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ד"ר מוטי דלג'ו:

שלום לכולם ,אני פותח את ישיבת מליאת המועצה .נמסור איזה

דו"ח קצר ואחר כך אנחנו ניגש לנושאים ,יש לנו פה רשימת נושאים .בעצם לפני שניגש גם
לדו"ח אז הזדמנות נוספת לברך את החבר שלנו אלי כהן ,כפי שאתם יודעים גם העברנו
במיילים שאלי זכה בפרס התעשייה מטעם המשרד להגנת הסביבה והתאחדות התעשיינים,
כמנכ"ל חברת תרמוקיר .אז אלי בהצלחה ברכות.

.1

דו"ח ראש המועצה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מכאן אנחנו נעבור לנושאים .כפי שאתם יודעים ,חלק מהחברים

ש יושבים פה גם משתתפים במפגשים בנושא של תכנית המתאר .אנחנו נמצאים כבר היום בשלב
שיש לנו כבר  9יישובים ,כבר ברמה הפרטנית .אנחנו מזמינים את נציגי הוועד המקומי ונציגי
ועד האגודה ומבחינתנו ככול שיגיעו יותר נציגים מכל גוף זה יותר טוב .הישיבות מתנהלות
כמובן בהשתתפותו של צוות התכנון ששכרנו :אדריכל חגי דביר ונילי יוגב מהנדסת הוועדה
ובהשתתפותי .אנחנו נותנים למפגשים האלה את המשקל כדי לדעת מה הרצונות ,מה הבעיות
המיוחדות של כל יישוב ויישוב .כפי שאני יודע ,נקבע כמעט לכל היישובים ,אני מבין במהלך של
 10ימים הבאים אנחנו נעבו ר גם את שאר היישובים .אחרי שעשינו מה שנקרא הצגה ראשונית
של התוכנית לציבור ,אנחנו קיימנו גם מפגש סדנאות לנציגי היישובים .הפידבק שאני קיבלתי
שזה היה מצוין ,זה תרם מאוד ,זה שיתף גם את הנציגים .זו הזדמנות נוספת לכל חבר מליאה
אם יש לו רעיון ,הערות ,הוא לא צריך להיות נציג של יישוב כדי להעביר לנו מרעיונותיו .הוא יש
לו גישה ישירה ויכול להעביר אלינו.
לגבי בית ספר עמי אסף ,אנחנו בשלב שהדברים לא סופיים ,אבל יש לנו התקדמות יפה ,כולל
פגישה שאתמול הייתה לי במשרד החינוך בהשתתפות של אגוזי ,ציפי אבנון ואייל כדי לקדם את
נושא התקצוב בנושא .הפגישה הוגדרה על ידנו כפגישה טובה .אנחנו קיבלנו גם בוועדת המשנה
החלטה על הפקעה של השטח ,אני תכף אגיד לכם גם באיזה תנאי .אנחנו קיבלנו מכתב
מהמינהל שזה ממש לדעתי ייחודי לדרום השרון ,שהם בהחלט מסכימים להליך עוד
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לפני שעשינו את ההפקעה והמסמך הזה מבחינתנו היה חשוב ומבחינת משרד החינוך .אני
אמרתי את זה שם ,אמרתי את זה גם בוועדת המשנה ,אני גם חוזר פה ואומר ,והיה ולא יהיה
הסכם סופי עם בית ברל ,אנחנו לא נעשה הפקעה ,שיהיה ברור .אין לנו שום כוונה ,מה שנקרא,
לתת פטיש על הראש של איזה מישהו .אנחנו נמצאים במשא ומתן חיובי עם המנכ"ל שלהם
בשיתוף הצוות ,מקדמים דברים .קיבלנו מכתב עקרוני שהם מאפשרים להתקדם בשלביות .הם
שכרו שמאי כדי שיעשה הערכה ,אנחנו שכרנו שמאי שיעשה מטעמנו הערכה ובעקבות הפגישה
של אתמול ,המינהל יוציא שמאי מטעמו כדי שיעשה שמאות .צריך לזכור ,יש סוגים של שמאות,
אני לא אפרט פה ,כל גוף יצטרך לעשות את השמאות הרלוונטית לו .אנחנו קיבלנו גם-

???:

למה היו צריכים שמאי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

בגין המבנים צריכים לקבל תמורת זה כסף ,משרד החינוך רוצה

עבור מה שהוא השקיע לקבל-

גב' אשרת גני:

אבל כבר  25שנה לא?

ד"ר מוטי דלג'ו:

גם יותר.

מר אורי עצמוני:

עברו הרבה יותר מ 25-שנה ומשרד החינוך ...פיצויים על מה ש-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,אז את עכשיו מגיעה ,אם זה שמאות כלכלית או שמאות

נדל"נית ,אנחנו נעשה איפה שטוב למועצה בכל מקרה ,מה שיאפשרו לנו .לגבי ועדות גבולות,
אחד לגבי רעננה ,נקבעה ועדה ובהסכמה לגבי אותם  35דונם שטחי גבעת חן בתיאום עם
היישוב .ישיבה ראשונה צריכה להתקיים שבוע הבא אולי?
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???:

דחו את זה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הייתה צריכה להתקיים ,לא משנה .וכמובן אנחנו מזמינים

באופן טבעי את הנציגים של גבעת חן ולצור ך העניין אנחנו מזמינים שבקהל יהיו גם הנציגים ,או
יותר נכון בעלי הקרקעות הנוגעים בדבר ,כי המתחם הזה הולך להיות בסופו של יום למגורים
לצרכים של רעננה .שניים ,אנחנו היינו אמורים יומיים ,יותר נכון יומיים אחרי או  3ימים אחרי
שהשר סילבן שלום התפטר או עזב את תפקידו ,היינו אמורים להיות בישיבה שהייתה לה משקל
גדול מאוד עם מנכ"לית המשרד ,בנושא צור יצחק .כתוצאה מכך שהשר התפטר אז היא מצאה
לנכון לבטל את הישיבה .נעשית פעילות מהרבה מאוד כיוונים כדי להביא לכך שיהיה מנדט רחב
יותר לוועדה לקבוע לצור יצחק גם כמעמד של רשות עצמאית .כמובן שיש לזה גם קצת מחירים,
אני מקווה שקצת מאוד מאוד מאוד .אנחנו נצטרך גם מול הסוגיה הזו להתמודד כאשר יורחב
המנדט של הוועדה.
כדיווח לכם בית הספר שבנינו בצור יצחק ,אתם יודעים מבחוץ יש פס קישוט כזה ,אז איזה
אריח כזה נפל ובאופן טבעי אתם יודעים יש רגישות של הורים בבתי ספר .ורמת מעורבות
גדולה .אנחנו התכנסנו בדחיפות באותו ערב וקיבלנו החלטות לגבי גידור החלק הזה מרחק
מהקיר .במקביל נעשתה פנייה לקבלן שבנה ואנחנו נרצה לדעת למה זה מה מו ואיך .מהנדס
המועצה ,רמי לא נמצא בישיבה ,אך המלצה שלנו תהיה להוריד את הפס הזה במקומו לשים
משהו מבטון ,כי הפס הזה עם המים ועם העניינים חל בו איזה ארוזיה שהיא כנראה גרמה לנזק,
אני אומר את כל זה על סמך חוות דעת של המהנדס שאמר לי את זה בטרם הבדיקה ,אני לא
יודע אם יש כבר את הבדיקה של מכון התקנים .אז אם הזכרתי את רמי מהנדס המועצה אנחנו
מאחלים לו מזל טוב לרגל הרחבת המשפחה ,אז אנחנו באמת מברכים אותו וכמובן את רעייתו
במזל טוב.
חברים ,אנחנו פתחנו קורס דירקטורים .מי משתתף דרך אגב בקורס שירים את היד .קורס
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דירקטורים פתחנו במועצה ואני החלטתי שאני משתתף ,אני גם נהנה וזו גם הזדמנות לתת גוון
של המצ יאות ,כמובן גם אגוזי משתתף .זה בערך שליש העובדים הבכירים שליש נציגי ציבור
שליש חברי מליאה ,ואם זה יהיה מוצלח מאוד ויהיה לזה ביקוש אנחנו נמשיך עם העניין הזה.
אלה שמשתתפים מרביתם הם נציגים שיושבים כדירקטורים בחברות של המועצה.
בשבוע שעבר התקיים מפגש באמת מיוחד בבית ספר אהרונוביץ ,תקשיבו זה מחמם את הלב,
ילדים מבית ספר מטייבה היו פה יחד עם ילדי אהרונוביץ ועשו תחרויות במשותף .כיף היה לבוא
וגם לברך אותם ולקבל את התגובות ואיך הם מסתכלים ואיך הילדים שלנו .אני מרשה לעצמי
להגיד הלוואי שאנחנו המבוגרים קצת נלמד מאלה הצעירים-

???:

אם לא קלקלנו אותם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

 ...לחיות ביחד ואנחנו יכולים להסתכל .אני לא קורא לזה השונה

זה פשוט האחר ,אנחנו מבחינתם האחר והם מבחינתנו אחר ,וצריך להכיר אחד את האחר וזו
הזדמנות מבחינתי להגיד משהו ברמה האישית .תראו שר החינוך קיבל החלטה עכשיו בסקטור
הערבי מתחילים ללמוד עברית מכיתות א' והוא עושה את זה בהדרגה במקום מכיתות ג' .אני
אומר לכם הלוואי שיחליטו שאצלנו מתחילים בחטיבה בתיכון ,זה שאנחנו לא יודעים את
השפה הערבית זו בעיה ,אני אומר לכם זו בעיה ,זו דעתי .וברגע זה חם מהתנור קיבלנו עדכון
ממלי חג'בי ,סגנית ממונה על המחוז במשרד הפנים ,כי אנו המועצה האזורית דרום השרון
נכללים ברשימת הרשויות הזכאיות לפרס ניהול כספי תקין .אני מרשה לעצמי להגיד :אם אנחנו
לא היינו שם ,אז לא היה צריך לתת פרס .אבל בסדר ,אז זה השנה ה 20-או ה.19-

מר שמוליק מריל:

מוטי ,כבר נתנו לך את הפרס ,הנייר הזה זה הפרס.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתם יודעים מה הקוריוז ,אני אספר לכם ותראו איך הדברים

מתקיימים זה מדהים .אנחנו בהתחלה בכמה שנים הראשונות קיבלנו פרס ותמיד זה היה כסף,
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 ₪ 500,000פעם היה  ,₪ 350,000 ,₪ 480,000 ,₪ 400,000 ₪ 550,000איזה שנה הורידו את זה
לאיזה  ₪ 200,000ומשהו ואני כשלוחץ את היד לשר אמרתי לו' :תשמע לפי הקצב הזה אתם
תגיעו שלא תתנו בכלל' ,לא עברו לא יודע שנה או שנתיים נגמר .אז תקשיבו טוב ,אחרי שנתיים
שלוש אני לוחץ לו את היד ,נדמה לי זה היה גדעון סער או אולי מישהו אחר ,ואני אומר לו:
'תשמע לפי הקצב הזה עוד תדרשו שאלה שמתנהלות טוב שישלמו לכם גם כסף' ,הוא צחק .שנה
אחרי זה אנחנו שילמנו ,גם כפר סבא שילמו וכל אלה הרשויות האיתנות שילמנו  2.99מליון ₪
אם אתם זוכרים .מה המסקנה? אסור להתלוצץ בעניינים האלה.
ערב חבורות זמר התקיים במועצה ,באופן טבעי הקהל זה כל אלה השרים והשרות ,בני
המשפחה באים לראות .אתם יודעים מה זה כיף ,כיף לראות אותם .יש לנו הרבה כאלה ,אנחנו
רואים את הלהקות של האפרוחים הנוער ,זה באמת מלבב ממריץ .אבל כשאתה רואה חבר'ה
בגילאים שלנו צעירים קצת יותר שרים ובאים במרץ ומקהלה אחת שהיא עולה על הבמה 3
מביניהם עברו את גיל ה 90-אז אתה מצדיע להם וזה היה מוצלח .זה אורגן על ידי מחלקת
התרבות שלנו בראשות יפעה וחן חן להם .עשינו איזה טקס קטן ומאוד מצומצם להנחת אבן
הפינה לאולם הכנסים ,כל מי שרואה כאן המתחם סגור ,אולם הכנסים יצא לדרך .אנחנו רוצים
לאחל לעצמנו שזה יהיה בהצלחה ,זה יבוא לתת עוד שירות ועוד איכות חיים לתושבי המועצה.
נעשתה ביקורת מל"ח במועצה ,שי אתה תגיד כמה מילים על זה ,בבקשה.

מר שי אברהמי:

נערכה ביקורת מקיפה שרשות חירום לאומית מבצעת ברשות,

כמו שאתם יודעים יצא לנו בשנים האחרונות לעבור כמה אירועים אמתיים שגרמו לנו גם לתרגל
את תורת הלחימה הזאת וגם לשפר את המערך שלנו .בסך הכול הביקורת הייתה טובה קיבלנו
ציון טוב ,יש ריג'קטים תמיד של דברים להשלמות בין אם זה באמצעים ,בנוהלים ,בהכשרה של
כוח אדם ,אבל השורה התחתונה הייתה טובה .אם כבר נתנו לי את זכות הדיבור אני גם מעודכן
שבסך הכול כלקח מאירוע הסופה שהיה בסוף אוקטובר ,אחד הלקחים המשמעותיים היה
הצטיידות ב אמצעי ההתנעה למערכות שאיבה ומערכות אספקת מים ,ואנחנו מעודכנים שנדמה
לי שכל אגודות המים בתהליכים של רכישה והצטיידות של גנרטורים לשעת חירום.
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מר גבי דור:

מה קרה הטלפון התקלקל? כמה זמן לוקח לרכוש גנרטור לא

הבנתי .יומיים שלושה כמה?

מר יצחק אגוזי:

אנחנו לא רוכשים את הגנרטורים.

מר שי אברהמי:

זה לא אנחנו רוכשים.

מר גבי דור:

לא אני יודע ,צריכים לדאוג שיהיה גנרטורים.

???:

צור מתן עדיין בתהליך הרכישה.

מר צפי פלד:

יש התחייבות עד סוף ינואר .חלקם רכשו חלקם לא ,אם לא

אנחנו נפנה לרשות המים לנו אין כלים לאכוף את-

מר גבי דור:

יש כלים נותנים מכתב לתושב של צור יצחק שאגודת המים של

צור נתן לא רכשה עדיין גנרטור אני מבטיח לך ש 2,000-תושבים ישבו על המזכיר של אגודת
המים בצור נתן עד שהוא יברח מהארץ.

ד"ר מוטי דלג'ו:

נעשה את זה בקצרה יותר .ישנה הערה ,בנושא הזה המועצה

צריכה לפעול בצורה יותר נמרצת מול היישובים ובמידה ולא יתבצע תוך פרק זמן אנחנו נצטרך
למצוא את הדברים כדי שזה יבוצע.

מר שי אברהמי:

אני רק אוסיף עוד משפט ,הנושא של קיומו של אמצעי ההנעה

הפעלה לחירום הוא חלק מהערכות החירום של רשות המים .אגודת מים שלא תעמוד
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בהתחייבות הזאת אנחנו נפנה לרשות המים ,לאגף לחירום ,מי שמכיר את הפעילות שלהם ,והם
פשוט יבטלו את רישיון אספקת מים של אותה אגודת מים ,זה מה שיקרה .זה חלק מתנאי
הרישיון ,זה לא איזה משהו חדש ,לקח מיקרי שהתגלה רק בזמן האחרון.

מר אלי דלה:

בשביל לא לקלקל את כל המערכת ולגשת לרשות המים ,הרי הם

מחפשים את זה ,כולם חכמים .להציב עובדה עד תאריך כזה וכזה אם נגיד סתם אני אומר צור
נתן לא מתארגנים-

???:

או ירחיב.

מר אלי דלה:

או ירחיב ,ירחיב מסודרים מזמן .המים של צור נתן אמור לקבל

כסף בגין אספקה לכל מושב ,לקחת את האספקה של המים שאמורה להיכנס לצור נתן ,תציבו
עובדה תביאו גנרטור ,לא חסר חברות יש לנו היום  6-7חברות כאלה ,מציבים להם עובדה הנה
הגנרטור וחאלס למה ללכת לרשות המים ולהשתגע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,מה שאתה אומר זה כיוון טוב ,אנחנו ניקח את זה

לתשומת ליבנו ,צריך באותם המקרים שלמועצה יש שליטה לא על מחיר המים אלא העברת
הכסף בגין המים יכולה להעלות את האישור בפני עובדה קיימת.

מר איתן יפתח:

שאלה לגבי הביקורת ,הביקורת כללה גם את היישובים על

חירום או רק את המועצה?

