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.1

דו"ח ראש המועצה;

שלום לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה.
ד"ר מוטי דלג'ו:
אתן קודם דו"ח קצר ,כמה נושאים שעל סדר היום .אנחנו נתחיל בכך שאחד הנושאים היותר
מטרידים זה נושא ה ביטחון .אנחנו גם קבענו בישיבת המליאה הקרובה על סדר היום יהיה נושא
הביטחון .קב"ט המועצה ומוזמנים כל יישוב שיש לו גם חומרים יעבירו אליו ,אנחנו נקיים פה
דיון יותר מפורט .הדיון יהיה בעקבות פעילות מאוד אינטנסיבית שעשינו .יהיה גם פה ביקור של
ועדת חוץ וביטחון בהרכב גדול מאוד עם כל בעלי התפקידים הנוגעים בדבר ואנחנו נציג בפניהם
את הנושא של קו התפר ,את הנושא של מרכיבי ביטחון ,אני הזמנתי גם את יו"ר ועדת הביטחון
של מרכז המועצות האזוריות ואת מי שמחזיק את תיק הביטחון שיעלו את הסוגיות שקשורות
במרכיבי ביטחון .כפי שאתם יודעים בשנתיים האחרונות צמצמו את זה בצורה דרסטית .אז
אנא רשמו בפניכם ואנחנו כמובן נדבר על זה בהרחבה.
הנושא של תכנית המתאר הכוללנית מתקדמת ,אנחנו כבר נמצאים במצב שנפגשנו עם למעלה
משליש מהיישובים .לגבי כרטיס הזכויות ,אני חוזר ואומר לכל החברים לתשומת לבכם כרטיס
הזכויות זה המסמך כמעט הכי חשוב ,כל מה שלא יהיה בכרטיס הזכויות הסיכוי שאחרי
שתכנית המתאר הכוללנית תאושר ,הסיכוי שמישהו יאשר את זה הוא אפילו לא אחד לאלף .לכן
כדאי ,רצוי ,מומלץ שהיישובים בעניין הזה יגיעו בצורה מסודרת ,אם יש יישוב שמדבר שהוא
רוצה את השטחים שיש לו נניח של  800מ"ר או  900מ"ר הוא רוצה לאפשר שיהיה פיצול של 2
יחידות ,זו ההזדמנות אחר כך לא יהיה .אם זה יישוב שמתכוון לעשות אזור תעסוקה לפי
החלטה כזו או אחרת ,זו ההזדמנות .זה לא אומר שכל מה שאנחנו נכניס בכרטיס זכויות
הוועדה המחוזית תאשר לנו ,אבל זה הדבר ההכרחי כדי שעל זה יהיה דיון.
גב' לאה פורת:

מה זה כרטיס זכויות? סליחה.

דרך אגב כשאנחנו מזמינים את היישובים אנחנו מזמינים ועד
ד"ר מוטי דלג'ו:
מקומי גם את ועד האגודה וגם את נציגי היישוב במליאת המועצה .כרטיס הזכויות מורכב מכל
הזכויות שיש לכל בעל נחלה או לקיבוץ או ביישוב הקהילתי .קרוב לוודאי נירית מתוכננת ואם
את לא יודעת אז יודיעו לך את התאריך ,או שאולי תכף נקבע בדיוק את התאריך-
מר צפי פלד:

עוד לא נקבע.
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יודיעו ואז ניתן באותה הזדמנות פירוט מלא .אגב אנחנו שולחים
ד"ר מוטי דלג'ו:
מראש את כרטיס הזכויות ליישוב ואנחנו יודעים מראש שפה ושם יהיו שגיאות .לפעמים אנחנו
לא יודעים אם מספר הנחלות המעודכן ,מספר משקי העזר ,שיכון בנים וכו' וכו'.
מר איתן יפתח:

לכולם כבר נשלח הכרטיס הזה?

לא ,לא ,אנחנו שולחים את זה תמיד לפני ,כי עובדים על זה
ד"ר מוטי דלג'ו:
במקביל ,אני לא רציתי לחכות עד שיגמרו להכין את הכרטיסים ייקח זמן ,כל כרטיס של יישוב
נגמר קובעים ליישוב ואנחנו יושבים איתו .אנחנו מתכוונים לפי סדר היום משהו בסביבות אחרי
פסח ,שבועיים-שלושה-ארבעה ,לגמור בעצם את הסבב עם היישובים ולהביא את זה אחר כך
כבר לדיון ראשוני במליאת הוועדה המקומית.
כמו כן ,אנחנו קיבלנו החלטה לגבי כל יישוב שיש לגביו איום על ידי רשות שכנה ,אנחנו
מקיימים איתו מערכת של דיונים .והמפגש האחרון שהיה לנו פה זה היה לגבי תכנית המתאר
של כפר סבא ,לצורך כך אנחנו הזמנו את היישובים גן חיים ,צופית ,ניר אליהו ,אלישמע ונווה
ימין .והצגנו בפניהם קודם כל את התוכנית שכפר סבא הגישה .אני רוצה לציין שכפר סבא
הגיש ה תכנית שכללה גם שטחים של דרום השרון ,וכשהודיעו לנו על הדיון בוועדה המחוזית
הודיעו לנו מאוחר ,הודענו להם אנחנו מצטערים אנחנו לא יכולים להגיע ,אבל הוצאנו מכתב
שבו ביקשנו בכל מה שנוגע לדרום השרון שהם לא יקבלו החלטה .אני אומר לכם בכנות רוצה
להיות גלוי ,אני לא יודע אם זה המכתב שלנו או מה ,הוועדה המחוזית קיבלה החלטה שהיא
דנה אך ורק בתחום העיר כפר סבא ,כל השטחים שהיא הוסיפה היא אמרה להם את זה לגרוע
מהתוכנית ,אבל לכאורה זה היה צריך להיות מצב כאילו אנחנו הולכים ללכת ולישון והכול טוב,
לא! במפורש לא.
מר אבי קירס:

יש מי שידון בכפר סבא?

חברים ,בעניין הזה אנחנו הבאנו לידיעת כל יישוב איפה האיום
ד"ר מוטי דלג'ו:
הספציפי לגביו .אם זה צופית עם השטחים שהם רוצים ,אם זה נווה ימין החיבור לעתיר ידע
ואם זה ניר אליהו שטחי השבה ,ואם זה גן חיים לגבי המתחם שנמצא על יד מה שהיה פעם בית
חרושת לקופסאות .בקיצור הצגנו את זה בפני כל אחד מאיתם ,ואנחנו כמועצה החלטנו שאנחנו
נגיש התנגדות של המועצה ,ואפשרנו לכל יישוב להעביר חומרים שהוא רוצה ,יחד עם זאת כל
יישוב שהוא רוצה לבד לפנות ולקחת לו יועצים ולהגיש התנגדות ,אנחנו לא מתנגדים אנחנו לא
מפריעים לו ,אנחנו נעשה את זה בצורה מרוכזת.
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מר אשר בן עטיה:

אנחנו לא מפריעים ולא מממנים לו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן.

מר אשר בן עטיה:

לא ,חשוב.

מר אורי עצמון:

למה לא עוזרים ,מוטי?

מר אשר בן עטיה:

עוזרים ,עושים את זה מאורגן ,אתה רוצה להיות חכם תשלם.

המועצה מגישה התנגדות בצורה מרוכזת ולצוות המקצועי שלנו
ד"ר מוטי דלג'ו:
אני החלטתי יחד עם נילי שאנחנו ניקח ייעוץ משפטי חיצוני ,קיבלנו הצעות ובחרנו מישהו שהוא
לפי מיטב היכרותנו הוא טוב ואנחנו מציגים .לא הגיוני שהמועצה ,למשל יש כאן  5יישובים ויש
לנו במקרה של כפר מעש עוד איזה  4יישובים ,בצורה כזו אם אנחנו נעשה את זה אז לא נצטרך
לשבת פה ,לנו לא יהיה תקציב.
גב' לאה פורת:

במי בחרתם.

ד"ר מוטי דלג'ו:
פעמים.

אני לא יודע אם הודיעו לו ,אבל הוא עורך דין שעבד איתנו כמה

מוטי יש פה דבר יותר עקרוני ,אתה רוצה ללכת לרופא מומחה
מר אשר בן עטיה:
וקופת החולים נותנת רק את הרופא הזה תשלם מכיסך .אז אם היישוב נווה ימין הוא חכם גדול
ורוצה להביא מומחה יותר גדול מה שהמועצה ,והוא לא מאמין בה שישלם מכיסו ,זה הכול.
מר אורי עצמון:

את זה הוא אמר.

מר איתן יפתח:

המושב שלך לא יכול להביא-

מר אשר בן עטיה:

נכון על חשבונו ,על חשבונו שייקח מה שהוא רוצה.

מר איתן יפתח:
מר אשר בן עטיה:

אז זה לא במקום.
לא ,זה לא במקום.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אז זה מה שאמרנו-

מר איתן יפתח:

 ...עדיין המועצה תייצג את המושב.

מר אשר בן עטיה:

נכון ,אבל אתה רוצה להיות חכם תשלם.

חברים ,אנחנו בכל מקרה את הסוגיות של היישובים שמעבירים
ד"ר מוטי דלג'ו:
לנו ומה שאנחנו יודעים ,אנחנו נייצג את זה בכל מקרה .יחד עם זאת הובהר לכל היישובים שהם
רשאים ,ואנחנו לא רואים את זה בעקום או משהו חס וחלילה ,רשאים להגיש התנגדויות,
רשאים לעשות את ההתנגדות גם לא בצורה מקצועית-
מר איתן יפתח:

לפעמים זה לא טוב שגם המועצה וגם היישוב מתנגד?

לא ,זה לא מפריע אם שניים אומרים אותו דבר .אם אנחנו נגיד
ד"ר מוטי דלג'ו:
שאנחנו לא מסכימים להעביר את השטחים של צופית ,וצופית יוציאו מכתב שהם מסכימים זה
לא טוב ,אבל זה לא המקרה הזה ,ואני לא מכיר מקרה דומה לו.
מר אלי דלה:

זה כמו בוועדת גבולות שהיה את סיפור...

היה לנו מקרה כזה לפני שנים רבות ,אבל עכשיו כבר לא .אנחנו
ד"ר מוטי דלג'ו:
מחר נציין במסגרת פעילות שמארגנים מחלקת התרבות של המועצה ויועצת ראש המועצה
לענייני נשים את יום האישה הבינלאומי .מתוכנן לנשים ערב לפי דעתי מאוד מאוד מעניין מאוד
מאוד עשיר ,הבעיה היחידה שלנו זה שהביקוש היה כמעט פי  2מהמקום שיש בהיכל התרבות,
אז נחכה כשיהיה אולם כנסים ,אז אולי שם יהיה לנו הרבה יותר קל .כמו כן אנחנו מקיימים ב-
 , 14.3.17אני מבקש אנא רשמו בפניכם ,טקס הנחת פינה לבית ספר חדש ,אבן פינה לבית ספר
חדש בבית ברל ,עמיאסף החדש .זה פרויקט שאתם יודעים בפני עצמו פרויקט גדול מאוד כ -
 10,000מ"ר  48כיתות עם כל המערכות הנדרשות .רק השטח במטרים הוא כמעט על כל מ"ר
כיתה יש עוד  3מ"ר שהם הדברים האחרים ,כדי שיהיה מושג כל הכיתות יחד  50כפול  50זה לא
יותר מ ,2,500-אנחנו מדברים על  10,000מ"ר .אנחנו מקווים שהקבלן שם יעבוד בקצב ,אנחנו
עשינו פעולה מקדימה וזו הזדמנות באמת כאן גם להודות .הקטע גם שבית ברל אפשרו לנו עוד
בטרם החתימה עדיין לא הסופית ,כי עדיין נדרש עוד חתימה להביא לשם אדמה ,והבאנו אדמה
שזה לבד חסך כמה מאות אלפי שקלים .זה הזכיר לי שגם במועצה עשינו את זה כאן ,כאן זה
חסך לנו אפילו סדר גודל של למעלה ממיליון  ₪ואפילו יותר.
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בית הספר יהיה מוכן לשנת הלימודים הבאה?