מר שי אברהמי:

היערכות המועצה ,לא רק הביקורת ברמת היישובים עצמם .זה

היה ברמת המועצה לגבי היערכות רשימות של אנשי צח"י ,הדרכה של אנשי צח"י ,לא נעשתה
ביקורת ברמת היישוב עצמו.
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מר אשר בן עטיה:

זה המועצה שתעשה עכשיו מבחינת היישוב ואז אנחנו נעלה

דרגה.

מר שי אברהמי:

אנחנו עושים את זה כל הזמן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני רוצה לשתף אתכם באירוע שהשתתפתי ביום חמישי האחרון

באוניברסיטת תל אביב ,זה במקור התחיל עם הקשת הדמוקרטית המזרחית והמחלקה לשלטון
מקומי באוניברסיטת תל אביב ,ויצא לי שם היום להשתתף בפאנל שאני גם סיפרתי לקהל שם,
שברגע שאמרו לי שאני צריך להשתתף בפאנל כזה ,אמרו לי :תגיד לי ,לאן אתה הולך ,מה אתה
שיעי? בפאנל השתתף פרופסור יוסי יונה שהוא ,טוב לא צריך להגיד לכם ,השתתף שם ראש
עיריית אלעד שהוא גם שם את כל הרטוריקה שלו ואת כל הגודל העצום שלו .המנחה היה
העיתונאי משה ליכטמן ,הייתה שם מרים פיירברג שכולכם מכירים אותה-

מר שלמה עצמוני:

גם הוא אוהב ישראל ,ליכטמן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,מרים פיירברג אני חושב ששם המשפחה שלה היא החליפה

אותו למה היא כל הזמן זה  fireזה אש כל הזמן .איך היא תמיד אומרת :איתי היא הייתה רוצה
שיהיה לה שכנות ,זה כל זמן שאין לה .אני בטוח שאם היה לה ,אז היא לא הייתה אומרת את
זה .אני מספר כדי להגיד לכם :תקשיבו האווירה היא שונה ,זה לא היה איזה רק בן אדם אחד.
קמה שמה ראש בית ספר לזה כאסח על ההתיישבות .דיבר הפרופסור השלישי כאסח על
ההתיישבות .דיבר החמישי השישי ,היחידי שהיה שם ,את היית שם צילה נוימן את רוצה קצת
לספר? אולי תספרי .צילה תספרי.

גב' צילה נוימן:

זו הייתה אווירה באמת ממש איומה לראות איך אלה שגרים
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בעיר חושבים שכל מדינת ישראל וכל האדמות בכלל שייכים לערים והמועצות ,זה משהו שצריך
להתאדות .ב vision-שלהם הם רואים  5ערים גדולות בישראל או  4ערים גדולות וכל השאר
נספחים מתחת לערים וזהו ,לא צריך יותר ,ככה צריך לנהל את המדינה בערך ,זה ה.vision-
תקשיבו ,אם מוטי לא היה שם אז היינו מתאדים אני חושבת.

(מדברים יחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

שלמה ,אני אגיד לך משהו ,שלמה אני אתן לך תשובה .אני אגיד

לך את הדבר הבא מזה תבין .היה יחידי אחד שהערתי לו הערה שהייתה קצת צינית זה היה לו,
ואני מחשיב את עצמי יחסית מנומס.

מר שלמה עצמוני:

 ...אני רוצה לשמוע מה הוא אמר ,אז תגיד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקשיב ,אתה לא צריך לשמוע מה הוא אמר שם ,מספיק

שבמקום שאתה נמצא קצת תברר .עכשיו אני הופעתי שם תקשיב על תקן של הפאנל שנותן את
הפתרונות ,ואני נתתי שם פתרונות .אני בעצם אמרתי אמירה שהיא גם מבוססת ,חלק
מהאנשים במדינת ישראל חיים עדיין במה שהיה לפני  10שנים זה לא כך .הבאתי להם רשימה
של לפחות איזה  12 ,10מועצות שבשלב כזה בשלב אחר העבירו שטחים נתנו שטחים ,זה פחות
עניין את האנשים .אני אתן לכם דוגמא טובה ,קם ראש עיריית אלעד שהגענו איתו להסכם
שהוא פורח מזה ,הוא קם שם ואומר :תראו זה עד שאני זה ,יש הסכם אין הסכם .חיכיתי לו
בפינה ,גמר את הנאום שלו ,אני שואל אותו' :תגיד לי אדוני ראש העיר יש הסכם בין דרום
השרון או אין הסכם?' הוא אומר לי' :יש ,יש הסכם' ,אמרתי לו' :וואוו חבל היית אומר שאין
הסכם הייתי מרוויח כמה מיליונים' ,ככה זה עובד היום .עכשיו שלב בזה קצת גם את
הפופוליזם ,שלב בזה את האמונה האמיתית של חלק גדול מהאנשים ,לאו דווקא מהקשת
הדמוקרטית המזרחית שאת הדעות שלהם אתה יודע ,הרבה מאוד מהאקדמיה ,פרופסורים
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דוקטורים עושים בעניין הזה עבודות ,היום כמעט זה לקום ולהגן על ההתיישבות זה נחשב-

???:

חטא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן אני אגיד לכם לי זה נוח זה כאילו הבית שלי ,על מי אני מגן?

עלינו .נראה לי מאוד נוח ,אני עושה את זה גם בצורה ספונטנית מזל שאני גם בקיא בחומר ,אני
גם יו"ר ועדת הקרקעות של מרכז המועצות האזוריות ,יש לי את המידע את החומר .אני מתאר
לי סיטואציה מישהו אחר שם ,הרי אוכלים אותך כאילו חי ,סנדוויץ.

מר אשר בן עטיה:

מוטי ,אחת הבעיות שלנו בנושא הזה שדיברנו עליו זה איך אנחנו

נראים כלפי חוץ ואם אתה יושב אתה שומע את החברים הכי טובים שלי בכפר סבא לא יודע
איפה אני רוצה להתחבא ,אם זה היה האמת הייתי נותן להם את הבית שלי בחינם ,התמונה
היא שקרית .קח לדוגמא את הבית השלישי בתוך הנחלה ,קח לדוגמא .כל העולם אנחנו גזלנים,
מה הם נתנו לנו בבית השלישי? בתוך הבית שלי בתוך החצר שלי את הבית ,לא לקחתי כלום.

???:

עוד לא קיבלת את החשבון.

מר אשר בן עטיה:

נכון ,הם לא יודעים את זה .ולא לקחתי כלום לא משדרות ולא

מכפר סבא ולא משיכון עלייה ולא מאף אחד .אנחנו לא מסבירים את עצמנו ,הטעות שלנו
הייתה כל הזמן רצינו לאכול את כל העולם אנחנו לא מסבירים את עצמנו ,אם היינו דואגים
פעם שהאדמה החקלאית תעבור על שם ההורים שלי ,היום לא היינו מגיעים למצב הזה ,אנחנו
רוצים לאכול את העולם זה בעיה .אותו יוסי יונה באחד הוויכוחים שהיה לי שהוא ישמע יצאתי
החוצה ואמרתי לו' :תגיד לי מה אתה דאגת לשדרות לירוחם? בנית בית אחד לזקנה מירוחם',
הוא אומר' :לא' ,אמרתי לו' :אני אגיד לך מה עשית ,גרמת לזה שירחיב ייתן אדמה לג'לג'וליה',
הוא אומר' :זה אחד המטרות שלי' .היו שם בכנס כל המושבים כמעט הרגו אותו ,הוא לא יכל
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לצאת מהאולם ,אני אומר לך .ואני אמרתי לו' :אני מתבייש שהצבעתי למפלגת העבודה שיצא
אחד כמוך שיהיה חבר כנסת ,זה בושה לכל מפלגת העבודה' .אני לא התביישתי כמו שאני צועק
פה צעקתי שם ,הוא ירד מהבמה ,הוא ירד מהבמה ,לא נתנו לו לגמור לדבר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אחרי שאני שומע מה אתה אמרת לו אז מה שאני אמרתי זה רק

החמאתי לו ,סך הכול אמרתי לו הערתי לו הערה ואמרתי לו' :תמשיך' ,המילה תמשיך כאילו
הרגשתי שאני-

מר אשר בן עטיה:

הוא לא מתבייש יש לו עור של פיל ,הוא לא מרגיש כלום ,הוא לא

מרגיש כלום.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי חברים נתקדם ,ערב לפני כן היה כינוס של השלטון

המקומי בהשתתפות שר הפנים החדש אריה דרעי ,חדש ישן ,שר האוצר ועוד שרים ,אבל
רלוונטי לנו מוד יע לכם באחריות שר הפנים החדש ישן אמר' :אני בכוונתי לעשות חלוקה מחדש
בנושא של הכנסות לשטחים ולצייר מפה חדשה' ,פשוט שתדעו .ראש הממשלה כשמינה את דרעי
האמירה שלו הייתה בסגנון הזה ,אני לא שמעתי משמיעה אישית פשוט סיפרו לי ,אבל אמרו לי
זה היה רוח הדברים .ישנה אווירה כזו שהיא אווירה שלטת ומובילים אותה ההוא מירוחם
ביטון וזה מדימונה ומכל מיני ראשי הפריפריה ,וחלק מההתקפות אני רוצה שתדעו ,לא
מתקיפים רק את המועצות האזוריות ,יש לנו גם איזה שותפים קטנים הם מתקיפים גם את
מדינת תל אביב ,ומה שמצחיק שלוקחים אותנו ומדינת תל אביב זה אותו דבר .אמרתי להם:
'תקשיבו חברים אני מסכים אתכם חלו שינויים ,אני מציע לכל אחד מכם שהיום ילך וייקנה
בית בלכיש ובמרחבים בסכום פעוט ,עוד  10שנים זה יהיה מיליונים כמו שבאזור שלנו'.

???:

לא יהיה ,לא יהיה.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

יהיה .לפני  30שנה ,תקשיבו טוב חברים 35 ,20 ,שנים היית יכול

לקבל בנווה ימין בית חינם ,בחגור בית חינם ,באלישמע בית חינם-

מר שלמה עצמוני:

בכפר מעש בית חינם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,ובחלק מהיישובים שהיה וואו אם הייתה להם דירה של 4

חדרים בפתח תקווה או בכפר סבא היו מנשקים לך את הרגליים והיו עוברים ,אני אומר לכם
את הדברים אני מכיר את זה מידע אישי .בשדה חמד ההוא קנה לו בית בפתח תקווה של 3.5
חדרים קיבל את המשק.
חברים עוד משהו ,אני גם קיבלתי מכתב מחברת מליאה ואחר כך הסבו את תשומת ליבי שהיו
גם תגובות של חברי מליאה בנושא של ההשבחה ,לגבי נניח בריכות שחיה או פלח או כל משהו
כזה ברגע שיש את המכר .לנו בזמנו הייתה החלטה כל זמן שאתה לא מוכר אתה לא צריך לשלם
כל זמן שאתה לא מממש .עכשיו על פי הפרשנות של היועץ המשפטי ,יש עם העניין הזה בעיה.
עכשיו אני בתיאום גם עם היועץ המשפטי ,אני מציע פה להקים איזו ועדה מאוד מצומצמת שזה
יהיה בהרכב פחות או יותר כזה ,אורי עצמון שהוא לא נמצא פה הוא ותיק ומכיר ,גבי דור אתה
תשתתף יש לך ניסיון גם לאור זה שהיית נדמה לי גם בוועדת ערר אתה מכיר קצת את הנושאים
האלה .כשאני אומר קצת הכוונה שלי זה הרבה ,כשמישהו לא מכיר בכלל אז אומרים עליו
שהוא מכיר הרבה .וחיים רוצקי שלושתכם בצירוף כמובן יריב-

גב' גילה פרין:

וזהבה רוט לא?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זהבה כתבה את המכתב אז אני לא רוצה-

???:

וזהבה שוחה הכי טוב בחומר...

גב' גילה פרין:

בכלל היינו צריכים לדעת על זה ולא להיות מופתעים ולקבל את
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זה ככה שמשנים את ההחלטה של המליאה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תנו לי להגן גם על חברי המליאה .ירכז את הצוות יריב וכמובן

ישתתף גם צפי ואני כבר מודיע פה ,כל חבר מליאה יודיעו לו ויוכל להופיע בפני הוועדה .הישיבה
הראשונה אתם מודיעים לכל חברי המליאה ,כל מי שרוצה שיודיע אם יש הרבה אז חלקו אותם
לשתי ישיבות ,תקשיבו תשמעו ותהיה זו הזדמנות גם לחברה זהבה רוט להופיע ולפרוס את-

מר אשר בן עטיה:

אפשר להעיר משהו? במקרה לפני יומיים או שלוש צפיתי בלונדון

את קירשנבאום שלונדון מופיע לבד ,והוא מדבר על תפקידו של יועץ משפטי לממשלה ,אז הוא
אמר' :תשימו לב כתוב יועץ' ואני מבקש שבנושא הזה תשימו לב זה יועץ .היועץ מפרש את
החוק ,החוק יש לו פירושים לפה ולפה ,מי שקובע בסוף את שיקול הדעת זה אותו מנהיג שיושב
על הכיסא פה-

מר יצחק אגוזי:

זה ממש לא.

מר אשר בן עטיה:

לא ממש לא זה כן ,אחר כך אם מישהו חושב שהוא פעל לא חוקי

שיתבע אותו ,אם אתה שלם עם הדבר שלך ,כל דבר היועץ אמר ,היועץ הוא יועץ.

(מדברים יחד)

מר אשר בן עטיה:

אני לא אמרתי את זה אמרו את זה יותר חכמים ממני .היה שר

משפטים לשעבר אמר את דעתי ,לא אני אמרתי את דעתי ,אני טמבל חמור פלח ...אגוזי לא אשר
בן עטיה ,אשר בן עטיה הוא אי דיוט ,אבל אמרו את זה חכמים יותר ממני ועל כל דעה משפטית
של היועץ הזה יביא  4אחרים ,אתם ממשיכים בשיטה הזאת וזה לא בסדר.
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???:

אין לו ברירה אבל.

מר אשר בן עטיה:

לא ,יש לו ברירה ,יש לו ברירה .אתה רוצה שאני אביא חוות דעת

אחרת ,והבאתי להם חוות דעת אחרת על דברים אחרים כתובה ומנומקת על ידי משפטן ,אבל
אתם לא רוצים לשמוע .אתה אומר שאני בתור חבר מליאה עובר על התקנים תתבע אותי ,בוא
נראה אם אני עברתי על תקנים או לא עברתי על תקנים .אז אני אתפטר אם אני אעבור על
התקנים ,אבל לא יכול להיות שיש לי כובע של יו"ר וכובע כזה וכובע כזה ואני לא יכול להופיע
באיזו ועדה מסוימת ,זה לא יכול להיות ,זה הייעוד שלך ,כרגע הייעוד שלך הוא כזה תבדוק
במקום לעשות ועדה ומלחמה קח ייעוץ אחר.

גב' גילה פרין:

הוא לא צריך לקחת ייעוץ אחר ,יש יועץ משפטי ואנחנו סומכים

על דבריו ,אבל יש גם מדיניות שמותר ורצוי שהראש יחליט ,אם זה דבר שהוא חד סטרי-

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקשיבו לי אני אעשה לכם את זה פשוט כמי שנותן הרצאות

בתחומים האלה ,אני אעשה לכם את זה פשוט .כל יועץ לא משנה איזה יועץ ולצורך העניין שלנו
יועץ משפטי מתפ קידו הוא לומר לך מה חוקי מה לא חוקי .מה שקשור לשיקול הדעת שיקול
דעת של היועץ לא גובר על שיקול דעת של מקבל ההחלטה ,סמכותו ורשותו של כל אחד גם לומר
את דעתו ,אבל דעתו אם היא רק דעה אז היא במסגרת השיקולים לקבלת ההחלטה ,אבל אם
הוא נותן לך חוות דעת משפטית חוקית שאומרת שאסור לך  Xאו מותר לך  Yכדאי להתחשב
בזה ,בלשון עדינה אני אומר כדאי.

גב' לאה פורת:

מוטי אני רוצה רק לוודא שזה גם בקשר לבריכות שחיה לא רק

פלח.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,כן ,זה מתחיל מבריכות .בכלל כל הנושא הזה גם בריכות
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שחיה גם זה ,דרך אגב זה גם צריך להיות הפתיח שלנו ליחידה השלישית ,כי מה אני הולך
לעשות עכשיו? אני הולך לעשות תכנית כוללת לכל המועצה ,ויחידה שלישית אולי יעשו רבע ,אני
לא בא לחייב את האחרים לא רוצים לחייב אלא רק בעת מימוש ואנחנו בעניין הזה קיבלנו
החלטות בעבר זה בסדר ,הבעיה היחידה זה בעת המכר ובסוגיה הזו יש לנו יועץ משפטי ותיק
מנוסה וצוות טוב עכשיו הכנסנו ,ויופיעו בפני הצוות הזה גם אנשים שמכירים ויודעים.

מר אשר בן עטיה:

כרגע אם אני לא מוכר אז נשאר המצב כמו שהיה הייעוד שלו.

אם אני לא מוכר את המשק שלי ואני לא עושה בריכת שחיה אז אני בינתיים לא משלם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתה לא משלם.

מר אשר בן עטיה:

אבל גם לפי הייעוד של היועץ שלנו זה אותו דבר נשאר?

ד"ר מוטי דלג'ו:

בטח בוודאות.

מר אשר בן עטיה:

אז על מה הוויכוח עכשיו? לא הבנתי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רק מי שמוכר.

גב' גילה פרין:

הערה אחרונה לעניין הזה ,אני גם חושבת שאם משנים החלטות

של המליאה אנחנו נשמח מאוד שטרם פרוץ השינוי והחלתו יובא הדבר לידיעת המליאה כדי
שנוכל אנחנו להיות קול קורא בשופר ,שהרי לא יתכן שבמקרה הזה בהסתמכות ,מסתמכים על
הבטחה שלטונית ועל החלטה שלטונית ואדם מוצא את עצמו בסופה של עסקה כשהוא בא
לקחת אישור עירייה שהוא בעצם ההחלטה עליה הוא הסתמך-
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מר איתן יפתח:

החלטת מליאה מן המניין רק יכולה לשנות.

גב' גילה פרין:

אבל צריכים להביא את זה לידיעת המליאה ולא לעשות את זה,

דרך זהבה אני צריכה להתוודע על זה?

מר שלמה עצמוני:

לא ,בכל מקרה אחרי הוועדה זה חייב לחזור למליאה .הוועדה

לא יכולה לקבוע לבד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,עוד שני דברים קטנים .אחד ,לא מעט חברים ביקשו

לקיים סיור במט"ש וזה מעניין וכדאי ,נקבע ב ,18.2-צילה תודיע לכם.

גב' צילה משה:

אני אוציא הודעה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יום חמישי בשעה  09:00בבוקר נא רשמו לפניכם.

(מדברים יחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים זה תלוי ,האוטובוס מסיים את ההסעות ,אחרת יצטרכו

לנטרל אוטובוס וזה עלות .צילה תמצא אם זה יהיה .08:30

מר שלמה עצמוני:

מה זה הסיור רק במט"ש?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן.

מר שלמה עצמוני:

חבל על הזמן.
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???:

סליחה אבל אם הסיור במט"ש אפשר לעשות אותו ב08:00-

בבוקר ואנשים יגיעו ברכבים פרטיים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אי אפשר להגיע לשם .עוד משהו ,חברנו רונן ברקאי אביו

נפטר ומחר ההלוויה .רק לפני כחודשיים וחצי אימו נפטרה אז אנחנו כחברי מליאת המועצה
משתתפים בצערו ומנחמים אותו .חבר'ה אחרי שעשינו דיווח קצר מאוד-

מר איתן יפתח:

שאלה לפני שאתה מסיים דיווח ,לגבי תכנית המתאר של כפר

סבא ,הבנתי שהיא אושרה עד כמה שאני יודע.

גב' אשרת גני:

מועצת העיר אשרה אותה אבל התוכנית רק הופקדה במשרד

הפנים היא לא אושרה.

מר איתן יפתח:

לא משנה מבחינת העיר כפר סבא זה מבחינתי ,זו התוכנית

שבעצם נצטרך להתמודד איתה אחרי שמידה ותאושר לוועדי הרשויות ,קודם כל האם המועצה
מכירה את התוכנית הסופית בעצם ומה האיומים שנובעים ממנה כרגע ,בעצם זה הסופיים
שהעירייה בעצם מפנה כלפינו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני לא יכול עכשיו להיכנס-

מר איתן יפתח:

כי בבית ברל אני כן קראתי בעיתון גם-

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,אני לא יכול להיכנס לרמת פירוט אבל אם רוצים אז נילי

תבוא תמסור דיווח מפורט ,ומישהו ברמה האישית יכול להיכנס לנילי לראות את התוכנית והיא
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תסביר.

מר איתן יפתח:

אני חושב שזה מעניין את כולם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר ,הבעיה המרכזית זה השטח של צופית ואנחנו גם בעניין

הזה יש גם תגובה של כפר סבא לעתירה .הסוגיה היא לא רק תלויה בכפר סבא ,יש עכשיו העניין
של הותמ"ל ,אני לא רוצה להיכנס כי מבחינת ההסבר זה המון זמן שאין לנו אותו עכשיו.

???:

מוטי מה זה ותמ"ל?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה ועדה מיוחדת שעכשיו רוצים לקדם גם את הפרק שבזמנו

התנגדנו לו שאפשר לבוא לחקלאי לתת לו התראה של  30יום ועולים על השטח .עכשיו הוא יכול
לדבר למנורה ולבית המשפט אבל אותו מפנים מהשטח .אנחנו התנגדנו לזה ,התנועות מתנגדות,
העלה את זה בזמנו מי שהיה שר האוצר לפיד וכשהוא העלה את זה בפעם הראשונה בוועדת
הפנים ואיכות הסביבה ,אני שם ישר אמרתי לו שאני מתנגד לעניין הזה ,אז הוא אמר לי' :שמע
אתם יכולים להתנגד .כמו שאני מפקיע למסילות וכבישים אני אפקיע גם לכאלה שיש להם  70ו-
 80שנה מחזיקים בשטח.

גב' לאה פורת:

להגיד על עניין העתירה של נוף השרון .אני מבקשת עדכון ,כולם

אני מבקשת שישמעו .מוטי סליחה שאני מפריעה ועוד משפט ,אם יש הליכים משפטיים
שהמועצה מעורבת בהם אז אני מצפה שאם יש יישוב שמעורב בהליך הזה שזה יעלה גם
במסגרת הדיווח במליאה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

 ,100%יריב בבקשה דיווח קצרצר.
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עו"ד יריב סומך:

אנחנו דנו לתושבי השכונה בנוף השרון וגם לאלפי מנשה

שאספקת השירותים בשכונת נוף השרון אמורה הייתה להסתיים בסוף השנה האזרחית
הקודמת ,הצענו לאלפי מנ שה שהדרך הנכונה והחוקית והתקינה לנהל אספקת שירותים מהסוג
הזה אם תהיה התקשרות ישירה בין אלפי מנשה לבין דרום השרון .בעקבות ההודעה שלנו הגישו
תושבי נוף השרון חלק מהם תביעה לבית המשפט המחוזי מחוז מרכז ,הם ביקשו שם סעד שבו
יקפיאו את המצב הקיים ולא יתבטל החוזה ,אותו כתב התחייבות בינינו לבין תושבי השכונה
ואנחנו ממתינים כרגע אנחנו בעיצומם של הליכים ביקשנו כמובן לצרף אנחנו חושבים שבאמת
מן הראוי שהיישוב נירית שהוא מושפע מהחלטות מהסוג הזה יהיה חלק מהדיון ,אנחנו ביקשנו
לצרף את היישוב נירית וכמובן עותק העברנו למזכיר היישוב ,וגם את אלפי מנשה כמובן ואנחנו
צופים שזה מה שימשך כך יתנהל ההליך בהמשך ,אלפי מנשה תהיה מעורבת-

מר שלמה עצמוני:

מה קרה שהחלטנו להפסיק-

ד"ר מוטי דלג'ו:

קרה הדבר הבא שישנה עבירה על החוק ,לא יכול תושב שהוא

מעבר הקו הירוק להצביע למשל לדרום השרון .עכשיו היועץ המשפטי שלקחנו כדי להתגונן
בעתירה הזו זו אחת גם בפעם הראשונה שראתה את העתירה מה היא אמרה יריב?

עו"ד יריב סומך:

שבכלל אין סמכות מול רשות מקומית לפעול מחוץ לתחומה זה

דבר שהוא בכלל לא אפשרי ,אנחנו עשינו שם כמה דברים .בכלל רשות מקומית לפעול מחוץ
לתחומה אין סמכות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בהמשך לדיווח של יריב אנחנו זימנו-

מר שלמה עצמוני:

מכרנו להם שירותים לא-
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עו"ד יריב סומך:

גבינו ארנונה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שלמה זה יותר מורכב .אנחנו זימנו נדמה לי לשבוע הבא את יו"ר

נירית ואת שני חברי מליאת המועצה כדי למסור להם דיווח ברמה הפרטנית בין השאר גם
לשמוע את דעתם ולעדכן אותם ,כי בסך הכול גם גברת לאה ואדון גבי דור בתמונה הזו ,זה כבר
מתגלגל כמעט שנה ומשהו.

.2

אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מליאה מס'  27/15מיום ;17.11.15
פרוטוקול מליאה מס'  28/15מיום ;3.12.15
פרוטוקול מליאה מס'  29/15מיום ;3.12.15
פרוטוקול מליאה מס'  30/15מיום ;3.12.15

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,חברים אנחנו עוברים ברשותכם לאישור הפרוטוקולים.

יש כאן  4פרוטוקולים ,יש שתי הערות שהעירו לפרוטוקול אחד כתבו-

גב' צילה משה:

שלמה עצמוני הייתה לו הערה על טעות סופר שהיא תוקנה.

בשמות טעו ורשמו אורי עצמוני ,דבר שיכול להטעות .זו טעות סופר וזה קורה .אברמי טורם טען
ובצדק ,הייתה תקופה שאנחנו קצת בלבלנו בינו לבין יעקב אברהמי וחלק-

מר אברמי טורם:

לא תקופה ,יש פה ...שאני מופיע שהתנגדתי ולא הייתי בכלל.

גב' צילה משה:

אז בפרוטוקולים האחרונים אנחנו עדכנו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אבל לא ,לא ,אם יש מקרים כאלה שהתבלבלו בינך לבין הנציג
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של ניר אליהו אני מאוד אשמח במיוחד בישיבה שלא היית ,תסב את תשומת ליבנו אנחנו נתקן
את זה בשביל ההיסטוריה.

מר אברמי טורם:

א' אני משתדל לעשות את זה כי אני קורא את זה כי מעניין אותי

באמת לקרוא את הפרוטוקולים ,אבל ...אמרתי אני חושב שיש פה בעיה יש פה המון אבי,
אברמי ,אברהמי וצריך למצוא לזה איזה שהוא פטנט ,או להחליף את השמות בגילנו ,אבל בכל
ישיבה זה חוזר על עצמו משמעותית .זאת אומרת לא במשפט אחד .אם בחרתם לתת פרוטוקול
כזה מפורט כנראה שיש סיבה מאחורי העניין הזה ,ואז צריך לכבד גם את מי שאומר ואת מי
שלא אומר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתה צודק ,אם לא אמרת משהו ונרשם שאמרת ולא שמת לב

ובעוד חצי שנה אתה תבוא תגיד' :אני אמרתי ככה' ,יגידו לך' :מה פתאום ,הנה' ,אתה צודק
בהחלט נצטרך למצוא איך לקרוא לו ואיך לקרוא לזה.

גב' צילה משה:

אולי לבקש מאנשים כשמדברים ,קודם כל לא בהתפרצות ,אבל

גם להגיד את השם קודם ,לכן לטובת ההקלטה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי .חברים יש כאן-

גב' לאה פורת:

 ...אבל יש פה פרוטוקול  ,30/15זהבה את שומעת? בדברים של

זהבה היא אמרה" :יש עוד מכשיר אחד שקוראים לו עבודה" אז יש עבודה אבל היא התכוונה
להגיד אגודה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,בסדר גמור  ,100%חברים כפוף לתיקונים של שלמה ,של

אברמיק וכן של לאה ,אני מביא לאישור .אתם רוצים אחד אחד או  4יחד?  4יחד .פרוטוקול
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מליאה מספר  27/15פרוטוקול מליאה  29/15 ,28/15ו 30/15-אני מעלה להצבעה מי בעד שירים
את ידו? אפשר להוריד .מי נגד? נגד אין .נמנעים אין .אושר .אנחנו מתקדמים אני רוצה להזכיר
לכם שבפרוטוקול האחרון אנחנו צרפנו פרוטוקול שנמסר דיווח לגבי בית הספר שזה היה ביום
שישי שם לא הייתה הקלטה ,זה מצורף וכתוב שזה ללא הקלטה וכו' וכו'.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  27/15מיום ,17.11.15
פרוטוקול מליאת המועצה מס'  28/15מיום  ,3.12.15פרוטוקול מליאת המועצה מס' 29/15
מתאריך  ,3.12.15פרוטוקול מליאת המועצה מס'  30/15מתאריך  ,3.12.15בכפוף לתיקון טעות
סופר בשם של אורי עצמון ,תיקון טעות סופר בשמו של אברמי טורם וכן בטעות סופר בדבריה
של זהבה רוט.

.4

תקן כ"א לשנת .2016

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים ברשותכם לנושא של תקן כוח אדם לשנת .2016

מר יצחק אגוזי:

תקן כוח אדם לשנת  2016היינו אמורים לעשות את זה בצמוד

לתקציב שאושר בדצמבר .לא הספקנו ולכן זה מובא היום לדיון .אנחנו בשנת  2016על פי
הנתונים הקיימים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי ,אני מסתכל פה ,הערנו לך על התיקון שלא יכול להיות

סיכום פעם אחת של  32ופעם אחת -31

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ,אתה מחזיק נייר לא נכון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מחזיק נייר לא נכון? זה הנייר שחולק לכולם עכשיו ,אז מה
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עשינו .כמה יש לכם אתם?

מר יצחק אגוזי:

זה ישן ,היא צילמה את מה שחילקנו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע מה קיבלתם?

גב' צילה משה:

הם קיבלו את ה.32-

???:

.31 32

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז רגע שנייה .את זה צריך לחלק ,רק את זה .צלמי את זה כל

השאר תאספו את זה ,נחלק חדש.

.6

שיבוץ חברים בוועדות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בינתיים עד שמחלקים חדש נעבור ברשותכם לשיבוץ חברים

בוועדות .יש לנו ועדת חינוך גם ועדת חינ וך מורחבת ,אנחנו מציעים שמה לצרף את פנינה בר
מוחה מצור יצחק במקום דינה פלד ממתן ,וגלי אנגלשטיין ממעבר אפק במקום נוגה מרגלית
מיחדיו ,זה כנראה אני מבין נעשה על פי בקשות שלהם ,נכון? צילה תכף תבוא .ועדת מלגות תמי
פרבר במקום יהודית טל ,מנהלות בתי ספר.

???:

המנהלות לא ...ביישובים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,זה מנהלות מצרפים בדרך כלל מנהלות שיתנו הפרייה.

תמי פרבר במקום יהודית טל בנושא של ועדת מלגות .כפי שאתם יודעים יהודית טל סיימה
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היום גם ערכנו לה פה פרידה מאוד מכובדת ומאוד מאוד מרגשת ולפני כחודשיים משהו כזה
עשינו גם ועדת מכרזים חיצונית/פנימית ומי שזכתה זו תמי פרבר מי שעבדה במחלקה והיא
עכשיו מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים .אז נדרש האישור שלכם של פנינה בר מוחה
במקום דינה פלד ,גלי אנגלשטיין במקום נוגה מרגלית .אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר
להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר .ועדת מלגות תמי פרבר במקום יהודית טל ,אני מעלה
להצבעה ,אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר .אנחנו ברשותכם נתקדם .לנושא של
ההחלפה המנהלות ציפי אומרת לי זה נעשה על ידי-

גב' צילה משה:

מנהלת אגף החינוך ובתיאום עם המנהלות .הדף שעכשיו חילקתי

כתבתי עליו מעודכן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

קודם אולי אמרתי לפי בקשה אז אני לא יודע ,אבל אני ידעתי

שזה בתיאום בסדר גמור.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר שיבוץ חברים בוועדות .בוועדת חינוך פנינה בר מוחה במקום
דינה פלד .גלי אנגלשטיין במקום נוגה מרגלית .בוועדת מלגות תמי פרבר במקום יהודית טל.

.4

תקן כ"א לשנת  – 2016המשך.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו חוזרים ברשותכם לנושא של כוח אדם ,אגוזי בבקשה.

מר יצחק אגוזי:

אז יש לנו תקן כוח אדם תקן שיא כוח אדם בשנת  2016עומד על

 455משרות לעומת  423משרות בשנת  .2015הגידול המשמעותי ביותר הוא בתחום החינוך וגם
נוער וספורט שזה באותו אגף 281 .לעומת  305השנה ,ובנוער וספורט גידול של  3משרות.
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???:

זה בגלל החוק או בגלל ש-

ד"ר מוטי דלג'ו:

גני ילדים ומעונות זה החוק ,הנוער זה לא החוק .נוער זה

החלטות ,יישובים גדלים ,יש יותר ,היה לו שליש היה לו רבע היו לו שלושת רבעי קיבל  1וכך
הלאה.