???:
(מדברים יחד)
.9

הסכם עם קרן ברל כצנלסון;

אנחנו נעשה את הדבר הבא ,סעיף  9זה ההסכם עם קרן ברל
ד"ר מוטי דלג'ו:
כצנלסון .בישיבה הקודמת מליאת המועצה אישרה את ההסכם עם ההערות שהיו פה לחברי
המליאה ,ואנחנו קבענו צוות שהחברים בצוות היו לאה וזהבה ,ומי עוד? ויריב .אז אני רוצה
לומר לכם שזה באמת ,אני אומר את זה גם לעצמי ואני אומר לכולנו ,שמתברר שגם אם יש
איזה משהו שעברת עליו  3פעמים ועברו עליו אנשי מקצוע  3פעמים ,יכול תמיד מישהו בא
מהצד ומעיר הערה ובדיוק ההערה נכונה ,זה היה המקרה הזה .אני עוד לפני שנותן ליריב ,אז
אני רוצה להודות לצוות הזה ,הוא עשה באמת עבודה טובה ונתן שמה כיסוי ,זה הצריך משא
ומתן די מתיש ודי קשה עד כדי אפילו של איום לפיצוץ כל העסקה ,אבל בסופו של יום ההערות
התקבלו .אני אבקש מיריב להציג את ההערות בנוסח המתוקן ,בבקשה.
טוב אז באמת רק אני אספר לכולם שלאה וזהבה שעדיין לא
עו"ד יריב סומך:
הספיקה להגיע כנראה ,השקיעו מזמנם הפרטי הרבה מאוד והיו להם באמת בשל הניסיון
המאוד מאוד ספציפי בעריכת עסקאות ,מה שרשויות מקומיות בדרך כלל לא מורגלות ...אז היה
להם הרבה מאוד מה לתרום והרבה מאוד שינויים שהם נוסחים שאני לא אלאה אתכם כרגע,
אבל הדברים העיקריים גם עלו במליאה וגם על ידי חברות הוועדה .אנחנו בעקבותיו כך הגדרנו
בתחילת ההסכם את השטח המדויק המוחכר ,נקבנו כמובן בשטח שלו שזה  17,890מ"ר .יש
תשריט שהוכן ,תשריט מדידה מדויק שהוכן על ידי ההנדסה כאן אצלנו והוא מהווה חלק בלתי
נפרד מההסכם .אנחנו גם הרבה בזכות ההערות החכמות של עורכות הדין שליוו אותי ,אנחנו
בניגוד למה שהיה בתחילת הדרך דאגנו שהתשלומים שהיו מותנים בפעולות שהמועצה תעשה,
כמו רישום של הערת אזהרה ,אז הם היו אמורים להיות מעוכבים מה שהשתנה זה שקבענו
שהם יופקדו בידי נאמן ,התשלום הראשון בידיי כנאמן ,התשלום האחרון יופקד בידי עורך דין
חיצוני אבל מ טעמנו ,לא מטעמה של הקרן כמו שהיה בתחילת הדרך וזה מאוד משמעותי
מבחינה כלכלית .המתווה הכללי של החכרת השטח של עמיאסף הישן לידי בית ברל במשך 2
תקופות של  49שנה לא השתנה .והיו כמובן הרבה מאוד הערות נוספות ,אבל פשוט הם יותר
עניינים של נוסח לכן זה לא המקום ,אבל נעזרנו רבות בלאה ובזהבה.
מר אייל אברמוב:

סוף סוף הן הביאו תועלת אתה רוצה להגיד.

עו"ד יריב סומך:

לי באופן אישי כן.
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אז מבחינת גם פורמלית מאחר ואני אומנם חתמתי אבל התניתי
ד"ר מוטי דלג'ו:
שהחתימה של אגוזי לא תתבצע אחרי שההערות האלה מגיעות לכאן ,למרות שאישרנו את
ההסכם עם התיקונים ,אחרי ששמעתם את זה ,ואם יש ללאה להגיד משהו שנשאר פתוח או
שהכול פיקס.
הכול פיקס אף פעם זה לא ככה .אבל מה שאפשר היה לתקן ומה
גב' לאה פורת:
שאני מבינה שעבר במשא ומתן עד כמה שאפשר ,זה מה יש.
אז אני מעלה להצבעה את אישור ההסכם עם התיקונים על פי
ד"ר מוטי דלג'ו:
הוראות של המליאה הקודמת ,מודה גם לצוות המקצועי שהצטרף למועצה .מי שבעד שירים את
ידו ,אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
לפני שנעבור לנושא הקודם אני רוצה להודות גם לצוות המקצועי של המועצה שעמל יחד איתי
רבות ,ואני רוצה לומר לכם שזה היה באמת אחד הנושאים הכי מורכבים ,כי זה כלל הרבה
מאוד נושאים שהם לכאורה קשורים ולא קשורים ,אבל אנחנו בסופו של יום הצלחנו להגיע
להסכם הזה ,אז החברים אדריכלית הוועדה נילי בקטע שלה ,מהנדס המועצה ,איפה הוא? כאן
יושב .יריב היועץ המשפטי שלנו ואגוזי וצפי וכמובן גם לבועז .וכאן בהזדמנות אני רוצה בשמי
בשמכם להעביר לבועז איחולים להחלמה מהירה ושיחזור עם אותו מרץ כפי שאנחנו מכירים
אותו.
מוטי יש לי רק שאלה ,בית ברל אנחנו יודעים שיש לו הרבה
מר אורי עצמון:
בעיות של היתרים ודברים מהסוג הזה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אל תקשור אחד לשני בסוף-

מר אורי עצמון:

השאלה איזה ירושה העברנו לו.

???:

מה אכפת לך?

מר אורי עצמון:

אכפת לי מפני שאנחנו העברנו יש לנו חוזה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הסכם עם קרן ברל כצנלסון עם התיקונים על פי הוראות
של המליאה הקודמת.
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.2

אישור פרוטוקול מליאה מס'  45/16מיום ;29.1.17

חברים אני עובר לסעיף  ,2אישור פרוטוקול מליאה מספר 45/16
ד"ר מוטי דלג'ו:
מיום  .29.1.17צילה היו איזה הערות שהם?
גב' צילה משה:

לא.

לא .אז אין הערות ,אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את היד?
ד"ר מוטי דלג'ו:
אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  45/16מיום ;29.1.17
.4

חוק עזר למחזור;

אנחנו בישיבה הקודמת העלינו מה שנקרא לקריאה ראשונית את
ד"ר מוטי דלג'ו:
חוק עזר למחזור וקבענו צוות ,שי כאן? העלינו לסדר את הנושא של חוק עזר וקבענו צוות
שיטפל ויגיש כהצגה ראשונה ,עדיין לא לאישור בפני חברי מליאת המועצה את חוק העזר
למחזור .לפני שניגש לקטע הזה ביקשה מאיתנו ענת ,מי שלא מכיר ענת תרימי את היד שכולם
ידעו ,היא אחראית על מניעת סמים ,ולא כמו שפעם אמרו שהיא אחראית על הסמים.
גב' ענת טווינה:

אני עוד לא אחראית על הסמים תודה לאל.

היא רוצה לשתף אתכם באיזה חוק עזר שקיים בכמה רשויות רק
ד"ר מוטי דלג'ו:
לשמוע ונראה איך נתגלגל ,בבקשה ענת.
אז באמת במסגרת תכנית עיר ללא אלימות גם שקיימת במועצה
גב' ענת טווינה:
כבר המון שנים ,באמת נחשפתי לחוק עזר צעצועים מסוכנים שקיים ברשויות רבות אחרות.
ועכשיו אנחנו בוחנ ים את זה במועצה שלנו ,לראות באמת האם ניתן ליישם את החוק הזה
במועצה .בעצם החוק מדבר ,וזה בטיימינג ממש טוב לקראת פורים וחגים נוספים .אנחנו רואים
את זה ביום העצמאות וגם בחגים של מיעוטים ,אנחנו רואים באמת את כל הנושא הזה של
נפצים וקפצונים וחזיזים וגם תרסיסי שלג הצטרפו לחוק צעצועים מסוכנים .אנחנו רואים
הרבה ילדים ובני נוער שנפגעים מזה ,וגם אנחנו רואים פגיעה באיכות החיים של התושבים,
בעיקר ביישובים שיש באמת קרבה לכפרים שבהם מוכרים לילדים את זה בצורה ככה די
קבועה.
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???:

דרך האינטרנט.

גם דרך האינטרנט היום נכון .אני יכולה להגיד שבערך 150
גב' ענת טווינה:
ילדים ובני נוער בשנה נפגעים כתוצאה מצעצועים מסוכנים .זה נע בין כוויות קלות מקפצונים
במכנסיים עד אפילו קטיעת גפיים ועיוורון מתרסיסים נוספים .ארגון בטרם באמת פנה לרשויות
המקומיות ,וביקש שהרשויות המקומיות יחוקקו חוקי עזר עירוניים ,שבאמת יתחילו לאכוף את
זה ברשויות ,כדי שנוכל למנוע את זה .אנחנו רואים באמת עלייה כל שנה בכמות הילדים ובני
הנוער שעושים שימוש לרעה בצעצועים מסוכנים ,ואנחנו בוחנים את זה כאן כרגע במועצה שלנו
גם .מעבר לזה שבאגף חינוך עושים הרבה חינוך והסברה בכל מה שקשור לצעצועים מסוכנים
באמצעות בתי הספר ותנועות הנוער.
גב' לאה פורת:

אבל מה כתוב בחוק?

החוק אומר למעשה שיש עונש של קנס לכל מי שמוכר מייצר או
גב' ענת טווינה:
משתמש בצעצועים מסוכנים .מעבר לזה שגם ההורה של אותו ילד אם הוא מתחת לגיל מסוים
שמוגדר בח וק ,גם מקבל קנס אם הילד עושה איזה שהוא שימוש כזה.
אני רק רוצה להוסיף על מה שענת אמרה .יש תקנות של חקיקה
מר שי אברהמי:
ראשית שאוסרות את המכירה של הצעצועים המסוכנים-
גב' ענת טווינה:

נכון ,זה המשני.

מר שי אברהמי:
לפקח בנושא הזה.

מטרתו של חוק העזר זה לתת לנו את הסמכויות לפיקוח העירוני

גב' לאה פורת:

היא דיברה באופן כללי ,אבל לא אמרה מה יש בחוק.

(מדברים יחד)
מר יצחק אגוזי:

ברור שהחוק יבוא למליאה .אם יחליטו לחוקק-

גב' לאה פורת:

לא ,אבל באופן כללי מה יש בחוק.
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חברים אם שמתם לב זה לא קריאה ראשונה לא שום דבר,
ד"ר מוטי דלג'ו:
ביקשה ענת לשתף אתכם זהו .אחר כך מה ייקרה זה נחליט .שי בבקשה את חוק העזר ל-
מר שי אברהמי:

למחזור .חוק העזר למחזור עצמו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

תודה רבה ענת.

את חוק העזר למחזור אני הצגתי במליאה הקודמת ,אני אומנם
מר שי אברהמי:
אעשה שוב ריענון בגדול .חוק העזר הזה הוא חוק שנדרש בעידן המודרני של מחזור של פסולות
למיניהם ,החוק למעשה גם בחוק הישן שישנו הוא נשאר חוק עזר בנושא של פינוי פחי אשפה או
פינוי אשפה ,מאשר למועצה לקבוע את הסדרי פינוי האשפה ,אבל החוק הזה הוא מבהיר בצורה
ברורה את סמכויות המועצה לקבוע את סוגי זרמי המחזור למיניהם ,את תהליכי הפינוי שלהם
והוא כמובן כמו כל חוק גם מטיל את החובה על התושבים ובתי העסק לפנות את האשפה
לאותם מכלי מחזור בהתאמה .כלומר אם יש לנו קרטוניה וזכוכית ופלסטיק ,הוא מחייב את
התושבים לפנות לאותם מכלי מחזור .חוק העזר שהצגנו בפניכם גם בפעם הקודמת הוא
מהניסיון שלנו ,הוא לא חוק עזר מקורי שלנו ,החוק הזה הוא מאוד נפוץ ברשויות מקומיות
בניסוחים כאלה ואחרים .אנחנו נצמדנו לאחד הנוסחים המוכרים ,גם כדי שיקל עלינו בהמשך
את הליך האישור של החוק הזה בהנחה שהוא יאושר כאן במליאה ,לאשר אותו אחרי כן
במשרדי הממשלה ,משרד הפנים משרד המשפטים משרד להגנת הסביבה ,כל המשרדים
שמעורבים בזה.
גב' לאה פורת:

של מי הנוסח הזה?