מר יצחק אגוזי:

יש עוד שינויים קטנים מינוריים נוספים ,אבל עיקר הגידול זה

כפי שאמרתי בנושא של תחום החינוך ,תחום אגף החינוך .הדת זה  3רבנים מקומיים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לבד  30השירותים הממלכתיים.

???:

הם לא במשרות מלאות.

מר יצחק אגוזי:

הם ב 80%-משרה כל אחד.

???:

זה דרישה של שר הדתות החדש?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,הם התקבלו במכרז לפני כמעט כשנה.

מר יצחק אגוזי:

הנושא של עלויות כרגע הוא לא על סדר היום ,זאת אומרת

העלויות נלקחו מתוך תקציב המועצה ,אני לא יודע להגיד-

גב' רחל רבר:

איך זה הגיוני?

???:

אולי היקף המשרה ירד?
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מר יצחק אגוזי:

זה לא הגיוני אלא אם ה ₪ 1,345,000-הוא היה בתקצוב בעודף,

כרגע מאושר תקצוב של  ₪ 1,267,000לשנת  2016מה שהמליאה אישרה.

גב' לאה פורת:

אגוזי שאלתי אם הם גרים פה?

מר יצחק אגוזי:

יש שני רבנים שכבר גרים ,רב שלישי שעוד לא גר .בעצם הם היו

אמורים לעבור .לשני רבנים ,עשינו שימוע ,אחד שעבר כבר עבר ,לשני הרבנים עשינו שימוע.
בשימוע הסתבר שאחד מהם כבר עבר גם לגור ,ולגבי השני פנינו למשרד הדתות בבקשה לוועדת
חריגים ,לאשר לו עוד שנה או עוד תקופה מסוימת נוספת ,אם יאשרו טוב .אם לא יאשרו אז לא.

???:

לא ,למה צריכים-

מר יצחק אגוזי:

כי זה החוק.

גב' לאה פורת:

כשרוצים לקחת ממך היטל השבחה אומרים לך זה החוק אז

ככה זה...

מר יצחק אגוזי:

זה הנוהל של משרד הדתות להעסקה של רבנים ביישובים.

(מדברים יחד)

מר שמוליק מריל:

רציתי לשאול אם סך הכול תקציב עולה על מה שאושר במליאה

בתקציב ה-
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מר יצחק אגוזי:

לא ,לא עולה .זה בדיוק התקציב שאושר במליאה.

מר שמוליק מריל:

 ...קיבלו  ₪ 1,345,000ב ... ,2015-מקבלים ?₪ 1,200,000

מר יצחק אגוזי:

זאת הייתה השאלה.

גב' רחל רבר:

אני שאלתי הרגע.

מר יצחק אגוזי:

אני חושב שהם כבר עובדים פה שנה ,תקן כוח אדם של 2015

הוא מתחילת השנה ,הם עובדים ,נדמה לי ,מינואר או מפברואר הם כבר עובדים ,ה1,345,000-
זה באמת עלות בפועל ,למה זה ירד בקצת ,זאת אומרת הם עבדו בשנה שעברה .היו  7גם ב2015-
רק שבתקן כוח אדם שאישרנו באוקטובר  2014הם עוד לא היו ,אבל מבחינת משכורת הם כבר
היו.

???:

ובנוער וספורט זה גם עלו-

מר יצחק אגוזי:

בנוער וספורט זה אחוזי משרה .לפעמים קולטים מדריכים קצת

יותר צעירים אז עולה פחות ,זה לא ממש הולך ליניארית פר משרה.

???:

במועצה אזורית אין משמעות שיגורו במקום .נגיד הוא גר בנווה

ימין איך יגיע לכפר מעש?

מר צפי פלד:

הוא רב ספציפי-

???:

אלה רבנים של המושב?
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מר יצחק אגוזי:

כן.

מר צפי פלד:

יש  3מושבים שהם-

גב' לאה פורת:

מה קרה לך ,אתה חושב שאנחנו נקבל רב?

מר יצחק אגוזי:

הצעת ההחלטה היא :מליאת המועצה מאשרת את תקן שיא כוח

אדם לשנת .2016

מר צפי פלד:

יש עוד שאלות בקשר לזה?

מר אברמי טורם:

שתי שאלות גם לגבי החינוך וגם לגבי נוער וספורט .בנוער

וספורט בעצם אנחנו מעסיקים יותר עובדים עם פחות כסף.

???:

אז שאלנו את אותה שאלה

מר אברמי טורם:

פספסתי את התשובה .בגלל זה אמרתי שתי שאלות .השנייה,

בנושא החינוך מדובר בעלייה של  3.5מיליון  ₪על  24עובדים ,זאת אומרת שממוצע משכורות
שם זה כמעט  ₪ 13,000לחודש-

???:

עלות שכר עלות מעביד.

מר אברמי טורם:

אז זה הגיוני?

31

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 26.01.2016

מר יצחק אגוזי:

השאלה היא אילו משרות .במקרה דנן ,לפחות שניים מהם הם

אנשים שמועסקים בשכר גבוה בשכר בכירים ,זה מנהלת בתי ספר יסודיים וסגן מנהל האגף,
שהם לא היו בשנים קודמות על התקן הזה של חינוך ,הם היו במקומות אחרים וגם עזבו בדיוק
את הנוער וספורט .יש שני עובדים :גם אייל וגם עודד מי שמכיר ,שהיו בעבר על תקן של נוער
ועברו עכשיו לתקן של חינוך .הם דווקא במשכורת יחסית ,הם לא משכורת של סייעות .זה הכול
ממוצע משוקלל כזה.

מר אברמי טורם:

אני חייב לומר שבשביל להצביע על כזה דבר אני הייתי מאוד

שמח לקבל איזה שהיא טבלה בלי שמות כמובן או משהו ,שנראה ממה מורכב  3.5מיליון  ,₪זה
לא מעט כסף וכשאתה מדבר על עלייה כזאת אני חושב שאם אנחנו מצביעים וזה לא כחותמת
אז חשוב שנדע על מה אנחנו מצביעים ,אלא אם כן זה סתם אישור פורמלי ואז-

מר יצחק אגוזי:

זה גם אישור פורמלי ,אבל האישור הוא לתקן למספר העובדים,

נושא הכסף כבר דיברנו על זה בתקציב .אפשר כמובן לחזור ולדבר ולדון בכל דבר ,אבל את נושא
התקציב ,כבר דנו בנושא התקציב .אנחנו עכשיו צריכים לאשר את מספר התקנים שמועסקים.

מר אברמי טורם:

למה זה לא נעשה עד-

מר יצחק אגוזי:

פשוט לא הספקנו ,זה היה על סדר היום.

מר אברמי טורם:

אגוזי שאלת הבהרה ,כשהגשת לנו את התקציב ידענו את מספר

התקנים בעצם ,כי בנית את התקציב לפי מספר התקנים ,אז למה כרגע אנחנו מצביעים על זה
בכלל.

מר יצחק אגוזי:

למה מצביעים על זה? כי לא הספקנו להצביע על זה בדצמבר
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אמרתי ,פשוט לא הספקנו ,זה היה על סדר היום לא הספקנו.

מר צפי פלד:

יש עוד הערות?

מר יצחק אגוזי:

הצעת ההחלטה היא :מליאת המועצה מאשרת את תקן שיא כוח

אדם לשנת .2016

מר צפי פלד:

מי בעד הצעת החלטה של הגזבר? מי נגד?  .1נמנעים? אין .אושר.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקן שיא כוח אדם לשנת .2016

.5

תמיכות המועצה בעמותות לשנת .2016

מר צפי פלד:

סעיף הבא ,תמיכות המועצה בעמותות.

מר יצחק אגוזי:

כמידי שנה פרסמנו תבחינים באישור המליאה ,שני סוגי

תבחינים .תבחין אחד ב נושא של אזרחים ותיקים ותבחין אחד בנושא של תושבים ,איך זה נקרא
שאני לא אטעה בלשון ,תבחינים הנותנים שירותים לתושבים במצוקה כלכלית .בשנים קודמות
לכל סוג תבחינים ענתה עמותה אחת ,זה פורסם בעיתונות ,יכלו לענות כמובן עמותות נוספות,
ענתה עמותה אחת .העמותה שענתה בנושא של הקשישים זה עמותה לחבר הוותיק בדרום
השרון ,ועמותה שענתה לנושא של התושבים במצוקה כלכלית זה עמותת אחים .שתי העמותות
הם עמותות מוכרות לנו ,תמכנו בהם גם בשנים קודמות ואני מבקש מהמליאה לאשר את
התמיכה לשנת  2016בשתי העמותות האלה .גובה התמיכה מופיע בתקציב של המועצה .בנושא
של אזרחים ותיקים התמיכה היא בגובה  ,₪ 800,000תכף אני אגיד מילה אחת על העניין הזה.
ובנושא של עמותת אחים התמיכה היא  .₪ 100,000על פי חוות משפטית ,שתי העמותות האלה
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יושבות במשרדי המועצה ,יש להם חדרים במשרדי המועצה ,ועל פי חוות הדעת המשפטית גם
עצם השירות שלהם או הפעילות שלהם מתוך משרדי המועצה ,השווי הכספי של זה הוא חלק
מהתמיכה בשווה כסף ,הוא לא כסף הוא גם לא מופיע בתקציב ,אבל הוא בשווה כסף ולכן
הערכה שהתמיכה הנוספת לעמותת החבר הוותיק שיש לה חדר וחצי במשרדי המועצה הוא כ-
 36,000ש"ח בשנה-

???:

זה בנוסף ל.₪ 800,000-

מר יצחק אגוזי:

בנוסף ל ,₪ 800,000-זה שווי זה לא כסף שהם מקבלים .ועמותת

אחים שיושבת בחצי חדר קטן שווי של כ ₪ 12,000-בשנה  ₪ 1,000בחודש .הנושא הזה נרשם גם
בפרוטוקול שהם פועלים מתוך משרדי המועצה ובעצם התמיכה בנוסף לכסף היא גם בשווה
כסף של שווי השכרת המשרדים האלה לעמותות השונות.

מר גבי דור:

בעלי התפקידים בעמותות אף אחד מהם לא מקבל שכר

מהמועצה נכון?

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא.

???:

הם לא מקבלים תקציב פעילות?

מר יצחק אגוזי:

מהמועצה? מהמועצה הם מקבלים רק תמיכה.

מר גבי דור:

הם לא עובדי מועצה זה מה ששאלתי.

מר צפי פלד:

לא ,הם לא עובדי מועצה.
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מר יצחק אגוזי:

הם לא עובדי מועצה הם לא פרילנסרים של המועצה הם

מקבלים רק תמיכה.

מר צפי פלד:

הם עובדי עמותה ומקבלים את המשכורת ...יש עוד שאלות?

אשר.

מר אשר בן עטיה:

באחד הישיבות אני לא זוכר על דיברנו אמרו שהיא תורמת לחבר

הוותיק.

(מדברים יחד)

מר אשר בן עטיה:

הכסף פה או שזה בנפרד החברה הכלכלית?

מר יצחק אגוזי:

זה נפרד בלי קשר.

מר אלי דלה:

אגוזי ,רציתי לשאול רק בנושא הדת .התקציב הזה הוא גם כולל

לבלניות? יש בלנית באלישמע-

מר יצחק אגוזי:

על מה אתה מדבר עכשיו? על תקן כוח אדם?

מר צפי פלד:

זה לא קשור לעמותות.

מר יצחק אגוזי:

אנחנו כבר בנושא אחר אבל התשובה היא כן.
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???:

האם לשתי העמותות יש אישור ניהול תקין?

מר יצחק אגוזי:

העמותה לחבר הוותיק יש אפילו סעיף  ,46זאת אומרת תרומות

פטורות ממס ,זה מסביר למה הם מקבלות תרומות מהחברה הכלכלית .ולעמותת אחים אני לא
בטוח שיש לה אישור ניהול תקין ,כי היא עמותה די חדשה ונדמה לי שלאישור ניהול תקין צריך
לפחות שנתיים או שלוש לפעילות ,אבל יטופל .לקראת שנה הבאה זו תהיה דרישה.

גב' אשרת גני:

כמה עמותות פועלות בדרום השרון ומתוכם כמה עומדות

בתבחינים האלה?

מר יצחק אגוזי:

הגישו רק עמותה אחת לכל סוג תבחין.

גב' אשרת גני:

השאלה היא אם יש עמותות נוספות-

מר יצחק אגוזי:

אנחנו לא יודעים אני חושב שלא.

???:

יש בחינוך.

מר יצחק אגוזי:

עמותת החינוך היא עמותה עירונית ,זה משהו אחר ,היא לא

עושה את אותם דברים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,רגע ,עמותת החינוך ומימון מלא של כל מה ,שנייה בואו

נעשה סדר-

גב' אשרת גני:

לא ,אני שואלת קודם כל אם יש עמותות נוספות בדרום השרון
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ומבחינת התבחי נים האלה אם התבחינים האלה בנויים רק על שתי עמותות אז מה יעשו
העמותות אחרות אם בכלל יש כאלה ,יכול להיות שאין עמותות נוספות-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו יודעים על שתי העמותות האלה שפועלות לגבי כלל

המועצה ,אבל בהחלט יכול להיות שסתם בתור דוגמא ,אולי יש איזה עמותת כדורסל או
כדורעף ,נניח בגן חיים ,או עמותת מכבי נניח ,אולי במתן עוד איזה משהו כזה ,אבל שתי
העמותות האלה שזה אחת לחבר הוותיק שהיא בעצם זרוע ביצועית של המועצה ,ועמותת אחים
שהיא פועלת על כל מרחב של המועצה.

גב' אשרת גני:

אז תיאורטית אם עמותה שלמשל מפעילה פעילות ספורט ברחבי

דרום השרון מגישה בקשה-

מר יצחק אגוזי:

היא לא יכולה להגיש בקשה כי לא פרסמנו תבחינים...

גב' לאה פורת:

כבר  5שנים אנחנו שואלים את אותה שאלה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע אנחנו נתקדם.

גב' לאה פורת:

כל שנה ב 5-שנים האחרונות אנחנו שואלים למה רק חינוך ולמה

רק אזרח ותיק למה לא ספורט-

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,תכף נענה לך ,דרך אגב לא רק  5שנים כמה אלפי שנים

שואלים את אותם הקושיות בפסח אז זה לא אומר שום דבר .בואי לעניין עצמו ,אם תקום פה
איזו עמותה שתבוא ותיתן טיפול רוחבי לכל יישובי המועצה ותאמר לנו את הדבר הבא ,תקשיבו
שנייה אנחנו הולכים נניח לחוג של כדורסל בכל היישובים או כדורעף לכל היישובים ,אנחנו
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שמים כסף ואנחנו רוצים שגם המועצה תתמוך ,אז קודם כל ,עוד אפילו בשלב שזה לפני שזה
מגיע לתבחינים אנחנו יכולים לשתף אותם דרך התקציב של הספורט של המועצה ,שבשנתיים
האחרונות אנחנו מקבלים שם מחמאות חבל על הזמן ,כל מי שרוצה שיבדוק גם אצלו ביישוב,
כמעט בכל יישוב ששי עושה עבודה טובה מאוד .יגידו יש ועדת תבחינים ,יבואו ויגידו שפותחים
את זה לנושא של ספורט ,יפתחו את זה ,אבל לא לנושא של עמותה שהיא ספציפית ליישוב אחד
או לשניים או לשלושה.

גב' אשרת גני:

אז במועצה לא פועלות עמותות באופן רוחבי כמו שתי העמותות

האלה שמקבלות תמיכה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו לא מכירים.

מר איתן יפתח:

אבל מבחינת הפעילות של הקשישים אני לא חושב שנותנים לכל

היישובים .לא כל היישובים כמו שאתה הזכרת בספורט-

ד"ר מוטי דלג'ו:

למשל באיזה יישוב לא?

???:

למה בכל היישובים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא נשמע אולי יש משהו שאני לא יודע.

מר איתן יפתח:

זה מרכזים שנמצאים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,למה? לא מטפלים בקשישים של אלישמע?
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מר איתן יפתח:

אצלנו אין סגרו את המועדון שם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך?

מר איתן יפתח:

סגרו את המועדון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מי סגר את המועדון?

גב' רחל רבר:

לא היה מועדון מטעם המועצה מההתחלה.

(מדברים יחד)

מר אשר בן עטיה:

איתן ,איתן בית הקשיש בנווה ימין ...קשישים מכל יישובי

המועצה יכול להיות שגם מאלישמע.

מר צפי פלד:

גם בשדה ורבורג פעיל וגם בחגור במרכז תעסוקה וגם בכפר מעש

מועדון ...באים שמה...

ד"ר מוטי דלג'ו:

דווקא במרכז יום בנווה ימין אני זוכר באחד הביקורים לפני

כמה שנים כשבאתי באופן יחסי היו שם הכי הרבה מאלישמע.

גב' רחל רבר:

אבל העמותות האלה לא תומכות רק במועדונים גם...