עמק חפר .כזכור בישיבה הקודמת שהצגתי את חוק העזר
מר שי אברהמי:
הועלתה כאן ההצעה שתוקם תת ועדה של חברי מליאה .חברים בה צפריר שחם ,עמנואלה קון,
דרור רופא ,יריב אגמון ,רחל רבר ויחד עם הצוות המקצועי אנחנו נפגשנו ,דנו לגבי חוק העזר.
לגבי נוסחו של חוק העזר כפי שהוצג לא היו הערות או הסתייגויות ,עלו הערות ענייניות לגבי
תהליכי העבודה שאנחנו עושים בתחום של המחזור ,הפח הכתום ,הפח הביתי הפח הירוק ,איך
אפשר ליעל את תהליכי העבודה כדי להגביר את המחזור .אני שמחתי לקבל הערות שהקו
המשותף לכולנו איך מגדירים את המחזור ורותמים יותר את האוכלוסייה ואת התושבים
לפ עילות המחזור .אולי זו הזדמנות להגיד את זה בנושא הזה ,אנחנו כבר אחרי התהליך של
פריסת הפחים הכתומים למחזור אריזות 180 .פחים כאלה נפרסו ברחבי המועצה במהלך
האחרון ,בנוסף למה שהיה בשלב הקודם .הסתיים תהליך ההדרכה מבית לבית .אנחנו עושים
עוד סבב של השלמות עם אותם בתי אב שלא נפגשו עם התושבים ,בסבב שני .ואנחנו רואים

12

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 08.03.2017

בתוצאות בשטח של מחזור מאוד מאוד נרחב וגבוה ,בטח בשלב הזה ,ואנחנו מקווים שזה יעלה
עוד יותר .בסופו של יום חוק העזר הזה פשוט נועד לקבע את הסמכויות של המועצה לקבוע את
הנושא של לאן מפנים כל זרם מחזור והשתתפות התושבים במהלך הזה.
ד"ר מוטי דלג'ו:
להם את החוק.

שי אתה יכול להראות את זה שייראו את זה? כי אנשים פה אין

מר שי אברהמי:

פעם שעברה חילקנו אותו.

(מדברים יחד)
ד"ר מוטי דלג'ו:

 ...אם יש עוד כמה דברים לעשות ובצדק ,אם אפשר להעלות-

מר שלמה עצמוני:

ראינו את זה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,יש אחד שראה את זה? בבקשה שלמה.

מר שלמה עצמוני:

מה אתה רוצה שאני אגיד?

טוב לא טוב ,לאשר לא לאשר .טוב אוקיי ,בכל מקרה אנחנו
ד"ר מוטי דלג'ו:
כנראה נעביר את זה לישיבה הבאה לאישור.
מר אברהם נדל:

אפשר לשאול משהו?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,כן ,אפשר זו ההזדמנות.

תראה שי ,הכול טוב ויפה .ובאמת ...הפחים הכתומים כבר
מר אברהם נדל:
סתומים ,הם ממש מנפחים אותם .אבל אני שואל שאלה כזאתי-
גב' לאה פורת:

והיום גם לא פינו.

והיה ומישהו יזרוק אריזת פלסטיק לתוך פח של אשפה מחזור,
מר אברהם נדל:
מה קורה? ילך מישהו ויזיז בפחים?
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גב' לאה פורת:

בטח ,יהיה קנס.

???:

תלך לעיריית רעננה תראה איך זה מבוצע.

גב' לאה פורת:

קנס ,כמו שתופסים לך את הכלב ,יתפסו לך את הבקבוק.

מר אברהם נדל:

אבל אני שם שקית סגורה ,מה אני אלך-

אתה צודק שהפיקוח פה ,אם מישהו יזרוק בערב אז יהיה לי
מר שי אברהמי:
מאוד קשה .אגב ,שים לב שבאותם פחים שהם פחים ביתיים אז השיוך של הפח לתושב הוא
יחסית קל ,בפחים שהם פחים משותפים אני לא יכול לדעת .אני אשתף אתכם לפעמים אנחנו-
מר אברהם נדל:
אתה יודע מה הוא זורק שמה?

ב 04:00-בלילה בא בן אדם שמה זורק את השקיות לתוך הזה,

מר שי אברהמי:

 ...שאנחנו לא נרדוף אחרי כל תושב אחרי כל שקית אשפה-

מר אברהם נדל:

אבל השאלה שלי אחרת-

מר שי אברהמי:

קודם כל יש חוק.

מר אברהם נדל:

למה לא מפנים בתדירות יותר גבוהה ,כי הפחים-

גב' לאה פורת:
שאתם צריכים לשאול.

לא ,למה לא מפנים ,למה המשאית מתקלקלת כל כך? זה מה

מר אברהם נדל:

זה משאית ייעודית זה לא אותה משאית.

גב' לאה פורת:

נכון ,אבל היא מתקלקלת.

יש את הפחים הביתיים ואני עברתי באחד היישובים ,ואני רואה
ד"ר מוטי דלג'ו:
שהפח מלא קרטונים שאני לא יודע מאיפה הוא קיבל ,הוא קנה מהיפר שוק או מה ,איזה 6 ,5
קרטונים והכול מנופח ,הקרטונים האלה המקום שלהם לא שם .כי אם הם שם אז את הפח הזה
צריך לפנות כל שעתיים ,ואנחנו רוצים להגיע לפי ההמלצות של הצוות המקצועי לפינוי של פעם
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בשבוע את הרטוב ,זה החיסכון העיקרי ,לכן חילקנו את הכתומים .ואני רוצה להגיד לכם אני
מכיר יישובים שיוצא ליישובים תזכורת ב SMS-הכללי ,כמעט כל שבוע ,להזכירכם יש להפריד
וזה ,יש את המודעות ,אז יש את השלב שאתה מודע ,אחרי זה יתחילו את השלב של הקנסות.
מר אברהם נדל:

השאלה גם אם הוא רואה בטונאז' אם יש ירידה בטונאז' של...

ד"ר מוטי דלג'ו:
שי.

כן ,כן ,סדר גודל אנחנו מעריכים של  100טון בשלב הזה .בבקשה

לשאלתך הסדרי הפינוי של המכלים הכתומים הם הסדרים
מר שי אברהמי:
שנקבעים מול תאגיד תמיר ,שהזכרנו אותו כמה פעמים ,זה תאגיד שיש לו את הזיכיון
הממשלתי לכל ההסדרה של הנושא הזה .ההקצאה שניתנה למועצה עפ"י מפתחות שהם כלל
ארציים ,הם  3ימי פינוי של משאית למכלים הללו .לאור ההצלחה וההיענות-
???:

 3בחודש?

כל  3שבועות  3ימים 3 ,ימי משאית .לאור ההצלחה וההיענות
מר שי אברהמי:
הגבוהה של התושבים אנחנו כבר הצגנו ...וכבר אושר תוספת של יום רביעי .אם אנחנו כבר
מעלים את זה ישנה בקשה מהשטח לתוספת של מכלים נוספים ,כי המרחקים הם לפעמים
לחלק מהתושבים לפיזור שלהם לא תמיד זה קרוב ליד הבית .צריכים לזכור שגם כאן מפתחות
ההקצאה הם מפתחות ארציים ,המפתח הוא אחד ל 40-בתי אב ,ואנחנו עדיין פנינו לתאגיד
תמיר לקבל תוספת של פחים ,אני לא מאוד אופטימי בטווח הקצר ,כי זה מהלך שהוא ארצי,
יהיה ...לדרום השרון ב 1-ל 30-לצורך העניין ,הם מחויבים לפזר עוד מאות אם לא אלפי פחים
ברחבי הארץ .אבל תוספת ימי פינוי אנחנו נקבל .לגבי ההערה שלך לאה על מה שקרה
למשאית ...המשאית באמצע יום העבודה היא התקלקלה ולכן לא הושלם תהליך הפינוי.
גב' לאה פורת:

בסדר ,השאלה כמה פעמים זה קורה.

זה קורה יותר מידי בזמן האחרון .במכרז הבא צריך לבדוק כמו
מר שלמה עצמוני:
שבודקים את האוטובוסים בשנתון ,אז גם להתחיל לבדוק את השנתונים של המשאיות.
מר שי אברהמי:

זה מופיע במכרז מה שאתם אומרים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,רגע שנייה-
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לא הייתי מתואם איתה ,גם אצלנו יותר מידי פעמים ,או שרוצים
מר שלמה עצמוני:
להרגיל את האנשים לפעם אחת בשבוע ,זה בסדר.
שלמה ,קודם כל מה שאתה אמרת לא צריך לקלקל את הרכב
ד"ר מוטי דלג'ו:
כדי להרגיל ,אבל המטרה היא באמת להגיע לזה .אבל אם כאן אומרים לי  2יישובים שהם אפילו
לא מאותו אזור ,שהיה קלקול משא ית אני מבקש לבדוק .וגם אם יש קלקול של משאית הוא
אמור לתת גיבוי .תבדקו מה התדירות ,אם זה יוצא  2 ,1לחצי שנה זה קורה.
גב' לאה פורת:

לא נורא.

אני יודע אפילו אולי ל 4 ,3-חודשים .אבל אם זה בתדירות של
ד"ר מוטי דלג'ו:
אחת לשבוע ביישוב כזה או אחר ,אז זה לא.
מר שי אברהמי:

זה לא זה ולא זה ,זה רכבים-

בסדר ,תבדוק את זה .אני לא יודע בשביל זה אני לא יודע .עוד
ד"ר מוטי דלג'ו:
שאלות ,בבקשה שלמה אחר כך יפתח ,שמוליק ואורי עצמון שביקש ראשון הוא יהיה אחרון,
כדי לסכם.
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פיזור הפחים כדאי לעשות עכשיו שלב הבא ,לתושב הכי נוח
מר שלמה עצמוני:
שהוא בא עם כל מה שיש לו במטבח ואת הבקבוקים האלה לזרוק לכתום ואת העיתונים לירוק
ואת השד יודע לאן .אצלנו במושב הכתומים נמצאים בפינה הזאתי ,העיתונים נמצאים בפינה
הזאת ,הבקבוקים לא יודע נמצאים בפינה השלישית .כדאי עכשיו לרכז מאמץ לאחד את הפינות
האלה.
ההערה היא במקום ,כי בני אדם באופן טבעי לא רוצים לנסוע
ד"ר מוטי דלג'ו:
לפה ולשם ,הוא בא למקום אחד .דרך אגב יש את זה בשדה ורבורג אני יודע שיש את זה גם
בצופית ,נדמה לי שיש את זה גם במתן .אומרים לי שגם בירקונה יש את זה .אז איפה שלא
להסב את תשומת ליבם ,צריך ללכת למה שאתה אומר.
מר שלמה עצמוני:
שיהיה סל בקבוקים קטן.

לפחות את ה 3-סלים עיתונים ,כתום ואת ה ,-שיהיה סל לא גדול

מר אברהם נדל:

לפעמים זה ליד המזכירות או ליד הדואר ואז-

בסדר עזוב זה ישנו ,אבל הרי פיזרו את הכתומים .אם אני הולך
מר שלמה עצמוני:
לכתום כמו שמוטי אמר ,אני רוצה כבר להוריד את הכול שמה.
מר אברהם נדל:

אז שיסדרו את הכתום לפינת המחזור גם.

בחוק עזר יש כמה הערות .כתוב לבעלי עסקים ונחלות ,יוצבו
מר איתן יפתח:
פחים פלוס פחי מחזור ,השאלה אם יקבלו אותו שירות בעלי עסקים בנחלות ,יקבלו אותו שירות
מבחינת פינוי אשפה ופינוי מבחינת פסולת מופרדת-
גב' לאה פורת:

זה מוסדר שם.

מר איתן יפתח:

בתוך נחלות?

גב' לאה פורת:

כתוב שיקבע-

מר איתן יפתח:

אני שואל עוד פעם-
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גב' לאה פורת:

מהם ...בעלי העסק שלא יקבלו-

היום הם לא מקבלים את זה ,את השירות הזה .היום בקושי
מר איתן יפתח:
מפנים להם ,בעיניי אפילו לא מפנים להם פסולת לעסקים בנחלות ,תתקנו אותי אם עושים את
זה ,אבל אני יודע שהיום זה פחות .השאלה אם בעקבות חוק העזר הזה ,היות והם משלמים גם
מן הסתם מיסים .אז מן הסתם אמורים לקבל את השירותים האלה .השאלה אם חוק העזר
הזה יסדיר גם את השירות הזה עבור בעלי העסקים בנחלות.
תראה ,בגדול אנחנו לא נכנס לזה ,כי זה נושא מסובך ,אבל
מר שי אברהמי:
בגדול ,אני רוצה להסביר לך יותר מפורט ,יש בתי עסק שמפנים להם ויש בתי עסק שגם אסור
לנו לפנות להם ,תאגיד תמיר לא מרשה .אבל אני יכול לבדוק את הפרטים שאתה מדבר עליהם
ספציפית לתת לך תשובה ,חבל פה לעכב את כולם-
מר איתן יפתח:

לא מדברים עכשיו על החוק? זה מה שכתוב בחוק.