ד"ר מוטי דלג'ו:

בוודאות זה שלוחה כמעט של המועצה .מה נוסח ההחלטה?

תקריא.
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מר יצחק אגוזי:

נוסח החלטה :מליאת המועצה מאשרת את תמיכות המועצה

לשנת  2016על פי המלצת ועדת המשנה לתמיכות ועל פי הבקשות לתמיכות שהוגשו למועצה.
התמיכות המאושרות  ₪ 800,000לעמותה לחבר הוותיק בדרום השרון ₪ 100,000 ,לאגודת
אחים .כפי שאמרתי עמותת החבר הוותיק תוספת תמיכה בשל פעילותה מתוך משרדי המועצה
בשווי כספי של כ .₪ 36,000-לעמותת אחים תוספת תמיכה של כ ₪ 12,000-שווה כסף לשימוש
במשרדי המועצה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מעלה להצבעה ,מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין.

אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תמיכות המועצה לשנת  2016על פי המלצת ועדת המשנה
לתמיכות ועל פי הבקשות לתמיכות שהוגשו למועצה .התמיכות המאושרות ₪ 800,000
לעמותה לחבר הוותיק בדרום השרון ₪ 100,000 ,לעמותת אחים .עמותת החבר הוותיק תוספת
תמיכה בשל פעילותה מתוך משרדי המועצה בשווי כספי של כ .₪ 36,000-לעמותת אחים
תוספת תמיכה של כ ₪ 12,000-שווה כסף לשימוש במשרדי המועצה.

.7

אישור חתימת הסכם עם רמ"י לפרויקט פיתוח ג'לג'וליה מזרח והעברתו לביצוע לחברה
הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברשותכם אנחנו נעבור לסעיף  ,7אישור חתימת הסכם עם רמ"י

לפרויקט פיתוח ג'לג'וליה מזרח והעברתו לביצוע לחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון .בישיבת
הדירקטוריון של החברה הכלכלית התקיים דיון ,הם את ההחלטה קיבלו אבל ההחלטה שלהם
היא לא תקפה כל זמן שמליאת המועצה לא מקבלת החלטה שאכן מסמיכה אותם .בבקשה
אגוזי.
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מר יצחק אגוזי:

יש פרויקט גדול של פיתוח בשטח של המועצה  275דונם שטחי

ירחיב שעוברים לג'לג'וליה וצריך לעשות פיתוח של השטח פיתוח גדול של כל התשתיות כבישים
מדרכות ביוב מים וכל התשתיות.

מר גבי דור:

אנחנו לא הבנו מה זה צריך? זה חלק מההסכם שהם מקבלים

את הקרקע ואנחנו עושים את הפיתוח?

מר יצחק אגוזי:

נכון לרגע זה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי רק שנייה ,תראו לגבי ההסדרים אם זה ג'לג'וליה השטח

וירחיב כל זה אנחנו כבר דיברנו בישיבות מליאה כמה פעמים ,לא זו הסוגיה שעומדת על סדר
היום ,אם יהיה לנו זמן נגיע לשם .הסוגיה שעומדת על סדר היום צריך לעשות שם את הפיתוח,
זה עדיין בתחום שלנו.

מר גבי דור:

בגילנו המופלג אנחנו פשוט לא זוכרים את כל ישיבות המליאה

ואני ל א זוכר מתי דנו באותו שטח שמועבר מירחיב לג'לג'וליה ושאנחנו עושים שם פיתוח.

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך אני אוהב שמאתגרים אותי זה משהו .אנחנו לא רק

שדיווחנו על זה אנחנו-

מר גבי דור:

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא אמרתי לא דיווחתם ,אמרתי אני לא זוכר.

אז אמרתי שאני אוהב שמאתגרים אותי כי זה גם מחייב אותי לזכור.

אנחנו הבאנו לישיבת המליאה לא רק דיווח ,אלא הבאנו את ההסכם בכללותו אחד לאחד.
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אנחנו בעניין הזה עירבנו כמובן מושב ירחיב בתמונה-

גב' לאה פורת:

כנראה שאנחנו לא היינו ביחד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

היו בעניין הזה עשרות פגישות כפי-

גב' לאה פורת:

אפשר לקבל את ההסכם מוטי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן למה לא ,אתם יכולים לקבל.

מר אברמי טורם:

לדעתי מוטי אבל זה היה בקדנציה הקודמת-

גב' לאה פורת:

לא ,זה גם לא היה בקדנציה הקודמת.

(מדברים יחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,פעם הוותיקים יודעים שהייתי אומר אם כל אחד היה

מדבר רק על מה שהוא מבין לא היו ויכוחים .עכשיו אני מרשה לעצמי גם להגיד :אם כל אחד
היה מדבר רק על מה שהוא זוכר לא היו ויכוחים .אז בואו עם שתי האמירות האלה ,קחו את
מה שאמרנו לכם כעובדה ,כל מי שירצה ויבקש אנחנו נשלח אליו את ההסכם .אגב אני רוצה
לומר לכם שעשינו גם הסכם עם אלעד שהגיע לכולכם .וטיוטת הסכם עם גבעת חן שגם הגיעה
אלי כם .בעניין הזה יש גם הסכם ,אם זה היה לפני שנה או שנתיים או זה אני לא זוכר אבל
אנחנו נודיע לכם .השטח הזה הוא בתיאום עם ירחיב ,ירחיב כבר ישבנו איתם עם המינהל 6 ,5
פעמים לגביי איזה פיצוי הם מקבלים והגענו בתנאים שהם תנאים גרועים של המינהל אבל
יחסית בהינתן
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התנאים הגענו בשביל ירחיב להסכם מאוד מאוד סביר שהם מכירים בחלק גדול מהשטח כשטח
נטוע ,כי זה היה נטוע בעבר שרפו להם וכו'.

???:

התושבים שלנו הם מעבדים עדיין בירחיב-

ד"ר מוטי דלג'ו:

מעבדים.

מר יצחק אגוזי:

השטח הזה כרגע הוא בדרום השרון ,הוא עוד לא עובר

לג'לג'וליה ,הוא מיועד לבנייה למגזר הערבי ,בשלב זה צריך לפתח את השטח .השטח הוא בדרום
השרון ,שטחי ירחיב בדרום השרון .המועצה מפתחת את השטח ,עושה את כל עבודות הפיתוח,
המימון המלא בא מהמינהל בהסכם פיתוח אחרי שיש בדיוק את כל העלויות לפי תכנון אומדן
ותכנון מפורט .במסגרת הפרויקט יש גם תקורות שהמינהל מכיר בהם ,תקורות על העלויות,
חלקם לחברה הכלכלית בשביל לנהל את הפרויקט וחלקם עדיין גם בשביל המועצה לצורך
העבודה של המ נהדס ושאר הדברים בנושא של הפרויקט .שווי הפרויקט בערך עוד לא ידוע
בדיוק ,הוא כ 60-מיליון  ₪וכל הכסף הזה מגיע מהמינהל מרמ"י.

גב' אשרת גני:

יש להם היטל השבחה על ה-

מר יצחק אגוזי:

יהיה גם חלף היטל השבחה ,לא קשור לזה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יהיה וגם בזה אני רוצה להזכיר לחברים שההסכם מדבר כמה

אחוזים מקבלים ג'לג'וליה ,כמה אחוזים דרום השרון.

מר יצחק אגוזי:

אבל זה דיה לצרה ,חלף היטל השבחה יהיה כשישביחו את

המגרשים ,כרגע אנחנו מדברים על עבודות הפיתוח .אנחנו מבקשים את אישור המליאה לשני
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דברים .א' אישור התקשרות עם רמ"י ,כי מדובר על חוזה גדול .וצריך את אישור המליאה
לנושא ההתקשרות .דבר שני להאציל את הסמכות ,או להעביר את החוזה הזה לביצוע על ידי
החברה הכלכלית.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שאגב המשמעות זה לא שהיא מבצעת בלי מכרזים בלי שום דבר.

עושים מכרזים הכול כמו המועצה.

מר אברהם נדל:

אחרי שיראו את הפיתוח מה יהיה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

יהיה שיווק של המינהל אך ורק למגזר הערבי.

מר אברהם נדל:

בשביל מה אנחנו צריכים את כל כאב הראש הזה?

מר יצחק אגוזי:

כי אנחנו רוצים לפתח את השטח.

(מדברים יחד)

מר אשר בן עטיה:

מה שצריך לעניין אותנו כחברי מליאה אם יש סיכוי שאנחנו

בתור מועצה שמעבירה לחברה הכלכלית נפסיד כסף מזה או יותר טוב אם נרוויח ,זה מה
שחשוב לנו בתור חברי מליאה .אנחנו לוקחים פרויקט שאנחנו אין סיכויים שנפסיד כסף? תגידו
כן או לא.

מר יצחק אגוזי:

לא.

מר אשר בן עטיה:

אם לא נפסיד זה כבר טוב ,אם יש סיכויים שנרוויח אז זה עוד
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יותר טוב.

מר יצחק אגוזי:

אני מקווה שכן.

מר שלמה עצמוני:

יש לנו ניסיון החברה הכלכלית עשתה פיתוח בכפר סירקין

משהו.

מר אשר בן עטיה:

עשתה גם בנירית אז מה? תשאל אותה היא תגיד לך.

???:

לא ,אבל פה לא יכולים להפסיד כסף זה כסף של המינהל.

מר אלי דלה:

ברגע שעכשיו אנחנו נכנסים להילוך גבוה של הפיתוח הזה ,זה לא

מפריע וזה לא נוגד להסכם של ירחיב מול המינהל?

גב' לאה פורת:

בטח.

מר יצחק אגוזי:

בשביל לקדם אותו בשביל לזרז אותו.

גב' לאה פורת:

זה מה שאנחנו מדברים ,אז אתה לא הבנת מה אנחנו מדברים.

מר אלי דלה:

אני לא שמעתי אותך.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כדי שההסכם שלך יתקדם צריך להיות ההסכם הזה ,זה שלב

מקדים.
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מר אשר בן עטיה:

אז הוא בעד ,הוא בעד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה הפוך.

גב' לאה פורת:

אבל לי יש עוד שאלה מוטי ,דיברנו על דרך מילוט זוכר? ואמרנו

שדרך המילוט של כל גוש חורשים שלנו יהיה דרך השטחים של ג'לג'וליה צפון .אז השאלה אם
במסגרת התכנון והפיתוח וכו' יהיה לנו איזו דרך מילוט שם?

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך קשור השטח הזה למילוט של נירית?

גב' לאה פורת:

הדרך יציאה .אנחנו רוצים להימלט מצומת גשר מחלף חורשים

שאם משהו יקרה שמה אנחנו לא נוכל לצאת משם.

(מדברים יחד)

???:

ממה מילוט לאה מהפקקים או ממשהו אחר?

גב' לאה פורת:

גם מהפקקים ,אם יש מישהו עם התקף לב הוא צריך לחכות

בפקק?

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,תקריא בבקשה את נוסח ההחלטה.

מר יצחק אגוזי:

מליאת המועצה מאשרת חתימת הסכם עם רמ"י לפרויקט

פיתוח ג'לג'וליה מזרח .מימון הפרויקט על ידי רמ"י .מליאת המועצה מאשרת העברת הפרויקט
לביצוע על ידי החברה הכלכלית ,פיקוח עליון של הפרויקט על ידי מהנדס המועצה.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

כלומר בכל מקרה אנחנו משאירים את הפיקוח העליון למהנדס

המועצה .זה אני מעלה להצבעה ,מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? 2
נמענים .אושר.

אגוזי רק אתה יודע תודיע למליאת החברה הכלכלית שאם

???:

יפשלו שם זה לא מתעסקים עם אנשים מנירית או מ ,שמה זה ג'לג'וליה ,זה סיפור אחר .שם
נופל קיר נופל מנכ"ל.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר חתימת הסכם עם רמ"י לפרויקט פיתוח ג'לג'וליה מזרח.
מימון הפרויקט על ידי רמ"י .מליאת המועצה מאשרת העברת הפרויקט לביצוע על ידי החברה
הכלכלית ,פיקוח עליון של הפרויקט על ידי מהנדס המועצה.

.8

אישור חתימת הסכם לפרויקט פיתוח קו ביוב מאסף חורשים למט"ש דרום השרון
המזרחי והעברתו לביצוע לחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לסעיף  8שזה אותו דבר רק על משהו אחר בבקשה

אגוזי.

מר יצחק אגוזי:

גם פה יש פרויקט לא של רמ"י אבל פרויקט שהמועצה תבצע

בסלילת קו ביוב שאמור לשרת מספר רשויות ,גם את דרום השרון גם את ג'לג'וליה וגם את כפר
ברא .זה קו ביוב ממט"ש חורשים לכיוון צומת הפירות .הקו הקיים של תאגיד קולחי השומרון
לא מספיק גדול ולכן צריך לסלול קו נוסף .הקו הזה עובר בשטחי המועצה או רק בשטחי
המועצה ועל כן מי שיבצע את הפרויקט זה המועצה.
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מר איתן יפתח:

מי משלם?

מר יצחק אגוזי:

התשלום על המועצה נופל  5.5%שאר העלות זה  94.5%על מיתב

בתור תאגיד המים של כפר ברא ועל מעיינות המשולש בתור תאגיד המים של ג'לג'וליה .היחס
ביניהם אני לא זוכר בדיוק אבל זה .94.5%

מר איתן יפתח:

וה 5.5%-שלנו על מי נופלים?

מר יצחק אגוזי:

עלינו .זה קו מאסף.

מר איתן יפתח:

היטלי הביוב למי?

מר יצחק אגוזי:

זה קו מאסף שבסופו של דבר ישרת את חגור ,את חורשים ,את

מתן ,את נירית וירחיב.

מר איתן יפתח:

ולאן הוא שולח לבסוף את הביוב?

מר יצחק אגוזי:

לניר אליהו.

מר איתן יפתח:

מי יתחזק אותו...

מר יצחק אגוזי:

המועצה תתחזק אותו והחוזה שתכף תאשרו לחתום יכלול

בתוכו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

שלא תכף תאשרו אלא שתכף יגיע להצבעה לאישור.
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מר יצחק אגוזי:

הוא גם יכלול פרק בנושא התחזוקה ,זאת אומרת מימון

התחזוקה.

מר איתן יפתח:

אגרת ביוב על מי תהיה על היישובים האלה?

מר יצחק אגוזי:

קודם כל זה ביוב מאסף ,אז כן יהיה על היישובים האלה וכמובן

השתתפות באותו יחס של ג'לג'וליה ושל כפר ברא.

מר איתן יפתח:

 5%ו?94%-

מר יצחק אגוזי:

בערך ,אני עוד לא יודע-

מר גבי דור:

מענקים? רשות הביוב או-

מר יצחק אגוזי:

לנו אין על ה ,5.5%-להם כנראה חלק מהכסף הוא כמענק.

גב' לאה פורת:

אגוזי לא יהיו חיובים לתושבים?

מר יצחק אגוזי:

לא יהיו חיובים מעבר לחיובים הקיימים.

מר דרור רופא:

מה זה חיובים עזוב ,היטלי ביוב...

מר יצחק אגוזי:

יש היום היטלי ביוב .כל מי שמתחבר לביוב ימשיך להיות אותו

דבר .אין חיוב מיוחד בגין הקו .לא מעדכנים את היטלי הביוב בגין הקו הזה .גם לא הרבה כסף
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ה.5.5%-

???:

אנחנו מימון ביניים?

מר יצחק אגוזי:

לא .מנהלת הביוב היא נותנת את הכסף ,היא תיתן את הכסף

בהלוואות ובמענקים שיפתחו התאגידים האלה התאגידים של הרשויות של השכנים .לנו לא,
אנחנו לא לוקחים כספים ממנהלת הביוב ב.5%-

???:

מה העלות של הפרויקט?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כ 10-מיליון  ₪נכון?

מר יצחק אגוזי:

בערך ,אין לי נתון מדויק.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שאלות? אני רואה שאין שאלות מיצינו .תעלה את הנוסח

להצבעה.

מר יצחק אגוזי:

אז כאן מליאת המועצה מאשרת התקשרות עם תאגיד מעיינות

המשולש ומיתב לביצוע קו ביוב מאסף חורשים למט"ש דרום השרון המזרחי .השתתפות
המועצה בפרויקט  . 5.5%מליאת המועצה מאשרת את העברת הפרויקט לביצוע על ידי החברה
הכלכלית גם פה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מאצילה מסמכותה ומעבירה לחברה הכלכלית .אני מעלה

להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .מי נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר התקשרות עם תאגיד מעיינות המשולש ומיתב לביצוע קו ביוב
מאסף חורשים למט"ש דרום השרון המזרחי .השתתפות המועצה בפרויקט  .5.5%מליאת
המועצה מאצילה מסמכותה ומעבירה לחברה הכלכלית את ביצוע הפרויקט.