ד"ר מוטי דלג'ו:
הבאה.

לא חל שינוי במה שהיה בעבר .שי יבדוק את זה לקראת הישיבה

מר אשר בן עטיה:

עושים או לא עושים?  ...כל העסקים עושים לבד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז אמרתי לך אין שינוי.

מר אשר בן עטיה:

אז אין שינוי אנחנו מדברים סתם .כתוב שאוספים אז תחליטו.

אני פניתי לשי בעניין הזה ,היות ואנחנו מחויבים כבעלי עסקים
מר אלי כהן:
וכבעלי מפעלים ,אנ חנו מחויבים על ידי תאגיד תמיר בחוק להעביר כל שנה כל רבעון תשלום
עבור כל הפסולת שאנחנו כביכול מייצרים .לדוגמא ...כל שקי הנייר מיליון שקים ברבעון כפול
המשקל שלהם שזה  70גרם ,תמיר יודע לעשות את הכמות ,יש לזה ערכים פרמטרים מוסדרים
על פי חוק כמה צריך לשלם ,מהצד השני אנחנו לא מקבלים את השירות הזה לפינוי .זאת
אומרת אנחנו משלמים על זה משהו ולא מקבלים פינוי .מרים טלפון לשי ,אומר לו :שי ,יש פה
משהו לא סביר ,יש פה כשל שוק .אתם אמורים לקבל מתאגיד תמיר כסף לפנות את המוצרים
לפנות את האשפה שאנחנו מייצרים ,לא ביקשתי שתלכו לאתרי הבנייה ותשימו שמה פחים
כתומים ,במסגרת החוק שיש פחים כתומים ,איסוף אשפה ,כל מה שיש ,למה בעלי עסקים
מופרדים פה? עד היום זה שירות שלא ניתן ,וזה משהו שצריך לטפל בו .עכשיו אני גם הלכתי
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ועשיתי שיעורי בית אחרי שפניתי אליך ,פניתי לשי ולא קיבלתי תשובה.
מר שי אברהמי:

לא אהבת את התשובה.

מר אלי כהן:
משהו לא סביר.

לא אהבתי את התשובה ,גם לא אהבתי את התשובה .אבל יש פה

גב' לאה פורת:

מה התשובה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

תנו לו הוא יענה.

התשובה היא שזה נשאר כמו שזה עכשיו ,זאת אומרת תמשיך
מר אלי כהן:
לשלם ולא לקבל שירות .עכשיו זה נכון שאני מדבר בכובע אחר ,אני מדבר בכובע של-
מר אורי עצמון:

לפי איזה חוק אתה מדבר?

מר אלי כהן:

אבל לא משנה ,כרגע תתעלמו מזה שאני תעשיין.

מר אורי עצמון:

לפי איזה חוק אתה משלם?

מר אלי כהן:

אני משלם לפי חוק המחזור ,יש עליי חוק אני צריך לשלם עבור

הפינוי שעם הכסף הזה תאגיד תמיר ,הרשות המקומית כאן דרום השרון מחויבת ב X-טון פינוי
בשנה .עבור ה X-טון פינוי בשנה היא מקבלת כסף מתאגיד תמיר .הכסף הזה מגיע למועצה אזור
דרום השרון ,ומועצה אזורית דרום השרון צריכה לפנות .ברגע שהיא אומרת לי ,אני לא מפנה
לך ,יש פה כפל שוק ,אז מי כן מפנה?
גב' לאה פורת:

זה כשל חוק לא כשל שוק.

מר אלי כהן:

נכון ,תודה.

מוטי ,מבחינה חוקית המועצה צריכה לפנות מעסקים או לא
מר אשר בן עטיה:
צריכה לפנות? תגידו לי כן או לא .היום כל עסק בנווה ימין והעסק מורשה עם רישיון עם פל"ח
עם כל מה שאתם רוצים ואשתו לא מפונה ,אנחנו שמים מכולה ומפנים את זה למקום אחר,
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ואנחנו משלמים את הכסף .אז שיתנו לנו תשובה פעם אחת ולתמיד.
ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא רשם להתייחס ,בבקשה שמוליק מריל .לא סיימת?

מר איתן יפתח:

לא ... ,חוק רוצים שנתייחס אז לקחנו את זה ברצינות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן בבקשה ,זו ההזדמנות.

עכשיו יש פה גם חובת התקנה ומחזור וגם העלות של המתקן
מר איתן יפתח:
כולל המשטח גם רשום שם אם אני מבין ,היא על בעל הנכס? למה הכוונה בעל הנכס? המושב?
הוועד המקומי? מי זה בעל הנכס כעיקרון פה? המועצה תממן את זה.
מר שי אברהמי:

אם אתה מדבר על פחים אישיים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

שי ,תרשום לך בבקשה את השאלות ותענה ...עוד שאלה?

מר איתן יפתח:
המועצה ,זה חוק עזר-

כן ,עכשיו כתוב שם שאופן הפינוי יקבע לפי החלטתו של ראש

גב' לאה פורת:

זה כתוב ראש המועצה?

מר איתן יפתח:

כן ,לפי רצונו של ראש המועצה.

גב' לאה פורת:

לא ,לא נכון .כתוב שמה ככה?

מר איתן יפתח:

שי יגבה אותי ,נכון?

גב' לאה פורת:

לא יודעת ,מה כתוב בחוק?

מר איתן יפתח:

אני אגיד לך את הסעיף ,סעיף .12

מר שי אברהמי:

כתוב שהמועצה מחליטה סוברנית להחליט-

גב' לאה פורת:

המועצה.
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מר איתן יפתח:

רגע.12 ,

כן ,שיקבע ראש המועצה על פי התנאים שייקבעו .רוב חוקי העזר
מר שי אברהמי:
הם כאלה ,ראש המועצה הוא זה שקובע ,לפעמים הוא מאציל את זה לצוות שהוא מוצא לנכון
שהוא מאציל לו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא אומר על פי התנאים שייקבעו.

אין בעיה ,אז למה כבר לא לקבוע בתקנה את אופן הפינוי ,שיהיה
מר איתן יפתח:
איזה משהו בסיסי וראש המועצה יש לו את הסמכות לשנות את זה .אבל לא להחליט כלום?
מר שי אברהמי:

הוא לא יכול לשנות חוק.

פעם בחודש שיהיה איזה בסיס מסוים שממנו אנחנו יודעים
מר איתן יפתח:
שאנחנו מאשרים אותו ,זה הבסיס שאנחנו רוצים שיהיה הפינוי.
אתה שואל על הדבר החדש הזה ,פינוי האשפה ...רגילה ,זה כתוב
מר שי אברהמי:
בחוק עזר כמה פעמים בשבוע מפנים-
מר איתן יפתח:

אבל עכשיו אתה מסדיר את זה.

מר שי אברהמי:

אני מסדיר את נושא המחזור.

אז זה המטרה .ונושא העלויות ,למה זה עלויות ,זה אמרנו .ודבר
מר איתן יפתח:
אחרון סעיף  13לא הבנתי אותו.
גב' לאה פורת:

מה זה? תגיד מה זה?

מר איתן יפתח:

יש שמה איזה סעיף ,הוא יקריא אותו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

פשוט עד שכולם ...אנחנו נרשום ,בבקשה-

גב' לאה פורת:

לא ,אבל אנחנו רוצים לדעת מה זה סעיף  .13אחרת לא נדע-
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ד"ר מוטי דלג'ו:
 2סיבובים לא .1

עכשיו הוא יענה הכול .בבקשה שמוליק מריל ,אנחנו נאפשר עוד

אני רוצה להגיד משהו באופן כללי בקשר לכל התהליך ,כי
מר שמוליק מריל:
המחזור בא לשרת את המועצה אבל בעיקר באה לשרת את התושבים .והתהליך הזה של
ההטמעה צריך להיות כזה שלא יכעיס את התושבים ,אלא ישלב אותם בתוך התהליך ,וצריך
לתת לזה קצת תשומת לב לפני שמתחילים איך כל הדבר הזה נעשה ביחד לא כנגד .כי אם
התושבים יראו את זה ב תור משהו שזה מתנגש ,התהליך הזה לא יהיה טוב ,ואנחנו רוצים שהוא
ישתלב .אנחנו רוצים שהתהליך הזה יתקיים.
ד"ר מוטי דלג'ו:
שכחתי.

בסדר גמור .שי תענה בבקשה .סליחה ,סליחה ,ביקש אורי ואני

לי מפריע בחוק עזר שכותבים אכיפה ,איך אוכפים את החוק.
מר אורי עצמון:
וברור לכולנו פה שבפחים הכתומים אי אפשר לאכוף .בכתומים אי אפשר מפני שזה משותף לכל
מיני אנשים ,אתה לא יכול לבוא לאף אחד בטענות ,אתה לא יכול לעשות עם זה שום דבר.
ד"ר מוטי דלג'ו:
הצעה ,אני מבקש להקשיב.

חברים ,אני מבקש מכם הוא העלה סוגיה ,ויכול להיות שיש גם

מפריע לי שאנחנו כותבים דבר שאנחנו יודעים שלא נקיים ,מפני
מר אורי עצמון:
שאין לנו אפשרות טכנית לעשות את זה ,אז או נוותר על זה או שמשהו אחר ,לא נאה לכתוב דבר
שיודעים שלא יקיימו.
גב' לאה פורת:

נחלק את הקנס ל.4-

חלק מהשאלות שהעליתם הם ממש נוגעות קונקרטית לתהליך
מר שי אברהמי:
של המחזור ולפינוי עצמו ,בחלקם הם ברמה כמעט הייתי אומר הפילוסופיה של המשפט
וחקיקת חוקי עזר וצו המועצות המקומיות .אני אלך דווקא מהסוף ,הלשון של חוק העזר ,ופה
ירחיב יריב אם הוא ירצה אחרי זה בהמשך ,יש לשון לאלה שכותבים חוקים .מי שקרא פעם את
הספר או עיין בכמה מחוקי העזר או צו המועצות המקומיות או המועצות האזוריות ,ככה הם
מנוסחים .הסמכויות ניתנות לראש המועצה ,הוא קובע הוא מסדיר ,בוודאי שהתהליך הוא
בסוף איזה שהוא התדיינות והבנה ,אבל ככה חוקי עזר מנוסחים ,וגם הנושא של אכיפה וחובה
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על התושב לפנ ות ,לשמור על החצר שלו נקייה ,לשמור את הרחוב נקי ,את השטחים הציבוריים
נקיים ,לא לפגוע ברכוש ציבורי ,זוהי לשונה של החוק ,ככה כותבים חוקי עזר וחוקי חקיקה
ראשית במדינה ,זה הגיוני זו השפה של החוק .הפרקטיקה בוודאי שהיא נראית אחרת מאשר
החוק המאוד נוקשה ,בוודאי שא נחנו מאמינים והפעילות שלנו היא באה תזכרו מהדרכה
והסברה וחינוך ,החל ממעבר בבתים והמשך בפרסומות והמשך בבתי ספר וגני ילדים ,רק
אתמול השתתפתי בפתיחה של קורס של סייעות בגני ילדים שעוסק במחזור .אנחנו מאמינים
שהנושא הזה הוא צומח מלמטה ,מחינוך מהסברה מהטמעה .אנחנו לא נעסיק ממחר צבא של
איזה  30 20פקחים עם מצלמות שיראו מה כל אחד זורק לפח הביתי שלו .ברור שהסיכוי לאכוף
את זה הוא נמוך מאוד ,אבל אם זה לא יהיה רשום כחוק אז יהיה קשה מאוד אחרי זה לאכוף
ולדרוש את זה ,ככה כותבים חוקי עזר .לגבי הסוגיה של פינוי בתי עסק ,גם כאן זה סוגיה שהיא
לא מקומית לדרום השרון .הנושא של פינוי אשפה מבתי עסק הוא נושא שהוא בדיונים
משפטיים כבר תקופה ארוכה ,ישנו בג"ץ מפורסם של עיריית חולון נדמה לי ,מלפני כ 12-שנה
סדר גודל 2004 ,אם אני זוכר נכון ,שהכריעה בנושא לגבי מה חובתה של הרשות המקומית
לפינוי א שפה מבית ומבית עסק ,ואין לה חובה בעיקרון .המדיניות שאנחנו נוהגים בה וכל
הרשויות נוהגות היא פסולת שהיא מוגדרת כפסולת הביתית של בית העסק ,לצורך העניין
הפסולת של קרטוני חלב של העובדים ,הסנדוויצ'ים שלהם והפסולת המשרדית ,אנחנו מפנים.
אבל פסולת שהיא חלק מתהליך ה ייצור תהליך העבודה של בית העסק ,בין אם זה נגרייה או
מפעל עם קרטונים או אריזות למיניהם ,זה חלק מהתהליך הייצור שלו ,ובית העסק מחויב
בפינוי-
רק שיהיה ברור שי ,אני דיברתי במסגרת החוק ובמסגרת מה
מר אלי כהן:
שאתה אומר ,להציב פחים וקרטוניות בדיוק כמו שאתה שם בשכונה במושב או בקיבוץ.
אני חייב לספר לכם משהו שאתם לא מודעים לו .מכלי המחזור
מר שי אברהמי:
שמוצבים ברחבי היישובים אינם מוצבים בשליטתה וגחמתה של המועצה .רוב מכלי המחזור
הם בהסדר כזה או אחר עם תאגיד תמיר שמכתיב כמה יהיו ואיפה הם גם ימוקמו ,כלומר
המיקום ש להם הם בתיאום איתם .אני לא יכול להוסיף כמה שאני רוצה ואיפה שאני רוצה.
כיוון שהחובה של המועצה הוא פינוי פסולת ביתית ,תמיר לא מאפשר לי ברוב המקרים לפנות
פסולת שהיא קרובה לבתי עסק ,הוא גם קובע לי איפה הם נמצאים .אז אני לא כל כך גמיש
בדברים האלה לצערי ,אנחנו בהחלט מאוד מסונדלים בנושא הזה .לגבי קביעת התדירות-
המבחן הוא בעצם לא הפסולת עצמה .זאת אומרת אתה אומר
מר אלי כהן:
יש חוק מחזור ,האזרח צריך לפנות הוא לומד שבבוקר כשהוא בא לעבודה ,לא משנה לאן הוא
זורק הוא לא ממחזר שום דבר ,בערב הוא יגיע הביתה ,זאת לא הייתה מטרת המחוקק שי.
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מטרת המחוקק היא פשוטה ,תתנהג ותמחזר בבית בעסק לא משנה .אני לא ביקשתי שיבואו
וימחזרו את הנייר והקרטון ,זה מופיע כחריג לחוק .אני אמרתי שבית עסק כמו בית אב כמו כל
מקום אחר צריך להתנהל באותה מידה ,אנחנו כולנו אזרחים וכולנו צריכים להתנהג באותה
מידה .אני לא רואה למה אתם לא חושבים כמוני בעניין הזה.
מר שי אברהמי:

אתה מדבר על הפסולת הביתית?

כן .אני מדבר על ...יש לי כמעט  100עובדים .אין קרטונים? אני
מר אלי כהן:
מייצר יותר אשפה מכל הקיבוץ.
מר שי אברהמי:

נכון.

מר אלי כהן:

נו אז מה?

מר שי אברהמי:

אבל זה חלק מתהליך הייצור שלך.

מר אלי כהן:
השתייה-

לא ,אני לא מדבר על זה ,אני מדבר על קרטוני החלב ועל בקבוקי

מר שי אברהמי:

זה כלום ,זה כלום.

מר אלי כהן:

זה כלום? תשים ,ותבוא לאסוף ,אם זה כלום.

מר שי אברהמי:

בסדר.

אני חושב ...רשמנו לפניך ,בדוק את זה ,בפעם הבאה אפשר לתת
ד"ר מוטי דלג'ו:
תשובה בדוקה מוסמכת לגבי הסוגיה של העסקים .אני יודע שבגדול זה ממשיך להיות כמו שזה
היה ,כי שינוי של זה זה לא רק שלא יביא לחסכון בכל המהלך שאנחנו עושים ,אלא זה יוסיף
עלויות נוספות לתקציב .יש מישהו שלא קיבל תשובה?
גב' לאה פורת:

סעיף  13לא שמענו מה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

סעיף .13
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גב' לאה פורת:

יפתח לא הבין.

מה שכתוב כאן אני לא יודע אם לכולכם יש את הסעיף ,הסעיף
עו"ד יריב סומך:
קצר .כתוב שם" :לא יפנה אדם פסולת למחזור שחוק עזר זה חל לגביה" כלומר לא שום דבר
עסקי" ,אלא לפי היתר מאת ראש המועצה ועל פי התנאים שייקבעו על ידו" .והרעיון מאחורי
זה ,א' אנחנו לוקחים חוקים ומעבירים אותם זה לא סוד ,חוקים סטנדרטיים .למה? כי משרד
הפנים הוא הכי פחות גמיש מהגופים שאתם מכירים .ועוד אחר כך אנחנו עוברים בחינה של
משרד המשפ טים ,כל סטייה וגם השמטה מחוק עזר ,בדרך כלל מה שקורה זה שבעקבותיה יש
הערה נא להוסיף ולתקן ,כי הם רוצים לשמור על אחידות ,זה עניין טכני אבל בלי זה זה פשוט
לא עובר ,רק תדעו .וההסבר מאחורי זה כמו שאני מבין אותו ,הוא שכמו שפסולת ביתית רגילה,
לא למחזור ,אנחנו לא רוצים שאנשים יחליטו מכל מיני סיבות שקשה לי כרגע להבין אותם
אפילו ,הם מפנים אותם על דעתם עצמם ועושים מסלולים לכיוון מקומות ההטמנה באופן
עצמי ,אז גם פסולת למחזור לא עושים את זה.
מר שי אברהמי:

אני אסביר למה-

שוב הפסולת היא אותה פסולת שהחוק חל עליה ,לא העסקית
עו"ד יריב סומך:
ולא פסולת לבניין או לא שום דבר אחר שהוא ייחודי ושאנחנו מכירים-
גב' לאה פורת:

אבל זה לא כתוב כך.

מה שכתוב זה שלא יפנה אדם פסולת למחזור שחוק עזר זה חל
עו"ד יריב סומך:
עליה ,אלא לפי היתר מאת ראש המועצה.
גב' לאה פורת:

הפסולת שהוא מדבר עליה-

עו"ד יריב סומך:

הוא שאל עכשיו על הסעיף לא על מה ש-

גב' לאה פורת:
עליה החוק.

נכון ,אבל הפסולת שהוא מדבר עליה עדיין היא פסולת שחל

עו"ד יריב סומך:

כי החוק לא חל עליה ,לא.

גב' לאה פורת:

ודאי שחל .אתה אומר לנו מאחורי הקלעים שאנחנו לא נחיל את
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זה.
עו"ד יריב סומך:

לא אני אומר.

גב' לאה פורת:
עליה.

ראש המועצה אומר .אבל החוק כן חל על הפסולת שהוא מדבר

(מדברים יחד)
גב' לאה פורת:

חוץ זה עניין ראש המועצה נראה לי עניין מנדטורי כמעט.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אני שמח שאנחנו העלינו ושמעו-

מר שלמה עצמוני:

רגע ,יש עוד שאלה אחת.

ד"ר מוטי דלג'ו:
להעביר גם בכתב.

שנייה ,שנייה ,אם זו שאלה קריטית בסדר ,אם לא אתה יכול

בסעיף ( 7א) המועצה תספק ותתחזק את המכלים ,ויותר קדימה
מר שלמה עצמוני:
רשום שהתושב ייקנה את המכלים ,אז אני לא-
ד"ר מוטי דלג'ו:

תרשום גם את זה ,אני מאמין שיש פה סתירה.

גב' לאה פורת:

היא תספק אתה תשלם.

מר שלמה עצמוני:

תסתכל ב( 7-א) מה רשום.

מר אורי עצמון:

את הפח הירוק אתה לא קנית בכסף?

המועצה תספק ותתחזק מכלים ייעודים או מתקני מחזור .ב8-
מר שלמה עצמוני:
(א) רשום בעל נכס או המחזיק בו ישלם למועצה בעד מיכל ייעודי או מתקן מחזור.
גב' לאה פורת:
לבד.

נו זה מה שאמרנו ,אתה תשלם היא תספק .אתה לא יכול לקנות
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מר שלמה עצמוני:

לא ,על חשבונם.

חברים שנייה ,אנחנו נדאג שבישיבה הבאה חוק העזר יהיה
ד"ר מוטי דלג'ו:
כ שקפים על הלוח כך שכולם יראו על מה מדובר ,והשאלות וההערות שהוערו פה עם ההארות
ועם ההערות אני חושב שזה היה מאוד מאוד חשוב ,אני אבקש מהצוות המקצועי שייקח את זה
לדיון ,ובטרם שיגיע לפה שיהיה דיון גם במטה הפנימי כדי שיהיו תשובות לשאלות שמעלים פה
בצורה מוסמכת.
החלטה :מליאת המועצה קיבלה עדכון והנושא יובא לדיון בישיבה הבאה
.5

הארכת חוזה שימוש בקרקע – דואר ישראל בסעיף צור יצחק;

אנחנו ברשותכם נעבור לנושא הבא ,הארכת חוזה שימוש בקרקע
ד"ר מוטי דלג'ו:
דואר ישראל בסניף צור יצחק .יריב בבקשה.
בצור יצחק יש שטח ציבורי שאנחנו לפני  5שנים השכרנו לדואר
עו"ד יריב סומך:
ישראל לתקופה שהיא מסתיימת בימים הקרובים ,השכרנו רק את הקרקע-
גב' לאה פורת:

מה זה שטח ציבורי מופקע?

עו"ד יריב סומך:

לא.

גב' לאה פורת:

אז איך שטח ציבורי?

מר אורי עצמון:

זה שטח חום?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה שטח ציבורי מופקע.

הוא מופקע ,אז התשובה היא כן .אנחנו השכרנו להם את הקרקע
עו"ד יריב סומך:
בלבד ,הם הציבו שם מבנה יביל ,זה משמש לחלוקת חבילות דברי דואר רשום .אנחנו עשינו
בירורים ,מה שעומד מאחורי זה ברקע זה שבגלל כמות התושבים שאיננה עולה על  10,000הם
כנראה לפי הנהלים הפנימיים של דואר ישראל לא חייבת להקים שם איזה שהוא מתקן חלוקה
שלהם ,לכן נוצר הצורך בסיוע של המועצה במקרה הזה .אנחנו במצב הזה שהוא לא השתנה
עדיין ,רוצים להאריך את ההסכם הזה ב 5-שנים נוספות .לפי החוק ברגע שההשכרה ארוכה מ 5-
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שנים ,שזה מה שנוצר יום לאחר שתסיים תקופת השכירות הראשונה ,יש צורך באישור
המועצה .הרשות הזו היא רשות איתנה לכן אנחנו פטורים לפחות מאישור שר ,מה שכל
הרשויות האחרות במצב כזה של שכירות ארוכה ,היא זקוקה לו ואנחנו פטורים מזה .הדבר
הייחודי בסיטואציה הזו זה שאישור המועצה ברשויות האיתנות מתפרסם באינטרנט מתפרסם
בעוד אמצעי בעיתונות .ההסכם החדש הוא גם לתקופה של  5שנים ,אנחנו מעלים מעט את דמי
השכירות .דמי השכירות הם  ₪ 200לחודש .לפחות מ 50-מ"ר קרקע.
מר צפי פלד:

זה מבנה של  13מ"ר.

???:

מי משלם את זה הדואר?

עו"ד יריב סומך:

הדואר משלם את זה.

אם אין שאלות ,לא יודע אם דבר כזה צריך להביא אבל אני
ד"ר מוטי דלג'ו:
מביא ,מי בעד שירים את ידו ,אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הארכת חוזה שימוש בקרקע – לסניף צור יצחק של דואר
ישראל לתקופה של מעל  5שנים
.3

עדכון תקציב  – 2017העברת מעונות יום לאגף החינוך;

אנחנו ברשותכם נעבור ,אני משום מה החזרתי את הסדר יום
ד"ר מוטי דלג'ו:
הישן ,לסעיף  3עדכון תקציב  2017העברת מעונות יום לאגף החינוך ,בבקשה אגוזי.
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התקבלה החלטה ,אני חושב שגם דובר עליה פעם פה ,אבל
מר יצחק אגוזי:
התקבלה החלטה להעביר את נושא הטיפול במעונות יום ממחלקת הרווחה לאגף החינוך.
ד"ר מוטי דלג'ו:

כדי ליצור את הרצף-

זאת החלטה מקצועית ,זאת אומרת החלטה מקצועית פדגוגית
מר יצחק אגוזי:
שכל החינוך של הילד מגיל  0מגיל הרך עד ההמשך הכול יהיה תחת אותו אגף פה במועצה .דרך
אגב זאת מגמה שכנראה זה יהיה בממשלה בהמשך .מכיוון שנושא מעונות היום תוקצב
בסעיפים של מחלקת הרווחה ,אנחנו מבקשים פשוט להעביר אותם למספרים אחרים ,כידוע
לכם זה הולך לפי קודים מספרים ,למספרים של אגף החינוך .אנחנו מדברים על העברה של
הכנסות של  ₪ 5,480,000מסעיפי רווחה לסעיפי חינוך והעברה של הוצאות של ₪ 6,639,000
מסעיפי רווחה לסעיפי חינוך .זאת אומרת אין שינוי בסך הכול התקציב יש שינוי בסעיפים .צריך
את אישור המליאה לזה.
נוסח הצעת ההחלטה שצריך לקבל :מליאת המועצה מאשרת את
ד"ר מוטי דלג'ו:
השינויים הנדרשים בתקציב המועצה ,העברת תקציבים מסעיפים של רווחה לסעיפים של חינוך,
כפי שהוקראו המספרים על ידי גזבר המועצה ,וזאת כתוצאה מכך שהמעונות עוברים לטיפול
אגף החינוך של המועצה.
ההכנסות שדיברת עליהם הם מורכבים גם ממשרד התמ"ת מה
מר איתן יפתח:
שמקבלים וגם מתשלומי הורים? או שזה רק חלק?
מר יצחק אגוזי:

בהחלט כן.