.9

אישור מינוי חברי ועדת ביקורת מושב חגור.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מכאן אנחנו עוברים לאישור מינוי חברי ועדת ביקרות מושב

חגור.

גב' לאה פורת:

אולי אגרת ביוב לא? שנמשיך.

ד"ר מוטי דלג'ו:

נגיע ,נגיע .כן בבקשה.

גב' צילה משה:

ועדת ביקורת ממושב חגור .המליאה מאשרת את ועדות

הביקורת ביישובים ,אם זכור לכם אנחנו כבר אישרנו ברוב היישובים .בחגור לא הייתה ועדה,
לקח זמן כנראה לאתר את המועמדים ויש לנו פה רשימה של  3חברים שקורות החיים שלהם
נבדקו על ידי רואי מסורי מבקר המועצה שמטפל בנושא הזה וביקש ממני להעלות את זה כאן.
שלושת השמות הם שירלי אלעופר מורי ,מאיה אלהרר ואהוד כהן .שלושתם הביעו את רצונם
להתנדב להיות חברים בוועדת ביקורת והמליאה צריכה לאשר את זה אז אני מבקשת אישור.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי חברים שאלות?

???:

אמור להיות עורך דין?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא .דרך אגב בלי לפגוע בעורכי הדין זה לא תמיד-
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מר גבי דור:

לא ,זה תמיד גרוע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני לא אמרתי כזה דבר.

מר גבי דור:

אבל אני אמרתי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מעלה להצבעה את השמות שהקריאה כאן צילה ,מי בעד

שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד .אנחנו עוברים לתקציבי
יישובים.

גב' לאה פורת:

מוטי ,אנחנו דיברנו עוד פעם כבר  5שנים בוודאי שוועדות

ביקורת ביישובים לא פועלות ושאנחנו נשתדל להגיע למצב שידווחו למליאה מהוועדות וכו'.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מבקר הפנים לקח על עצמו כפרויקט לעשות בדיקה כמעט בכל

יישובי המועצה .כמובן לא יכול בש נה אחת הוא כל שנה בוחר כמה יישובים בצד הביקורות
האחרות זה חלק מהעניין ,אבל עכשיו שוב את גוררת אותי להגיד מה דעתי ,לפי דעתי
כשבוחרים ועד מקומי כחוק צריך לבחור גם ועדת ביקורת זה לא נראה לי הגיוני שהמועצה
מאשרת חברי ועדת ביקורת לפי המלצה אם זה של ראש המועצה או סגנו או מבקר הפנים או כל
מישהו אחר .כאילו אנחנו מבקשים מי רוצה להיות חבר בוועדת ביקורת וקובעים ,נראה לי
שצריך .אני ביקשתי בזמנו לעשות שינויים ,הבטיחו ,אבל עד שמבטיחים ורוצים לקיים השר
משתנה ,מתחלף יותר נכון .מישהו סיפר לי שכבר היו לו  15שרי פנים ,ראש עיריית כרמיאל
סיפר  15שרי פנים הוא עבר.

???:

הוא עוד לא הסיק את המסקנה.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי שירלי אלעופר מורי ,מאיה אלהרר ואהוד כהן כחברי
ועדת ביקורת מושב חגור.

.10

אישור תקציבי יישובים לשנת .2016

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים תקציבי יישובים נשלח גם אליכם ,נכון אגוזי ביקשנו שזה

יישלח.

מר יצחק אגוזי:

לא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,אז אולי תחלקו להם.

גב' צילה משה::

חילקנו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חילקתם טוב.

מר יצחק אגוזי:

זה לא נשלח כי זה היה בטיפול עד הבוקר .יש כל מיני עדכונים

אני אקריא .אני אעבור על כל היישובים שבמועצה ,חלקם לא לאישור חלקם עוד לא הגישו אני
אסביר הכול .אייל לא הגישו תקציב ולכן אין מה לדבר על זה .אלישמע הגישו תקציב והתקציב
מאושר ,דרך אגב כשאני אומר מאושר הוא נבדק על ידי גזברות המועצה על ידי ציפי סגניתי.
והוא עבר גם בוועדת יישובים ,בכל מקום שיש הליכי ביניים אני כמובן אגיד אותם.

מר גבי דור:

מה זה ועדת יישובים?
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מר יצחק אגוזי:

יש ועדת תקציבי יישובים סליחה ,ועדת תקציבי יישובים חברי

מליאה .כל הרשימה הראשונה היא רשימה שאנחנו גובים ארנונה לי צו המיסים של המועצה
בגובה של  .₪ 11.63אז אלישמע התקציב הוא  ₪ 1,674,000כאמור התקציב נבדק ואושר .גני עם
התקציב הוא  ₪ 570,000התקציב נבדק ואושר .גבעת השלושה התקציב הוא  ₪ 1,365,000הוגש
תקציב גבוה יותר אנחנו ניכינו ,מאשרים תקציב ב ₪ 50,000-יותר נמוך בשל ההפחתה בארנונת
עסקים .אנחנו כמובן מחכים ל התייחסות אבל להערכתנו צריך לאשר או כדאי לאשר את
התקציב המופחת ,כמובן בכפוף לזה שהם יתקנו את התקציב ויחתמו עליו .גת רימון תקציב
בסך  ₪ 416,000התקציב נבדק תקין נשלח להם לחתימות ,אני מניח שיחזור תוך יום יומיים.
גבעת חן תקציב  ₪ 1,006,000התקציב נבדק והוא תקין ומאושר .חורשים זה תקציב לא
לאישור ,התקציב הוגש נדרשו לבצע תיקונים ,זה תיקונים מהותיים אז כך שאי אפשר לאשר
אותם אי אפשר לאשר את התקציב .חגור תקציב  ₪ 1,879,000התקציב נבדק ואושר .כפר
סירקין תקציב  ₪ 1,011,000התקציב נבדק ואושר .כפר מעש הם הגישו תקציב בפורמט ישן לא
על פי הפורמט של משרד הפנים ,הם הגישו כבר תקציב בפורמט חדש אבל זה טרם עבר בוועדת
יישובים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שאלו שאלה לגבי כפר סירקין האם אין להם קביעה ועד מקומי?

מר יצחק אגוזי:

יש להם וודאי קביעה של ועד מקומי זה טעות זה  11,063כמובן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

תרשום פלוס.

מר יצחק אגוזי:

כפר מעש כמו שאמרתי זה לא לאישור המליאה כי זה לא הובא

עדיין לוועדת יישובים למרות שהם כבר הגישו את התקציב אחרי תיקונים אבל לצערנו זה כבר
היה אחרי ישיבת הוועדה .ירקונה  ₪ 565,000אושר בכפוף להשלמת נתוני מידע נוסף בתקציב
הא חיד ,התקציב האחיד של משרד הפנים גם דורש קצת מלל אבל זה לא מצריך תיקונים
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כספיים ולכן הוועדה מאשרת אותו להחלטת מליאה .נחשונים  ₪ 690,000התקציב נבדק ואושר.
נווה ימין לא הגישו תקציב ולכן כמובן לא מאשרים .נווה ירק תקציב של  ₪ 2,004,000אושר
עקרונית חסר מידע נוסף כמו שאמרתי מלל ,הוועדה ביקשה עוד איזה שהוא הסבר בסעיפי
הוצאות ,אני מניח שבימים הקרובים נקבל תשובות אבל התקציב בהחלט ראוי לאישור .ניר
אליהו לא הגישו תקציב .עדנים תקציב  ₪ 930,000התקציב נבדק ואושר .עינת תקציב של
 ₪ 1,058,000נבדק ואושר .צור נתן תקציב של  ₪ 326,000גם פה הם הגישו תקציב של 346,000
 ₪הם צריכים לתקן אותו להוריד ממנו  .₪ 20,000צור יצחק לא הגישו תקציב .רמת הכובש
 ₪ 1,451,000התקציב נבדק ואושר .שדה חמד  ₪ 1,426,000כנ"ל .מכאן אנחנו עוברים
לתקציבים של יישובים שמטילים לבד את ארנונת הוועד המקומי .גן חיים ארנונת הוועד
המקומי  ₪ 20לשנה למ"ר ,התקציב  ₪ 1,804,000נבדק ואושר .נירית יש להם תקציב ועד
מקומי דיפרנציאלי  ₪ 34.37ל 100-מ"ר ואחרי זה  ,₪ 5לגבי התקציב אנחנו לא מאשרים את
התקציב כי יש שם איזו סוגיה של נושא של נוף השרון זה עדיין בבירור .מגשימים ועד מקומי
 ₪ 16.95והתקציב  ₪ 2,147,000נבדק ואושר .כפר מל"ל התקציב לא לאישור המליאה יש איתו
בעיות עם התקציב שהוא אושר והוא חזר אליהם לתיקונים ,כנ"ל ירחיב ,כנ"ל מתן .שלושת
היישובים האלה התקציב שלהם לא לאישור המליאה .צופית ארנונה ועד מקומי ₪ 17.66
התקציב  .₪ 2,596,000רמות השבים ארנונת ועד מקומי  ₪ 19.05התקציב  .₪ 4,026,000לגבי
התקציב האחרון של שדה ורבורג ,שדה ורבורג לא הגישו תקציב ולכן כמובן לא מאשרים אותו.

???:

כמה תושבים...

מר יצחק אגוזי:

הכול כתוב ,כל היישובים כתובים פה.

מר צפי פלד:

הנה מתן יש לך תראה בטבלה למטה.

???:

חבל שאתה לא רושם-
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מר יצחק אגוזי:

חבל שאני לא רושם מה? מרוב רישום כבר אין כוח אבל מה לא

רושם?

גב' לאה פורת:

הוא רוצה לדעת כמה תושבים יש ,כמה משפחות.

מר גבי דור:

אפשר שאלה? אני קראתי את המכתב שנשלח ליישוב על ידי

סגניתו של הגזבר ,על ידי ציפי בעניין התקציב שלנו והנושא של נוף השרון ,וכמובן אני שב וחוזר
על מה ששאלנו לא בפגישה אחת אלא ביותר מפגישה אחת .אנחנו מקבלים היום מתוך תשלומי
הארנונה אנחנו מקבלים את החזר המועצה ואנחנו גובים מאותם משפחות את מיסי הוועד
המקומי ,והמשמעות של הקטנת ה תקציב היא גורלית מבחינתנו ולכך לא ניתנו פתרונות על ידי
המועצה ,אנחנו מחכים לפני שנגזר גורלנו בעניין הזה לשמוע את הפתרונות.

גב' לאה פורת:

אני אחדד את זה אם לא כולם מבינים ,מדובר בשכונת נוף

השרון שמחוברת אלינו .יש לנו  15% ,20%מהגבייה זה מהם .עכשיו יש אופציה שאם היועץ
המשפטי יסכים במסגרת ההליך המשפטי להמשיך לתת להם שירותים ומצד שני הוא הסכים
לא לגבות מהם ארנונה ,אז יוצא שאנחנו לא מקבלים את החזרי הארנונה אבל צריכים עדיין
להמשיך לספק להם שירותים .זה אומר שאנחנו צריכים להיכנס לשמה לבצע שמירה בלי לקבל
אגרת שמ ירה ,אנחנו צריכים להיכנס לשמה לחשמל ,להשקות את האיים הגנניים ,להפעיל
תאורת רחובות ,לעשות את כל הדברים כשכל זה קורה ב 3-שבועות האחרונים לא מדובר במצב
שאמרו לפני תחילת השנה דיר באלק-

מר גבי דור:

הם החליטו להקפיא את המצב ועד חודש אפריל ללא גביית

הארנונה ,זאת ההחלטה .עכשיו מאיפה נממן את זה?
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גב' לאה פורת:

אנחנו חושבים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

שניכם מדברים כאילו אתם לא פגשתם אחד את השני שנתיים.

מר גבי דור:

אנחנו באמת לא פגשנו.

גב' לאה פורת:

מההלוויה לא נפגשנו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי בבקשה.

גב' לאה פורת:

אני רק אסיים את המשפט סליחה אגוזי .אנחנו רוצים להזכיר

לכם שהתקציב שלנו ,כולם יודעים כבר נכון? הוא לא מין הגבוהים וגם שהחלק הזה הוא לא
מהכסף הקטן לעומת זה-

???:

קיבלתם תוספת עכשיו.

גב' לאה פורת:

אבל לא קיבלנו בפועל .אם אתה אומר לנו קיבלנו תוספת ועכשיו

אתה לוקח מאיתנו אז בפועל אנחנו עוד פעם באותו מקום ,עכשיו זה ברור?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,לאה ,זה הפעם השלישית כבר אלי כהן נהיה עייף מלשמוע

אותי חוזר ואומר לך שאנחנו הזמנו אתכם לפגישה מיוחדת בנושאים האלה .אז מה-

גב' לאה פורת:

הכול נכון ,אבל בינתיים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי אומר לי בעיניים שלו מוטי יאללה תתקדם.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

בינתיים ב 1-לחודש צריך לשלם חשמל ,צריך לשלם משכורות,

צריך לשלם עבור מים.

מר צפי פלד:

זה כבר תוספת שקיבלתם.

גב' לאה פורת:

מה מקבלים ב 1-לחודש?

???:

בכמה כסף מדובר?

גב' לאה פורת:

ב.₪ 25,000-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אבל זה גם לא הפורום הזה גם להחליט ,חבל לבזבז את הזמנים.

אגוזי ,אמרת את דבריך נכון? חברים יש לנו כאן רשימת כל היישובים אגוזי אומר לי והסטטוס
של כל יישוב .הבקשה שמוגשת פה זה לאשר אך ורק את אותם היישובים שהם לאישור
המליאה .אגוזי תקריא רק את שמות היישובים.

מר יצחק אגוזי:

אלישמע ,גני עם ,גבעת השלושה ,גת רימון ,גבעת חן ,חגור ,כפר

סירקין ,ירקונה ,נחשונים ,נווה ירק ,עדנים ,עינת ,צור נתן ,רמת הכובש ושדה חמד .בטבלה
השנייה :גן חיים ,מגשימים ,צופית ורמות השבים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,אני מעלה את זה להצבעה .מכה אחת את הכול נכון?
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???:

כן ,כן.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .מי נגד? אין נגד .נמנעים?

אין .אושר פה אחד.

???:

יש לי שאלה...

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני חושב שעומדים בקריטריון כל מי שהגיש-

מר יצחק אגוזי:

כל מי שהגיש בזמן למרות שזה לא נבדק בזמן.

גב' לאה פורת:

אז אנחנו מבקשים שגם אלה שהגישו בזמן ועשו להם שינויים

בשתי דקות האחרונות-

מר יצחק אגוזי:

מי שהגיש בזמן קיבל.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי היישובים :אלישמע ,גני עם ,גבעת השלושה ,גת
רימון ,גבעת חן ,חגור ,כפר סירקין ,ירקונה ,נחשונים ,נווה ירק ,עדנים ,עינת ,צור נתן ,רמת
הכובש ,שדה חמד ,גן חיים ,מגשימים ,צופית ורמות השבים לשנת .2016

.11

תיקון טעות סופר – אגרת שמירה בשדי חמד והחלתה גם על נכסים שאינם למגורים.

מר יצחק אגוזי:

סעיף  ,11בישיבת המליאה הקודמת אנחנו אישרנו העלאת אגרת

השמירה בשדה חמד ל ,₪ 90-בטעות נכתב וכנראה גם נאמר שהעלאה הזאת היא לגבי יחידות
דיור בלבד ,הכוונה היא שזה לכל הנכסים כולל עסקים .מכיוון שנכתב בפרוטוקול שזה ₪ 90
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ליחידת דיור ,מצאתי לנכון לתקן את זה פה בהחלטת מליאה בהחלטה שאגרת השמירה בשדה
חמד והחלתה גם על נכסים שאינם למגורים.

גב' צילה נוימן:

יש פה עוד פעם טעות סופר להחלתה זה ב-ח'.
אנחנו לא מכילים את זה מה שאנחנו עושים...

מר יצחק אגוזי:

את צודקת ,את צודקת.

גב' צילה נוימן:

רגע מה זה נכסים שהם לא מגורים ,מחסנים?

מר יצחק אגוזי:

עסקים.

גב' צילה נוימן:

עסקים פעילים לא ...וכל מיני כאלה.

מר יצחק אגוזי:

כן ,עסקים פעילים שמשלמים ארנונה משלמים אגרה .גם היום

הם משלמים אגרה אבל התוספת מ ₪ 47-או אני לא זוכר כמה ל ₪ 90-פשוט כנראה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,תעלה להצבעה אגוזי את הנוסח.

מר יצחק אגוזי:

אז אני מבקש העלאת אגרת השמירה בשדה חמד והחלטת

המליאה הקודמת שבה אושר העלאה ל ₪ 90-לחודש חלה גם על נכסים שאינם למגורים.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים?