מר איתן יפתח:

שתיהם ביחד נכנסים.

כן .יש עוד איזה הכנסות ברווחה שנשארות ברווחה אבל זה לא
מר יצחק אגוזי:
עובר .בתקצוב של הרווחה זה חייב להישאר שם.
גב' אילונה מינץ-זק:

אם הבנתי נכון אז זה גרעוני באיזה מיליון  ,₪נכון?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לא גרעוני זה מסובסד.
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מר יצחק אגוזי:

יש איזה  ₪ 300,000שעדיין לרשות הרווחה-

גב' אילונה מינץ-זק:

אבל זה לא משהו שאנחנו מחויבים ,מחויבים לתת?

מר יצחק אגוזי:

המעונות הם מסובסדים כרגע-

גב' לאה פורת:

כמו שאת מחויבת לתת כל דבר.

אם לא שמת לב אנחנו כבר יצאנו מזמן מהזבל ,אל תישארי שם,
ד"ר מוטי דלג'ו:
אנחנו בנושא הזה .השאלה היא שאלה במקום ,אבל יחד עם זאת המועצה לא נותנת רק
שירותים שהם על פי החוק ,אלא הם שירותים לאזרח במסגרת הזו הנושא של מעונות הוא
מתוקצב והוא כמובן מסובסד ,וכמו שכל מערכת החינוך מסובסדת .עוד שאלות.
נבוא ונראה את הפעולה של המחלוקת ונראה שפתאום מחלקת
מר שמוליק מריל:
החינוך בגרעון ,למה? כי עברה אליה איזו פעילות.
מר יצחק אגוזי:

מחלקת החינוך בגירעון עוד יותר גדול.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לא גירעון ,מחלקת החינוך מושקע שם יותר ממה שנכנס.

(מדברים יחד)
חברים ,אני מעלה את הנוסח כפי שקראתי להצבעה ,מי בעד
ד"ר מוטי דלג'ו:
שירים את ידו ,אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינויים הנדרשים בתקציב המועצה ,העברת
תקציבים מסעיפים של רווחה לסעיפים של חינוך ₪ 5,480,000 ,בהכנסות ו 6,639,000
בהוצאות ,וזאת כתוצאה מכך שהמעונות עוברים לטיפול אגף החינוך של המועצה.
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.6

מינוי מ"מ לממונה על חוק חופש המידע;

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברשותכם אנחנו עוברים לסעיף .6

מר אורי עצמון:

סעיף  2לא עשינו.

תכף נגיע ,הכול יהיה מסודר .סעיף  6מינוי מ"מ לממונה על חוק
ד"ר מוטי דלג'ו:
חופש המידע .כתוצאה מכך שבועז חולה ואנחנו שוב מאחלים לו בריאות והחלמה מהירה ,אז
אני אבקש את אישור מליאת המועצה שכממלא מקום יהיה מנכ"ל המועצה שי אברהמי .אם
אין שאלות אני מעלה את זה להצבעה מי בעד שירים את ידו ,אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים?
אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של שי אברהמי כמ"מ לממונה על חוק חופש
המידע.
.7

אישור תקציבי יישובים;

ד"ר מוטי דלג'ו:

אישור תקציבי יישובים ,בבקשה מר אגוזי.

יש לכם דף של תקציבי יישובים ,יש  2שינויים קטנים אני אציג
מר יצחק אגוזי:
אותם .אלה התקציבים האחרונים של היישובים ,סליחה היישובים האחרונים שהגישו תקציב
ואושרו גם היום בוועדת יישובים .גבעת השלושה תעריף הארנונה לפי המועצה ,₪ 11.84
התקציב רשום אצלכם  ₪ 1,468,000זה  ,₪ 1,428,000אבל שיהיה מדויק .גת רימון שוב
הארנונה לפי המועצה ,התקציב הוא  .₪ 398,000חורשים ארנונה לפי המועצה ,התקציב הוא
 .₪ 1,075,000כפר מעש ארנונה לפי צו המיסים של המועצה ,התקציב הוא  .₪ 1,337,000נווה
ימין התקציב הוא  .₪ 2,516,000ניר אליהו הארנונה לפי המועצה ₪ 1,223,000 ,תקציב .עינת
התקציב הוא  .₪ 1,065,000צור יצחק גם כן גובים לפי המועצה ארנונת ועד מקומי ,והתקציב
הוא  .₪ 8,363,003לגבי היישוב צופית הארנונה היא  ,₪ 17.97וההגדלה של הוועד בהתאם
לעלייה שאושרה בממשלה ,סך הכול התקציב  .₪ 2,618,000לגבי שדה ורבורג הארנונה היא
 ₪ 24.83והתקציב הוא  ,₪ 3,500,000לא  ₪ 3,585,000אלא  .₪ 3,500,000אני מבקש לאשר את
התקציבי ואת היטלי המיסים של היישובים האלה ובכך נאשר או נסיים לאשר את תקציבי כל
היישובים במועצה לשנת .2017
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(מדברים יחד)
נוסח הצעת החלטה הוא אישור תקציבי היישובים על פי הדף
מר יצחק אגוזי:
שחולק הנושא תאריך של  7.3.17עם שני תיקונים שגבעת השלושה זה  ₪ 1,428,000ושדה ורבורג
זה .₪ 3,500,000
שאלות חברים? אם אין שאלות אני מעלה להצבעה ,מי בעד?
ד"ר מוטי דלג'ו:
אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי היישובים על פי הדף שחולק הנושא תאריך של
 7.3.17עם שני תיקונים :גבעת השלושה התקציב  ₪ 1,428,000ושדה ורבורג התקציב
.₪ 3,500,000
.8

חברים בוועדות – חידוש מינוי דירקטורים של חכ"ל וחברה להשבה;

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לחברים בוועדות של החברות ,בבקשה שי.

אנחנו נדרשים לחדש את המינוי של נציגי ציבור אחת ל 3-שנים,
מר שי אברהמי:
וצריכים לאשר את זה כאן במליאה .בחברה הכלכלית צריכים לאשר את אורי אורן ואמיל עזרן.
בחברה להשבת מי קולחין יעקב פנר ,ובעמותה לקידום החינוך דוד כהן ,שירן כהן ,ויפעת הרון.
זה החברים שצריכים לאשר את המינוי שלהם.
מר אורי עצמון:

חברים שכיהנו עד עכשיו לא?

גב' צילה משה:

כן ,כן ,זה המשך כהונה.

ד"ר מוטי דלג'ו:
חברים?

יפעת הרון מצור נתן ומי עוד? שירן כהן ממגשימים .שאלות

מר אלי כהן:

זה בשכר או זה מינוי-

ד"ר מוטי דלג'ו:
מליאת המועצה.

לא ,לא ,כל הדירקטורים בכל החברות ללא שכר כולל חברי
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(מדברים יחד)
מר שמוליק מריל:

 ...לא מליאה.

לא ,לא ,זה נציגי ציבור .חברי מליאה כבר עשינו להם קודם והם
ד"ר מוטי דלג'ו:
חברים כל עוד שהם מכהנים .אני מעלה להצבעה ,אפשר להוריד .נגד מי? אין נגד .נמנעים? אין.
אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את חידוש מינויים של אורי אורן ואמיל עזרן בחברה
הכלכלית .את יעקב פנר בחברה להשבת מי קולחין .את דוד כהן ,שירן כהן ויפעת הרון בעמותה
לקידום החינוך.
.10

סגירת תב"רים.

אנחנו עוברים ברשותכם לסגירת תב"רים .אתם זוכרים אנחנו
ד"ר מוטי דלג'ו:
אישרנו את כל התב"רים היה תב"ר אחד שלגביו היו שאלות ואני ביקשתי לא לאשר אותו עד
שאגוזי יבדוק אותו בצורה יסודית .ואני מקווה שהוא עשה זאת .בבקשה אגוזי.
בדקנו את זה כבר אז אבל היו אנשים שכבר הלכו .היה רשום
מר יצחק אגוזי:
שם בתב"ר ביוב בכפר סירקין שרוצים לסגור אותו .הכוונה היא ביוב בכפר מלל ולא בכפר
סירקין פשוט היה טעות בשם .וזה תב"ר שהסתיים ואנחנו סוגרים אותו בשנת .2016
???:

חיבור המועצה הישנה.

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא.

אנחנו כל שנה בעצם בסוף שנה ככה היו לפחות בשנתיים שלוש
מר אבי קירס:
שנים שעברו ,ידענו לקחת את כל הכספים שהצטברו כתוצאה מהיטלי השבחה ,ולראות איך
אנחנו-
ד"ר מוטי דלג'ו:

זה קשור לזה? אני אענה למה שאתה רוצה.

מר אבי קירס:

שנייה ,אז תן לי לשאול.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אני יודע מה אתה רוצה לשאול.

מר אבי קירס:

כי שאלתי גם אותך ולא קיבלתי תשובה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אתן לך את התשובה.

מר אבי קירס:

בבקשה.

אנחנו כמעט כל שנה אחרי שיש לנו בעיקר את חלף היטל
ד"ר מוטי דלג'ו:
השבחה ממינהל מקרקעי ישראל שאנחנו מקבלים אותו בפיגור ,אנחנו עושים את ההתחשבנות
מול היישובים ,ואז אנחנו מביאים מה שנקרא את התב"רים המרוכזים ,וכל מי שהקדמנו לו
עושים את הקיזוזים .החומר הזה הוכן ,אגוזי היה בחו"ל-
מר אבי קירס:

אנחנו כבר במרץ.

ד"ר מוטי דלג'ו:
יהיה בישיבה הבאה-

אני יודע ,אנחנו אף פעם לא אמרנו מתי אנחנו עושים את זה .זה

מר אבי קירס:

אבל מוטי עשינו את זה לפני כן ,בדרך כלל בסוף שנה.

לא ,לא ,אין את הנתונים בסוף שנה .עד שהמינהל לא מביא את
מר יצחק אגוזי:
הנתונים מפולחים לפי יישובים ,זה תמיד ינואר פברואר .החומר מוכן צריך עוד-
החומר מוכן ,צריך לעשות שמה עוד איזה עיבוד שיהיה ודאי
ד"ר מוטי דלג'ו:
ולבדוק ,זה יהיה על סדר היום בישיבת המליאה הקרובה.
מר אבי קירס:

כלומר זה יהיה בסדר יום בישיבת המליאה הקרובה.

תראה ,אני יודע מה רצית לשאול ואני קיצרתי לך את השאלה.
ד"ר מוטי דלג'ו:
אם אין שאלות אני מעלה להצבעה ,מי בעד שירים את ידו ,אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים?
אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר ביוב בכפר מלל.
.11

תב"רים.
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אנחנו עוברים עכשיו ,יש כמה תב"רים מאוד מאוד דחופים.
ד"ר מוטי דלג'ו:
התב"רים האלה לא נדונו בהנהלת המועצה ,ויש לנו איזה נוהג ,אם מישהו מתנגד אז אנחנו
נעביר את זה שיהיה דיון בהנהלה וכו'.
גב' לאה פורת:

מוטי ,אם אנחנו לפני הסוף אני מבקשת להגיד כמה מילים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אחר כך אתן לך ,אחרי שנגמור.

גב' לאה פורת:

אתה כל הזמן אומר אחרי שנגמור ואחר כך ...החוצה.

ד"ר מוטי דלג'ו:
מה שאת רוצה.