אין .אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תיקון טעות סופר – אגרת שמירה בשדי חמד והחלתה גם
על נכסים שאינם למגורים.

.12

סגירת תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לסגירת תב"רים ,חולק .אל תתרשמו מהמספרים

הרבים תסתכלו על הסכום הכולל זה הכי חשוב ,ההפרש בין ביצוע נסגר כנגד .אוקיי אגוזי דבר
חופשי.

מר יצחק אגוזי:

טוב יש לנו כמו כל שנה אנחנו סוגרים תב"רים על פי הוראות

משרד הפנים ,תב"רים שהסתיים ביצועם או שמשום מה לא מבוצעים או שאין בהם פעילות זמן
רב .לפניכם פה רשימת התב"רים האלה וההפרשים אם יש בין התקציב לבין הביצוע .התוצאה
היא בגדול בסופו של דבר ש ₪ 719,000-חוזרים לקרן פיתוח כל תב"ר עם סיבותיו הוא .סך
הכול  ₪ 719,000חוזרים לקרן פיתוח מרשימת התב"רים הגדולה הזאת .סתם לדוגמא הקמת
מועדון באלישמע התקציב היה  ₪ 1,707,000הוא הסתיים ב ₪ 1,697,000-זה עודף של 10,000
 ₪חוזר לקרן פיתוח ,כך אתם רואים יש פה שתי תב"רים שחוזרים לקרן ביוב-

גב' לאה פורת:

אגוזי ,יש שני דברים שממש לא ברורים .סימוני כבישים

ובטיחות בדרכים למה יש שמה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

איזה מספר תגידי בבקשה שידעו כולם.
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גב' לאה פורת:

 1480ו ,1491-מה חסר איפה לסמן?

מר יצחק אגוזי:

אני לא יודע-

גב' לאה פורת:

זה צריך עד השקל-

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,רגע שנייה ,קודם כל הראייה באופן עקרוני נכונה ,אבל

כשהוא עושה הוא מאוד חושש שהוא ייתן איזו עבודה והוא יחרוג ב ₪ 1,000-והוא יחטוף על
הראש ,יכול להיות שזו הסיבה .אבל זה באופן אוטומטי אנחנו בדרך כלל מוסיפים.

מר שמוליק מריל:

אגוזי ,מתוך ה ₪ 600,000 ₪ 700,000-זה משהו במט"ש של

חורשים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

המט"ש הזה אמור לפי החלטה של משרד הבריאות בשלב כזה

או אחר עם שדרוג להפסיק לפעול זה אחד .שתיים ,היום בינתיים שימוש במים שמה הם במים
ללא תשלום ואנחנו הצענו בזמנו לעשות איזה משהו בפועל זה לא יצא לפועל ,איפה צפי הוא כאן
או שיצא כבר ,צפי מכיר את זה יותר טוב אז לא עכשיו לא מכיר את זה כל כך טוב.

מר שמוליק מריל:

מתוך ה ₪ 600,000 ₪ 700,000-זה שם.

מר יצחק אגוזי:

שני תב"רים שחשבנו לעשות שדרוג במט"ש אחד בנושא של

החלפת תוף והשני של פיצוי בוצה ,מכיוון שהמט"ש הזה אמור להיסגר בזמן הקרוב כמתקן
טיהור אז כרגע הפרויקטים האלה לא יבוצעו-

???:

זה עוד שנה ייקח.
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מר יצחק אגוזי:

בסדר יסחבו עם המצב הקיים גם עוד שנה ,אבל לא צריך

להשקיע כרגע  ₪ 600,000ולכן אנחנו סוגרים את התב"רים ומחזירים את הכסף לקרן פיתוח.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי חברים יש לנו גם ככה הוצאה על השדרוג סכום לא קטן.

חברים ,אם אין שאלות אגוזי יקריא את נוסח הצעת ההחלטה.

מר יצחק אגוזי:

מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים לשנת  2015על פי

הרשימה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שהוגשה במסמך סגירת תב"רים לשנת  ,2015תן לזה מספר .תן

לזה מספר תאריך של היום משהו ,אין לזה שום זיהוי.

מר יצחק אגוזי:

סגירת תב"רים לשנת .2015

ד"ר מוטי דלג'ו:

 ,26.1.16ככה שיופיע.

מר אברהם נדל:

מברך את מחלקת ההנדסה על כל הוויתורים האלה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתה מברך ,בסדר אחרי ההחלטה אני אכתוב את זה .חברים אני

מעלה את הרשימה של סגירת התב"רים לשנת  2015כפי שזה מופיע במסמך הנושא את התאריך
 , 26.1.16מעלה להצבעה מי בעד ,שירים את ידו? אפשר להוריד .מי נגד? אין .מי נמנע? נמנעים
אין .אושר פה אחד .אנחנו גם רושמים שהחבר נדל מברך את המועצה את מחלקת ההנדסה על
הפעילות שלה בנושא של הפרויקטים.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים לשנת  2015שהוגשה במסמך סגירת
תב"רים לשנת  2015הנושא תאריך .26.1.16

.3

אגרת ביוב.

ד"ר מוטי דלג'ו:

עכשיו אנחנו עוברים ברשותכם לאגרת ביוב .כמה זמן אתה

מעריך שזה יהיה ,כי יש פה כמה אנשים שיש להם היום בערב הצגה .אני אגיד אז אחרת ,לאה
כמה זמן את מעריכה?

גב' לאה פורת:

אני הולכת עכשיו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זאת אומרת גם אצלך זה קצר.

מר יצחק אגוזי:

הנושא הזה גם היה בישיבת הנהלה גם בוועדה לפני ישיבת

הנהלה גם בוועדה מיוחדת ועדת אד הוק שמליאת המועצה מינתה לנושא הזה .מונח לפניכם
מסמך ,האמת שהוא קצת ישן זאת אומרת הוא מלפני  3חודשים חודשיים ,לכן הוא גם כולל
בתוכו בממוצע  8,9חודשי ביוב .אתם רואים פה  20יישובים שבהם אנחנו גובים אגרת ביוב
בשיטה החדשה ,כזכור לכם יש שיטה חדשה לגביית אגרת ביוב שמתייחסת לפי צריכת המים
ולא לפי יחידות דיור ,אז יש  20יישובים שאנחנו גובים בהם לפי השיטה החדשה .בהשוואה
לשיטה הקודמת גבינו ביישובים האלה בסך הכול  ₪ 371,000יותר מאשר בשיטה הקודמת ,יחד
עם זאת השיטה החדשה משאירה למועצה וליישובים קרן שיקום לנושא של צנרת הביוב20.5% .
מתוך הכספים שנגבים נשארים במועצה כקרן שיקום ,זה הנחיות חדשות של רשות המים
שחייבים להוסיף את האחוז הזה לאגרה השוטפת ולהשתמש בכספים האלה למטרות של
שיקום צנרת ,שיקום משאבות וכו' .אז כמו שאמרתי  ₪ 371,000יותר מאשר בשיטה הישנה.
אתם רואים גם שאם אני מנטרל את קרן השיקום ,הטור שכתוב עליו  B-Cזה טור שאומר שאם
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אני מנטרל את קרן השיקום אנחנו גובים  ₪ 314,000פחות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

טוב חברים מה שאגוזי אומר בגדול וגם הוועדה שישבה בדקה,

בלי קרן השיקום שזה היה צריך להיות בכל מקרה המועצה מקבלת פחות ב X-שקלים-

מר יצחק אגוזי:

ב.₪ 314,000-

ד"ר מוטי דלג'ו:

 .₪ 314,000עם קרן השיקום יוצא שבעצם חצי מקרן השיקום

מכסה את הפער של ה ₪ 314,000-והחצי השני זה קרן שיקום יישובי ,נכון או לא?

מר יצחק אגוזי:

קרן השיקום היישובי מהטבלה הזאת מהסכום הזה עומדת על

.₪ 333,000

ד"ר מוטי דלג'ו:

קרן השיקום היא עכשיו קיימת היא תנוהל בצורה שיהיה אפשר

להשתמש בה לגבי כל יישוב .מכאן שבסך הכול הכסף שעומד לרשות המועצה הוא פחות,
מבחינת הגבייה הוא יותר אבל היותר הזה עומד בסך הכול לטובת היישובים .מה שכן אנחנו
בודקים שיתאפשר במסגרת הקרן הזו ,אומנם היא רשומה נניח לצורך העניין יישוב זה 40,000
 ₪זה  ₪ 20,000זה  ₪ 30,000זה  ₪ 40,000שהקרן הזו תוכל לתת גם הלוואה ליישוב מסוים
השנה לא רק את מה שיש לו אלא גם סכום נוסף בהנחה שתוך שנתיים שלוש הוא יכסה את זה
על ידי כך יינתן סיוע מקומי .דבר נוסף ,אני-

גב' לאה פורת:

מישהו הבין משהו?

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,אין מצב כזה שאחרי שאני מסביר פעם שלישית לא יבינו,

הסברתי פעם אחת חכו .עכשיו יש את ההמלצה הנוספת .הוועדה שישבה בהרכב של לאה ,אשר,
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נתי ,אגוזי וציפי ועקנין היא גם ממליצה ואני גם מציע לחברים לקבל את ההמלצה ,לבחון שוב
את התעריף שנקבע לכל קוב ביוב תוך שימת דגש לעניין חישוב העלויות וצמצומם ,צריכת המים
המדוו חת לפי קוב בגין ארבעת חודשי החורף הקרובים והשלכה הנובעת מכך על כל השנה כולה.
אני מציע שזה יהיה חלק מההחלטה שלנו .ועכשיו אני חוזר לאותה קרן שיקום .נניח לצורך
העניין הזה שהיישוב הראשון שמופיע פה יש לו  ,₪ 21,000מחר קורה שם איזו תקלה מאוד
מאוד רצינית ,והיישוב יש לו אמנם גם קרן שלו אגרת ביוב שגובה אבל אין לו מספיק כסף ,אז
קודם כל הוא יכול לקבל את ה ₪ 21,000-האלה ,כהחלטה כמובן מיוחדת זה לא הולך כאילו
אוטומט .שניים ,והיה והתברר לצוות המקצועי בראשותו של המהנדס שיש צורך בכסף נוסף ,אז
יגידו לו :שמע אנחנו נותנים לך עכשיו הלוואה נניח של עוד  ,₪ 40,000ואנחנו יודעים שתוך
שנתיים ה ₪ 40,000-האלה יכוסו על ידי אותה קרן .זו הפעם השנייה אם מישהו רוצה אני
אסביר פעם שלישית.

מר שלמה עצמוני:

אתה הסברת על יישוב שיש לו תקלה ולא היה לו מספיק וקיבל

הלוואה .ביישוב שלנו הייתה תכנית ש ל המועצה לביוב עם משאבות עם כל מיני סליקות ,אנחנו
עשינו מערכת קצת יותר יקרה הכול בגרביטציה ,אני שואל אם  10שנים אין שום תקלה ,אין
שום תקלה יכול להיות אגב ,מה עם הקרן?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתה צובר שם  ₪ 300,000 ,₪ 200,000וכמעט בטוח כמו שאני

מכיר-

מר שלמה עצמוני:

זה הרבה יותר לפי המספרים.

מר יצחק אגוזי:

שלמה ...זה בכלל לא רלוונטי ,מכיוון שהמועצה מטפלת בכל

הביוב אצלכם לכן קרן השיקום היא קרן של המועצה לצורך הטיפול בביוב-

66

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 26.01.2016

גב' לאה פורת:

גם אצלנו זה ככה.

מר יצחק אגוזי:

נכון ,גם אצלכם.

(מדברים יחד)

מר יצחק אגוזי:

אני לא אתן לך הלוואות.

גב' לאה פורת:

 ...ולא תיתן הלוואות-

מר יצחק אגוזי:

אבל המועצה תטפל.

גב' לאה פורת:

ובפועל לא מטפלת המועצה הינה למיקרופון אני אגיד בפועל

המועצה לא מטפלת.

מר אשר בן עטיה:

מי מטפל?

גב' לאה פורת:

לא יודעת.

מר אשר בן עטיה:

אני מוכן לתת לו את ה ₪ 100,000-הוא לא רצה לקחת ,אז

משהו לא בסדר בביוב-

גב' לאה פורת:

וזו השאלה עכשיו ,זו הבעיה.

(מדברים יחד)
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מר שלמה עצמוני:

אני שואל שנים אנחנו משלמים את ...אז אני שואל אותך באופן

תיאורטי 10 ...שנים אין תקלות-

מר יצחק אגוזי:

אז הכול נצבר ,הכסף נצבר.

מר שלמה עצמוני:

מה נצבר?

מר יצחק אגוזי:

כשיהיה תקלות ,זה מהותה של קרן שיקום .קרן שיקום היא

מתוחשבת ל 30-שנה.

מר גבי דור:

אבל עכשיו אתה מקבל ממני כסף שלא קיבלת אותו בעבר ואת

המטלה להחזיק את מערכת הביוב ביישוב נירית הייתה לך כחלק מתקציב המועצה עוד לפני
שהחליטו על שינוי שיטת הגבייה .אז זה שאתה מביא לי עכשיו שאתה נפגעת במינוס ₪ 314,000
זה השוואה של מין שאינו מינו ,כי אתה צריך לקחת ולספר לנו מה היה התקציב שלך של
המועצה לצורך ביצוע התיקונים בכלל היישובים של מערכות הביוב שלהם כשהגבייה הייתה בלי
השיטה החדשה ,אי אפשר לבוא ולקחת ממני כסף ולהגיד לי אני במחסור ,מה זה אתה
במחסור? וקודם לא הייתה במחסור?

מר יצחק אגוזי:

רוב רובם של היישובים למעט  ,4רוב רובם של היישובים

מקבלים את אגרת הביוב שלהם קיבלו כל הזמן .ולכן היום הם יקבלו פחות בשוטף כי גובים
פחות  ,₪ 314,000אז הם יקבלו פחות בשוטף מצד שני נשאר להם כסף לקרן שיקום כשהם
יצטרכו לשקם ואנחנו מנהלים את קרן השיקום בתור מועצה .לגבי ארבעת היישובים אני לא
יודע להגיד-
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גב' לאה פורת:

איזה ארבעת יישובים?

מר יצחק אגוזי:

כ פר מעש ,גת רימון ,נירית וגבעת חן ,אני לא יודע להגיד פר

יישוב כמה זה עולה לכל יישוב-

מר גבי דור:

הנה יש לך את זה פה.

מר יצחק אגוזי:

לא ,כמה השקענו לא יודע .אני לא יודע כמה השקענו בכל ביוב-

מר גבי דור:

אני יודע כמה שזה עולה לי יותר.

מר יצחק אגוזי:

נכון ,זה עולה לך במקרה נירית-

מר גבי דור:

 ₪ 43,000יותר ,ולמה זה עולה לי יותר? כי שיטת המדידה בשנה

קודמת לקביעת הממוצעים הייתה בינואר פברואר מרץ ,אין יישוב במדינת ישראל שמודד
צריכת מים תלת חודשית ,זאת אומרת-

מר יצחק אגוזי:

לא-

מר גבי דור:

אל תגיד לי לא-

מר יצחק אגוזי:

 4חודשים-

מר גבי דור:

עכשיו זה  4חודשים ,זה היה  3חודשים ואני יכול להראות לך את

התאריך של המדידה ואל תגיד לי לא ,זה אחד .שניים ,רק השנה עודכנו מונים שיכולים לבצע
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מדידה חד חודשית ,זאת אומרת אחת לחודש אפשר לתת לך את הנתונים ,אבל אם תסתכל על
הנתונים של שנה שעברה אז זה לחודשים ינואר פברואר מרץ .איך אפשר לבצע מדידה? אין
מדידה כזאת בנירית ,לכן זה היה ינואר פברואר מרץ אפריל .אני מוכן לשבת איתך ולהוכיח לך
שאני צודק.

גב' לאה פורת:

אבל בלי שום קשר ההצעה של הוועדה עומדת על הפרק או

שאנחנו רק מאשרים פה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,אי אפשר ככה.

מר איתן יפתח:

אני מזכיר שלפני איזה  9חודשים או משהו כזה שהייתה את

הישיבה בנושא הזה שהוחלט על השינוי של השיטה ,הייתה החלטה וגם יו"ר המועצה אישר את
זה שלא יהיה עליות שזה התנאי ,שלא יהיה בסופו של ...לא יהיה עליות .יש היום בשינוי
השיטה ,מבחינת התושב תסתכלו בעיניים של התושב זה מס חדש שיש יישובים שזה עולה ב-
 ,100%ניר אליהו מ ₪ 104-עלו ל ,₪ 209-אז גם עם ניכוי בלי ניכוי ...משלמים פי  2את האגרה.