אז אני אתן לך ,אחרי שנסגור את הישיבה תדברי על קק"ל ועל

מר יצחק אגוזי:

השלמת מדידת ביוב בירחיב ,עשינו של מדידת-

???:

 ...או אחרי עלויות?

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ,למקטעים שעוד לא עשו את הביוב.

(מדברים יחד)
 ₪ 50,000מההיטלים שאנחנו גובים שם מהתושבים .פיצויים
מר יצחק אגוזי:
לפי סעיף  197לפי פסק דין תוספת של  ₪ 140,000לתב"ר ,שבעקבות פסק דין אנחנו נאלצים
לשלם.
גב' לאה פורת:

למי?

מר אלי כהן:
(מדברים יחד)

למי ולאיפה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

טוב ,אז שאגוזי מוצא-
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מר יצחק אגוזי:
-₪ 350,000

טוב ,אני תכף אמצא .מחשבים למעבדות עמיאסף וירקון

ד"ר מוטי דלג'ו:
מאוד-

זה בעצם חידוש המעבדות עם המחשבים .המחשבים שם ישנים

מר יצחק אגוזי:

מאוד ישנים פנטיום .2

מר אורי עצמון:

מה זה עמיאסף עכשיו אנחנו משקיעים במעבדות?

זה מחשבים ,מחשבים זה דבר שעובר .מחשבים למעבדות.
מר יצחק אגוזי:
מחשב זה דבר שעובר .שיפוצי קיץ תשע"ז שלב א' בכדי להתחיל להיערך להוצאת מכרזים
.₪ 650,000
???:

זה כלל מוסדות החינוך?

מר יצחק אגוזי:

מוסדות חינוך.

הכול הכול .תראה זה לא יספיק ,אנחנו יודעים שיהיה שלב ב',
ד"ר מוטי דלג'ו:
אבל השנה נהיה מאוד מאוד מאוד מצומצמים בעניין הזה.
מר רמי ברדוגו:

לא ,המטרה היא כדי לצאת לשיפוצי קיץ כבר בחופשת הפסח.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,אני יודע אני יודע ,בשביל זה אנחנו מביאים את זה.

רכישת  2אוטובוסים ,קיבלנו אישור ל 2-אוטובוסים חדשים ,זה
מר יצחק אגוזי:
כ ₪ 210,000 -לכל אוטובוס שהמועצה צריכה לשלם פלוס ערך גרט לאוטובוס אחד .בסיום
התקופה של אוטובוס המועצה מחויבת ב ₪ 70,000-בגין ערך הגרט שלו ,אז כך סך הכול
.₪ 490,000
???:

אגוזי ,כמה ...אוטובוס חדש?

מר יצחק אגוזי:

מיליון  ₪ומשהו כל אוטובוס .אבל משרד החינוך-
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מר אברהם נדל:

ומי מחויב על הגרט?

משרד החינוך מחייב בעת רכישת אוטובוס  ₪ 210,000כל
מר יצחק אגוזי:
אוטובוס ₪ 208,000 ,ומשהו ,וכשהאוטובוס יוצא אחרי  14שנה הוא מחייב אותנו ב.₪ 70,000-
כמה שאתה מצליח למכור אגב ,אנחנו מצליחים למכור בפחות מ .₪ 70,000-כביש עוקף ניר
אליהו זה פרויקט שמתוכנן פה כבר הרבה זמן .כנראה שהולך להיות תקציב של משרד
התחבורה ב 100%-של  .₪ 9,100,000אנחנו מבקשים לאשר את התב"ר הזה ,כמובן עוד לא
קיבלנו הרשאה ,מותנה במתן הרשאה ,לא ייצא לפעילות לפני מתן הרשאה.
(מדברים יחד)
אם אתם זוכרים דיווחנו לכם כבר לפני כמה ישיבות שאנחנו
ד"ר מוטי דלג'ו:
רוצים לקדם את כביש עוקף ניר אליהו מכמה סיבות .בראש וראשונה זה משרת את היישוב
שלא ייסעו דרך היישוב .שניים ,את האוטובוסים של המועצה וכמו כן גם תושבים ,למרות
שמבחינת התושבים רוב התושבים שנוסעים בדרך הקיצור הזו הם לא תושבי המועצה ,אבל לנו
שני הסעיפים הראשונים חשובים .משרד התחבורה היה מוכן ללכת איתנו בשיטת המצ'ינג
ולרשות שלנו היינו צריכים לשים  30%שזה  2.7מיליון  .₪אנחנו עמדנו על הרגליים האחוריות
שלא בא בחשבון שאנחנו נשתתף בעניין הזה .בסופו של יום אנחנו הגענו איתם לסיכום
שבמסגרת הנת"צים שנעשים במרחב שלנו ,יוכנס החלק שלנו ה 2.7-מיליון  .₪נכון רמי?
מר רמי ברדוגו:

כן.

זה יוצא  2.7מיליון  2.6 ₪מיליון  ₪כך שהעלות הזו לא תיפול על
ד"ר מוטי דלג'ו:
המועצה .זו דרך שאתה יכול להביא כסף מבלי שזה במסגרת התקציב וקרן הפיתוח של
המועצה ,אבל לא צריך להגיד לכם מה המשמעות של סדר גודל של סכום של  2.5מיליון ₪
ומעלה .הכביש הזה כמובן יהיה ברמה כזו שתאפשר נסיעה מכובדת כולל מתוכנן שם מדרכה.
כמו כן אנחנו במסגרת התקציב כאן ,ורמי לא הכנסת את זה ,יש את  2הכיכרות.
מר רמי ברדוגו:

בפנים בתוך המכרז.

כן ,בתוך המכרז אבל צריך להיות כביש עוקף ניר אליהו ו2-
ד"ר מוטי דלג'ו:
הכיכרות .אחרת תהיה בעיה ,נכון? כאן ,כביש ניר אליהו ו 2-הכיכרות .כיכר אחד זה בכניסה-
מר צפי פלד:

המזרחית ואחת במערבית.
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כיכר אחת זה כשמגיעים לצומת שדה ורבורג בית ברל פונים
ד"ר מוטי דלג'ו:
ימינה לכיוון בית ברל ,יש אחר כך את השמאלה לכיוון בית ברל ,באזור הזה לעשות כניסה .סוף
סוף שלא יהיה מצב של לעצור לכל מי שמגיע מכיוון ניר אליהו ,הוא נוסע מהר די מסוכן.
להסדיר את הכיכר הזו .הרבה תלמידים שלנו עושים שם הרבה מאוד סטודנטים .המתחם הזה
תוסס מאוד .כמו כן אנחנו מקדמים תכנית לכיכר נוספת על כביש  554לכיוון טירה ,מצומת
שדה ורבורג לכיוון טירה ,אחרי מתחם בתי האריזה שהיו לשעבר ,אנחנו רוצים שם לעשות כיכר
שתאפשר כניסה נוספת לבית ברל ,לפצל את העומס של הכניסה-
(מדברים יחד)
מר אורי עצמון:
ניסיון.

אמרת לי ,אני מוכרח להתפרץ הרי אתה לא נותן לדבר ,אני למוד

תאמין לי הייתי עושה פה הצבעה ,אם יש מישהו שרצה לדבר
ד"ר מוטי דלג'ו:
ולא קיבל רשות דיבור ,אין חיה כזו.
גב' לאה פורת:

אני.

ד"ר מוטי דלג'ו:

עזוב לאה ,היא מדברת מתי שהיא רוצה.

גב' לאה פורת:

מוקלט ומתומלל.

כן .אז אנחנו מסדירים את זה כך שכמו שאמרתי יפצל את
ד"ר מוטי דלג'ו:
העומס ויאפשר כמעט לכל הרכבים שמג יעים הן מצפון ,אם זה דרך טירה ואם זה מדרום שלא
ייכנסו כולם דרך הכניסה הראשית ,תהיה כניסה נוספת .כפי שאתם יודעים שני המתחמים הן
בית הספר החדש צופית בבית ברל והן בית הספר המתוכנן החדש עמיאסף בבית ברל ,הם שני
מתחמים שצמודים אחד לשני ,וביחד הם סדר גודל של כמעט  60דונם ,שזה מתחם ענק זה
כמעט קריית חינוך .במפגש הצגת התוכנית הכוללנית סיפרנו לכם שאנחנו רואים את המועצה
כ 2-מתחמים מרכזיים זה מתחם קריית המועצה מתחם בית ברל על כל שלוחותיו ,האקדמיה,
המכללות ,בתי הספר של המועצה .על ידי כך אנחנו יוצרים שני מוקדי תרבות חינוך הדרכה ,כל
מה שאתם רוצים .אנחנו גם במסגרת הזו רואים לנגד עינינו כחלק מאוד מאוד מאוד חשוב ככול
שניתן ,כמובן על פי דין ועל פי חוק לסייע לבית ברל לפתח את המתחם שלהם בכיוונים האלה
של הדרכות וחינוך ואקדמיה ,ואנחנו גם נרצה לחזק את הקשר בין החטיבה בתיכון ובתי הספר
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היסודיים שלנו עם המכללה האקדמית ועם הסמינר למורים ומורות בבית ברל ,הטלתי את זה
על אגף החינוך ,עובדים על העניין הזה ואני מקווה שגם אנחנו נצליח .כמו שנאמר לכביש ניר
אליהו צריך להוסיף  2כיכרות בית ברל 2 .כיכרות בית ברל תוסיף.
מר שלמה עצמוני:

מוטי ,יש איזה מפה משהו שנראה ...מה אנחנו מדמיינים.

מר שמוליק מריל:

מה אתה לא היית שם?

מר שלמה עצמוני:

אני למדתי שמה פעם .המתחם שאתה הולך לבנות איפה הוא...

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אני אסביר לכם בצורה-

מר אשר בן עטיה:

 ...איך נראה בית הספר ,אתה עכשיו בודק איפה הוא יהיה-

ד"ר מוטי דלג'ו:
לשולחן .אני אסביר לך-

אם תרצה יש לנו הדמיה יפה שבדיוק היום הביא לי אותה

מר שלמה עצמוני:
שמה.

אני גר בדרום ,שאני נוסע לקנות סטייקים בטירה אני רק עובר

אני אסביר לכם איפה .כשנכנסים לטירה ועוברים את השער
ד"ר מוטי דלג'ו:
מצד שמאל עוד לפני כן יש את בית הספר החדש שלנו-
???:

לא טירה ,בית ברל.

לבית ברל .הייתי יכול לצאת קל ולהגיד בדקתי אתכם ,אבל לא.
ד"ר מוטי דלג'ו:
כשנכנסים לבית ברל מצד שמאל יש את בית הספר החדש צופית החדש ,יש אחר כך את
השדרה ...שמוביל למרכז האומנויות .השדרה הזו זה שביל שמפריד בין בית הספר החדש
המתוכנן לבין בית הספר החדש שבנינו אותו ,זה המתחם .לגבי הכיכר זה בכניסה הבהרתי.
הכיכר השנייה היא בדרך לכיוון טירה ,אחרי המתחם של ,קצת יותר כדי שתהיה כניסה
אחורית.
מר שלמה עצמוני:

הנה תראה לנו ,איזה יופי .מה זה? זה כבר אמתי.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

זה רק הדמיה ,זה נראה באמת אמתי.

מוטי ,מוכן להגיד כמה מילים על הידיעה שהייתה השבוע בעיתון
מר אברהם נדל:
בקשר לביקורו של השר באלעד עם החלפת קרקעות וכל זה? כי גם אתה כיכבת שם במודעה.
כן ,כן ,שמתי לב שבכמה מקומות שאני לא נמצא כותבים שאני
ד"ר מוטי דלג'ו:
נמצא ואני חתום וזה ,זה בסדר .אני אומר לכם כך :אלעד הולכת לתנופת פיתוח מאוד מאוד
מסיבית גם בכיוון של מגורים .ובימים אלה גם אישרו להם או שהולכים לאשר להם הסכמי גג
לגבי הבנייה הזו ,וכמו כן קידום של אזור תעסוקה שהוא לא קשור אלינו .בסיכום איתם היה
מדובר שהאזור הזה יתקשר ,הם עושים את זה לפי מיטב ידיעתי דרך הותמ"ל .אין שום שינוי
מעבר להסכם שהובא אליכם ,מעבר להסכם שנחתם .כל מי שאומר משהו אומר את זה על
אחריותו .אגב בזמנו גם היה ציטוט בעיתון ששר הפנים ביקר בכפר סבא והציגו בפניו דרישה
לוועדת גבולות וכו' .אני בדקתי ,שר הפנים שמע הקשיב ואמר כמו כל בקשה מעבירים את זה
לוועדה גיאוגרפית שתקום במחוז המרכז והיא תבדוק .עדיין הוועדה הזו לא הוקמה היא צריכה
בימים הקרובים ,אומרים לי את זה כל הזמן ימים קרובים ,אבל מתברר שימים זה הפך להיות
כמעט חודשים .ואחד הנושאים שיהיו על סדר היום זה יהיה גם נושא של צור יצחק ודרום
השרון וכנראה כוכב יאיר.
מר משה רדומסקי:

אתה אמרת תעסוקה של אלעד ומגורים של אלעד ,זה מזרחה?

???:

פינו את שטח האש...

מר אורי עצמון:

לאיזה כיוון?

ד"ר מוטי דלג'ו:
מר חגי כהן:

יש להם לכיוון מזרח ,יש להם לכיוון צפון ,יש להם מספיק.
מוטי 2 ,שאלות קטנות אחת יהיה גם שינוי באזור תעשייה חצב?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא יהיה שום שינוי מאותו הסכם שנחתם על ידכם.

מר חגי כהן:

דבר שני ,בקשר לתב"ר ,הסכום שכתוב כולל ל 2-הכיכרות?

ד"ר מוטי דלג'ו:

בתוך.

מר חגי כהן:

זה לא נוסף ,זה בתוך.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

בתוכו ,בתוכו ,כן ,כן .שאלה במקום .עוד שאלות?

מר אורי עצמון:

אזור התעסוקה החדש מקבל  40%באלעד?

מר צפי פלד:

אבל זה לא קשור לתב"רים עכשיו.

מר אורי עצמון:

יש לנו הסכם איתם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תשמע באמת אני אגיד לך ,אומנם מתקרב פסח-

מר אורי עצמון:

עכשיו פורים.

מר אבי קירס:
התחבורה?

מוטי ,למה הסעיף הזה עולה למליאה לפני אישור של משרד

ד"ר מוטי דלג'ו:
המשפטי מטפל בעניין-

כי יש לנו הסכם שהולך להיחתם ,זה על הסכם חתום .היועץ

גב' לאה פורת:

מצ'ינג.

ואמר גם אגוזי ,אם אני לא מקבל את ה 9-מיליון  ₪לא יכול
ד"ר מוטי דלג'ו:
לצאת לדרך ,זה לא איזה  ₪ 90,000שאני יכול לקדם .חברים אם אין שאלות והוספנו את
התוספת לגבי סעיף  .6אתם רוצים אחד אחד או הכול?
???:

הכול יחד.

אני מעלה את ששת הסעיפים להצבעה ,מי בעד שירים את ידו?
ד"ר מוטי דלג'ו:
אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1השלמת מדידת ביוב ירחיב
מימון  :היטלים
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 .2תוספת ל-תב"ר -1521פיצויים לפי סעיף  197לפי פס"ד ()375,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 140,000

 .3מחשבים למעבדות עמיאסף וירקון
מימון :קרן פיתוח

350,000

₪

 .4שיפוצי קיץ תשע"ז שלב א'
מימון :קרן פיתוח

650,000

₪

 .5רכישת אוטובוסים  +ערך גרט
מימון :קרן פיתוח

490,000

₪

 .6כביש עוקף ניר אליהו  2 +כיכרות
מימון :משרד התחבורה

₪ 9,1000,000

עכשיו לפני שאני סוגר ברשותכם את הישיבה .תראו קק"ל
ד"ר מוטי דלג'ו:
הוציאו קול קורא לכל הרשויות במדינת ישראל ובכלל זה-
גב' לאה פורת:

לא רק לרשויות.
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שנייה ,ובכלל זה לכל מי שרואה את עצמו ראוי ורוצה להגיש
ד"ר מוטי דלג'ו:
בקשה .מי שמרכזת מטעמנו את העניין הזה זו הרכזת המוניציפאלית ודנה היא מטפלת בעניין.
כל מי שיש לו בקשה שישלח ,אני מציע שיבחנו את זה גם בראייה של רמת הסיכויים .המועצה
כמועצה הכינה כבר לפני כמעט שנה וחצי ,אני גם הגעתי אפילו לוועדת שיפוט יחד עם מהנדס
המועצה ,ועשו לנו שיפוט .את השיפוט עברנו ועדיין לא קיבלנו שקל אחד .חידשנו את הבקשה
שלנו לגבי הקשר של מתחם המועצה בעיקר כאן אזור הכיכר ,איך הוא מתקשר עם נחל ירקון .זו
תכנית כפי שאמרתם לכם אושרה על ידי הדרג המקצועי של קק"ל .כפי שאתם גם יודעים קק"ל
נמצאת היום ,היום זה מזה חצי שנה אולי קצת יותר ,נמצאת במערכת של לא מעט ויכוחים
פנימיים ובדיקות וביקורות .אנחנו נאחל שהם יצליחו לטובת כל אזרחי מדינת ישראל .אז כל מי
שיש לו בקשה שיעביר .ורוצה הגברת לאה משהו ,היא הצביעה אתם יודעים מה זה.
כן ,אני רוצה להזכיר לכולם שאני שלחתי את זה לא כדי שזה
גב' לאה פורת:
יעבור לאיזה שהיא ועדה ,אלא כי יש פה לוח זמנים .וכתוב שצריך להגיש את הבקשות במהלך
פברואר מרץ.
???:

איזה בקשות.

ואנחנו כבר במרץ .והכוונה היא שהקרן הקיימת מנסה לעודד
גב' לאה פורת:
פיתוח של שטחים גם לצרכי תרבות פנאי וספורט ביערות הקרן הקיימת ,וגם בשטחים של
רשויות .ואם אנחנו לא יכולים לעלות על העגלה הזו בזמן ,אז חבל שהתקציבים ילכו למקום
אחר .אני חושבת שכל מי שעובר את כביש  444לכיוון גוש חורשים יכול לראות את כמות
העזובה שיש שמה ,זה מקום שלא מכבד את המועצה .אף אחד לא מאמין שהשטח הזה שייך
למועצה אזורית ,וגם אם הוא לא שייך למועצה אזורית כמו כביש הגישה שזה מע"צ או כביש ,6
המועצה לא עושה די כדי לא לנקות שמה ,לא להתקין תאורה ,לא לסדר את הכיכרות .יש שמה
תאונות דרכים אחת ליומיים אם לא אחת ליום .והכול גם בשישי ושבת ,משום שהשטח הזה של
יער חורשים צורך הרבה הרבה אנשים שבאים ,גם כדי לראות את הפרחים ,גם כדי לנסוע
באופניים ,גם כדי לנפוש שמה .ואנחנו רק רואים לכלוך וזוהמה ופקקים ומכוניות ,וזה פשוט
חבל ,וזה הפנים של המועצה שלנו .אף אחד לא יודע איפה הגבול של המועצה עובר ואיפה לא,
הוא רק יודע שזה שטח שכתוב עליו מועצה אזורית יישובים של המועצה האזורית .ולסיום אני
אגיד שזה יכול להיות מרכז רווח אדיר ,כמו שדברים נעשים בפארק הירקון ,אפשר לעשות גם
ביער חורשים .לא ייקרה שום דבר אם מישהו יעשה שם שבילים כמו שצריך ,שילוט כמו שצריך,
איזה שהוא מתקן לנופש לתרבות ,לא ייקרה שום דבר שם .אני מאוד מבקשת את התמיכה
שלכם בנושא הזה .אני מאוד מבקשת שכולכם תבואו לבקר ,כמו שנאמר פה גם מהדרום ,תבואו
לבקר תעברו בכביש תראו איך זה נראה .מתחת לקיבוץ חורשים יש מזבלה במקום הרקפות
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שאנחנו רואים כל מרץ ,יש שמה מזבלה ממש מתחת לקיבוץ לכניסה של הקיבוץ מצד ימין,
שפשוט מישהו צריך לבוא ולצלם את זה שם.
מר איתן יפתח:

 ...של המועצה?

כן ,זה של המועצה .ומה שאני מבקשת זה שהמליאה תיקח סוף
גב' לאה פורת:
סוף לידיים את העניין הזה של יער חורשים ואת הגישה ליער חורשים ,ותדע שמדובר פה
במשימה לא במתנה ולא בשום דבר אחר.
מר איתן יפתח:

צריך לגייס את כל בתי הספר לעשות-

גב' לאה פורת:

אפשר הרבה דברים ,אבל אף אחד לא מעניין.

חברים ,ביקשה רק כדי שתדעו ,הפרסום הזה פורסם .באותו יום
ד"ר מוטי דלג'ו:
שזה פורסם ראיתי את זה ב 21:00-בלילה ,ב 21:05-העברתי את הצילום בפלאפון ,היום הכול
עובד הכי מהר ,צילמתי מיד העברתי לה .אז אנחנו לא מחכים לא שמישהו יגיד לנו מה לעשות,
ואני אשמח שמישהו יגיד לנו מה לעשות ,זה אחד .שניים ,כשאני צריך לשים את הכסף ,אנחנו
תמיד שוקלים איפה לשים אותו ,אם אני שם אותו ביער של קק"ל או בגינה של אחד היישובים
כתב"ר .שלוש ,כשאנחנו מסתכלים על  95,000דונם וכל יום שני וחמישי אני מקבל התראה
ששפכו כאן אסבסט שפכו פה לכלוך כזה ,וההוא בא עם הבאגר ואף אחד לא תפס אותו ,במסה
הזו אני אומר לכם באמת אנחנו לא מגיעים למצב שמתחילים לטפל גם בעשבייה שבתחומי
המועצה האזורית ,לא ,אנחנו לא יכולים לעשות את זה .לא מבחינת היכולת הפיזית ,יכולת
פיזית אין בעיה .שמישהו יגיד לי שמע הוא שם לי  10מיליון  ₪נוספים ,תראו איזו עבודה תהיה.
י ש סדרי עדיפויות ,כשיש לך תקציב יש סדרי עדיפויות ,ובסדרי עדיפויות בראש וראשונה זה
תושבי המועצה ,ובמילים אופטימיות אלה תודה רבה לכם ,הישיבה סגורה.

________________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה

44

________________
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ריכוז החלטות
.9

הסכם עם קרן ברל כצנלסון;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הסכם עם קרן ברל כצנלסון עם התיקונים על פי הוראות
של המליאה הקודמת.
.2

אישור פרוטוקול מליאה מס'  45/16מיום ;29.1.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  45/16מיום ;29.1.17
.4

חוק עזר למחזור;

החלטה :מליאת המועצה קיבלה עדכון והנושא יובא לדיון בישיבה הבאה
.5

הארכת חוזה שימוש בקרקע – דואר ישראל בסעיף צור יצחק;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הארכת חוזה שימוש בקרקע – לסניף צור יצחק של דואר
ישראל לתקופה של מעל  5שנים
.3

עדכון תקציב  – 2017העברת מעונות יום לאגף החינוך;

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את השינויים הנדרשים בתקציב המועצה ,העברת
תקציבים מסעיפים של רווחה לסעיפים של חינוך ₪ 5,480,000 ,בהכנסות ו 6,639,000
בהוצאות ,וזאת כתוצאה מכך שהמעונות עוברים לטיפול אגף החינוך של המועצה.
.6

מינוי מ"מ לממונה על חוק חופש המידע;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של שי אברהמי כמ"מ לממונה על חוק חופש
המידע.

45

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 08.03.2017

.7

אישור תקציבי יישובים;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי היישובים על פי הדף שחולק הנושא תאריך של
 7.3.17עם שני תיקונים :גבעת השלושה התקציב  ₪ 1,428,000ושדה ורבורג התקציב
.₪ 3,500,000
.8

חברים בוועדות – חידוש מינוי דירקטורים של חכ"ל וחברה להשבה;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את חידוש מינויים של אורי אורן ואמיל עזרן בחברה
הכלכלית .את יעקב פנר בחברה להשבת מי קולחין .את דוד כהן ,שירן כהן ויפעת הרון בעמותה
לקידום החינוך.
.10

סגירת תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סגירת תב"ר ביוב בכפר מלל.
.11

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
₪

 .1השלמת מדידת ביוב ירחיב
מימון  :היטלים

50,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1521פיצויים לפי סעיף  197לפי פס"ד ()375,000
מימון :קרן פיתוח

₪ 140,000

 .3מחשבים למעבדות עמיאסף וירקון
מימון :קרן פיתוח

350,000

₪

 .4שיפוצי קיץ תשע"ז שלב א'
מימון :קרן פיתוח

650,000

₪

 .5רכישת אוטובוסים  +ערך גרט
מימון :קרן פיתוח

490,000

₪

 .6כביש עוקף ניר אליהו  2 +כיכרות
מימון :משרד התחבורה

₪ 9,1000,000

46