מר יצחק אגוזי:

אבל בקיבוצים לא גבו נכון כל הזמן .בזול עולה כסף.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אין לו כוונה לבלבל אותך עם העובדות אבל תקשיב .הוא אומר

לך שבקיבוצים קודם לא הייתה-

מר יצחק אגוזי:

הגבייה הייתה אחידה על איזה דיווח של מים ,דיווח של ביוב,

וזה לא היה פרטני כמו בכל יישוב כמו במושבים.

מר איתן יפתח:

אבל זה מה שגבו בפועל.
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מר יצחק אגוזי:

אז מה? בסדר ,גבו לא נכון אז צריך להנציח?

מר איתן יפתח:

עוד פעם ,אם באת לעשות את המס שונה ,לגבות אגרת ביוב שונה

את האגרה ,זה משהו אחר .אבל אם יש פה רק שינוי של שיטה וההוצאות של הביוב לא השתנו,
האחזקה של הביוב לא שינתה עלויות ,היישובים עדיין ממשיכים לטפל בזה והם השתמשו20 ,
שנה האלה הצליחו באותם עלויות שיש להם מההכנסות שיש להם לתחזק את זה בלי המועצה,
רובם כעיקרון .ואף אחד לא בא בטענה שקשה .יש פה מצב ש 10-שנים אין כמעט עלויות ורק
אח"כ פתאום .אז זה לא שיש פה אחידות...

ד"ר מוטי דלג'ו:

יפתח ,בוא אני רוצה להגיד לך את המשפט הבא ,אני הייתי אחד

מאלה שלא אהב את המעבר וביקשתי כמה פעמים מאגוזי לבדוק את כל האפשרויות שלא
ניישם את המעבר .אני אגיד לך גם מה הסיבה שלי הייתה .למה שרגילים רגילים ,כשאתה עושה
שינוי תמיד יש מי שנהנה מי שמצב ו יהיה פחות טוב ,אין לנו שום ברירה לפי מה שאומר לי כאן
גזבר המועצה ,אלה הם התקנות אלה הם החוקים .עכשיו אני ישבתי עם אגוזי לפני הישיבה לא
פר יישוב אלא ככלל .אמרתי לו' :אגוזי ,אני רוצה שאנחנו נעמוד אחרי מה שאני אמרתי
במליאת המועצה ,שהכוונה שלי שבסך הכול המועצה גובה לא יותר' .המועצה גובה לא יותר
מהכלל ,בדקנו המועצה לא גובה יותר גם אם אני מכניס את ההיטל החדש שהוא לא היה קודם.
אתה איתי?

מר איתן יפתח:

איך היא לא גובה יותר-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אסביר לך עוד פעם .אגוזי ,אני רוצה את המספרים .בכמה

זה ירד בלי הקרן החדשה ,קרן השיקום.
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מר יצחק אגוזי:

.₪ 314,000

ד"ר מוטי דלג'ו:

 ₪ 314,000ירד ממה שהמועצה .עכשיו כמה זה הקרן? סך הכול

הקרן?

מר יצחק אגוזי:

סך הכול הקרן זה .₪ 686,000

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה  ₪ 686,000חלק אותו כמעט ל-2-

מר יצחק אגוזי:

 ₪ 332,000זה ליישובים-

מר שלמה עצמוני:

למה  ?₪ 600,000מה אתה עושה לי קרן ,אני לא רוצה קרן .אתה

גם מתקן וגם עושה לי קרן ,אני לא מבין.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שלמה אני אסביר ,אם היינו משאירים את מה שהיה קודם

בהנחה שהיינו מקבלים החלטה ,באופן אוטומטי לכל היישובים היינו צריכים להעלות ב,20%-
זה החוק זו הוראה חדשה .אתם איתי או לא? בטח שאתם איתי ,כי אני מדבר כל כך ברור .אני
חוזר ,אם היינו משאירים את מה שהיה קודם ,יש הוראה חדשה לגבי קרן שיקום ,קרן שיקום
הייתה בתוספת כלומר היינו גובים מה שקודם פלוס ה .₪ 686,000-מה שאנחנו אומרים לכם
שבמעבר לשיטה החדשה מבחינת המועצה יש ירידה של .₪ 314,000

מר איתן יפתח:

עדיף היה שיהיה הצעה להעלות ב 20%-לקרן השיקום מאשר

לעשות את השינוי הזה.

מר יצחק אגוזי:

אבל זה לא תלוי בנו .אבל השיטה לא תלויה בנו.
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מר איתן יפתח:

אני לא מדבר על השיטה ,יש תעריף של ...₪ 4.56

ד"ר מוטי דלג'ו:

תן לי להמשיך ,לכן אחרי שהייתה כאן המלצה של הוועדה ,אני

ישבתי עם אגוזי מבחינה זו תאמינו לי הדעות שאתם אומרים ,זה חלש מה שאני אמרתי .אני
ביקשתי מאגוזי שיבדוק את כל התעריפים מחדש וכמה שזה תלוי בנו להביא את זה ,תקשיב
טוב ,שכל קרן השיקום נופלת אפילו בתעריפים הקודמים .אם אתם כחברי מליאה חושבים
שקרן השיקום לצורך העניין הזה צריכה להיות פחות ,אין לנו עם זה בעיה .זה לא נתון רק
לאגוזי ויש שלב נוסף ,רשמו את זה בפניכם גם אגוזי צריך לרשום ,בכל מקרה התעריפים
החדשים יגיעו לאישור מליאת המועצה ,בשונה ממה שנעשה בעבר שלא הביאו את זה למליאת
המועצה ,אז זה לידיעתכם .כלומר אנחנו מה שמבקשים פה אחד לקבל גם את ההמלצה של
ועדת אד הוק שאומרת בהינתן הנתונים האלה הם מבינים ,כולם נותנים לזה מחמאה לצוות
אבל זה לא ...שלוש ,אנחנו מנחים גם המלצה וזוהי החלטה שלנו את הצוות המקצועי להכין
תעריפים חדשים ועוד לפני שמעבירים אותם הלאה יביאו אותם למליאת המועצה .אני אומר
לכם כאשר ההנחיה שלי תהיה ככול שניתן ללכת על המחיר האמתי ולא לצבור לא שומן כזה
ולא שומן אחר .דבר נוסף אנחנו במסגרת הקרן כמה שהיא תצבור נאפשר מתן הסכום שעומד
לרשות היישוב לשיקום של היישוב ואם צריך אפילו מעבר לכך ,אנחנו ניתן לו הלוואה במסגרת
הקרן הכללית עם ריבית כזו או אחרת שיקבע על ידי גזבר המועצה ,זה המכלול.

מר אברהם נדל:

עד היום יישוב שתחזק את המערכת בעצמו ,חלק מאגרה הייתה

חוזרת לקופה שלא לצורכי אחזקה ,זה בא גם פה לידי ביטוי?

מר שלמה עצמוני:

כן ,הייתה לו אגרה יותר נמוכה.

מר יצחק אגוזי:

לא נכון.
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מר שלמה עצמוני:

למה אתה אומר לי לא נכון? הייתה אגרה יותר נמוכה ומי

שהמועצה החזיקה לו הייתה לו אגרה יותר גבוהה.

מר יצחק אגוזי:

לא נכון.

מר שלמה עצמוני:

מה לא נכון ככה זה בכפר מעש.

מר יצחק אגוזי:

לא נכון.

מר שלמה עצמוני:

מה לא נכון.

מר יצחק אגוזי:

לא נכון ,ממש לא נכון .האגרה הייתה אחידה ונשארה אחידה

בכל יישובי המועצה.

מר שלמה עצמוני:

אגוזי ,יישוב שאתה נתת אפשרות בחירה או שאתם מתקנים או

שאנחנו מתחזקים .יישוב שבחר לתחזק בעצמו האגרה שלו הייתה יותר נמוכה.

מר יצחק אגוזי:

לא נכון עוד פעם.

גב' לאה פורת:

יישוב שלא היה לו כסף לתחזק קיבל הלוואות.

מר אשר בן עטיה:

אבל עוד פעם היישוב שמתחזק ,אנחנו מחזירים...

מר יצחק אגוזי:

תושב עד היום שילם  ₪ 86ליחידת דיור בין אם המועצה
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תחזקה-

מר אשר בן עטיה:

.₪ 68

מר יצחק אגוזי:

 68סליחה .בין אם המועצה מתחזקת ובין אם העברנו את זה

ליישוב לתחזק ,ברוב המקרים העברנו רק חלק ליישוב לתחזק ,כי את נושא הטיהור וההולכה
המועצה בכל מקרה תחזקה ,אבל המחיר היה אחיד ונשאר אחיד ,פעם זה היה אחיד ליחידת
דיור והיום זה אחיד לקוב מים ,אבל עדיין הוא אחיד בכל יישובי המועצה.

גב' לאה פורת:

אני רוצה להגיד כמה מילים להסביר את זה ממש בקצרה,

בפרמטר של קרן שיקום  20%אין ברירה זה חוק ,בפרמטר של איזה חודשי צריכה מחייבים
חורף קיץ זה חו ק אין בזה שום ברירה ,הדבר היחידי שאנחנו מצאנו ואני אגיד את זה באופן
אישי ואמרתי את זה גם כל הזמן ,תמיד אני אומרת את כל הדברים שלי לכל מי שרוצה לשמוע,
הדבר היחידי שאנחנו מצאנו שאת התעריף הבסיסי המועצה על דעת עצמה ,המועצה אני
מתכוונת לגוף המקצועי ,על דעת עצמה פנתה לקבל חוות דעת ,קיבלה חוות דעת ממומחה
שאמר לה כמה צריך לגבות לפי התעריף ,הגישה את התעריף הזה בעצמה בלי אישור מליאה
לאישור ,עכשיו אנחנו נמצאים במצב שיש לנו תעריף מאושר שפורסם ברשומות ושאי אפשר היה
בדיעבד לעשות איתו שום דבר ולשנות אותו אפילו לא בהחלטת מליאה כרגע.

???:

אז מה עשיתם?

גב' לאה פורת:

אז מה שעשינו זה בדיוק להגיע למצב ,ואנחנו כבר מדברים על זה

 4או  5חודשים אם אני לא טועה ועד עכשיו לא ראיתי שום סימן לזה שייבדקו כל התעריפים כך
שאפשר יהיה בפרמטר שאפשר לשנות וזה פרמטר שאפשר לשנות ,התעריף הבסיסי זה שקבע
המומחה מטעם המועצה צייזל  ,התעריף הבסיסי הזה הוא אפשר יהיה לבקש להפחית אותו
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למרות שאני בספק ואני אומרת לכם את זה ,כמו שאנחנו מכירים עם תעריפי המים אני בספק
אם מישהו יאשר להפחית אלא אם כן אנחנו ממש נשכנע מה שנקרא-

מר גבי דור:

עכשיו יש גל הפחתות אז אנחנו צריכים...

גב' לאה פורת:

אנחנו נשכנע וממש באופן יסודי שאכן צריך להפחית והכול יהיה

בסדר .לזה התכוון אגוזי ולזה אני חושבת ראש המועצה התכוון כאשר אמר שבפעם הבאה
התעריף יובא לאישור המליאה ,ולא ייקבע שלא באישור המליאה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,מה שאמרה לאה זו בעצם הצעה שאנחנו מגישים לכם

להחלטה.

מר איתן יפתח:

את הבדיקה הזאתי ,סליחה אגוזי היה צריך לעשות לפני כן ,כבר

בינואר ...בפרוטוקול האחרון...

ד"ר מוטי דלג'ו:

יפתח ,תציע הצעה אנחנו בשלב של הצעות .יש לך הצעה אחרת?

מר איתן יפתח:

שלישיבה הבאה יהיה תעריף-

מר יצחק אגוזי:

זה ייקח מספר חודשים-

מר גבי דור:

למה מספר חודשים ,לא הבנתי...
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ד"ר מוטי דלג'ו:

גבי קיבלת רשות דיבור?

מר גבי דור:

סליחה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בגלל שהתפרצת גם לא תקבל ,אבל אני לא יכול כי אני תמיד

אומר אין אחד שרוצה לדבר ואני לא נותן לו ,אז אני נותן לך רשות דיבור.

מר גבי דור:

אני אומר שכל הנושא הזה ועדת אד הוק כל ה-

מר שלמה עצמוני:

אתה כמו ...מפטר את המאמן בערב מחזיר אותו בבוקר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כי אני באמת אומר אין חבר מליאה שרוצה לדבר ברשות והוא

לא מקבל את ההזדמנות ,אז אני רוצה להיות נאמן לעניין הזה בבקשה.

מר גבי דור:

אז אם זאת ההמלצה להצעת החלטה אז צריך לגמור את

העבודה ,אין מה להביא היום להצעת החלטה למליאה שום דבר אלא צריך עכשיו לקחת את
אדון צייזל לשלם לו עוד פעם הרבה כסף ,הרי אנחנו משלמים בדרך כלל הרבה כסף בשביל
לקבל תוצאות גבוהות ,הפעם צריכים להנחות את צייזל-

ד"ר מוטי דלג'ו:

המועצה שלנו אתה מכיר אותה שבדרך כלל משלמת הרבה כסף

בשביל לקבל קצת יותר? זה לא מתאים.

מר גבי דור:

חברת הגבייה למשל והמדידות ,אנחנו משלמים הרבה כסף שהם

יביאו מידות גדולות ,אז עכשיו אנחנו צריכים לשלם לו הרבה-
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צייזל צריך להבין מי זה אדון ...מי משלם לו ,ואתה צריך להסביר לצייזל שעכשיו הוא צריך
לקבל צ'ק חדש-

מר יצחק אגוזי:

זה אתה תסביר לו.

מר גבי דור:

אני מוכן להסביר לו ,אני לא צוחק.

(מדברים יחד)

גב' לאה פורת:

אם אתה לוקח עלות ...זה .0

מר יצחק אגוזי:

למה זה עלות ?0

גב' לאה פורת:

כי אתה לא שמת שם שקל.

מר יצחק אגוזי:

באמת?

גב' לאה פורת:

כן.

מר יצחק אגוזי:

אז אני אומר לך זה גם החברה הכלכלית-

גב' לאה פורת:

כמה שקלים שמת?
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מר יצחק אגוזי:

תפסיקי נו באמת.

גב' לאה פורת:

אנחנו גם שילמנו  ₪ 200,000בהלוואה.

מר יצחק אגוזי:

על מה את מדברת בכלל?

גב' לאה פורת:

אתה הבאת לי ?₪ 200,000

מר יצחק אגוזי:

מתחזקים כל הזמן את המערכות שלכם.

גב' לאה פורת:

מי מתחזק?

מר יצחק אגוזי:

החברה הכלכלית.

גב' לאה פורת:

מה?

מר יצחק אגוזי:

מה? מה? תגידי מה.

גב' לאה פורת:

בוא תראה לי .שואבים כל חודש שם את הבוצה.

מר גבי דור:

סליחה ,באמת עכשיו בלי ציניות ,אפשר לקחת עכשיו להשלים

את התמונה על ידי נטילת יועץ אחר לקבל ממנו חוות דעת-

מר יצחק אגוזי:

אתם קובעים קביעות-
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מר גבי דור:

אנחנו לא קובעים ,אני מציע הצעה.

מר יצחק אגוזי:

רגע ,רגע ,לפני ההצעה שלך .קובעים קביעות על סמך פשוט

באמת חוסר ידיעה .אבי צייזל לא קבע תעריפים ,אבי צייזל עשה עבודה עבורנו ביישובים שהוא
מכיר אותם ,אנחנו לייש ובים שאנחנו העברנו את התחזוקה לבצע לבד אנחנו לא יודעים כמה זה
עולה להם .אז בדרך כלל כל היישובים האלה עם כל ההתלהמות על אבי צייזל היישובים האלה
מעסיקים את אבי צייזל.

מר אשר בן עטיה:

לא .לא מעסיקים יש לנו ניסיון מר איתו.

מר יצחק אגוזי:

אז תביא לנו את מי שאתה כן מעסיק.

גב' לאה פורת:

אז תגיד להם.

מר אשר בן עטיה:

המועצה שלחה אותו בהתחלה-

מר יצחק אגוזי:

אנחנו נעשה עכשיו ,וביקשתי מחברת אורבניקס לעשות לי

תחשיב חדש .את המערכות הפנימיות אנחנו או שנפנה ליישובים שיתנו לנו כרטסת כמה עולה
להם אחזקה שוטפת ,או שניקח את היועץ שהם מתעסקים איתו ,שאותם יישובים מתעסקים
איתו ...מדגם בשביל לקבוע כמה זה עולה .מעבר לזה את מערכות ההולכה ואת מערכות הטיהור
אנחנו יודעים ,כי אנחנו משלמים .ואני אומר לכם שעל פי כל ההנחיות החדשות אנחנו נעשה
תחשיבים ,כאשר יש נתון אחד שהוא ידוע היום יותר מאשר היה יודע בתחשיב הראשון אחד,
הנתון הוא תצרוכת המים .כי בתחשיב הראשון מכיוון שאף פעם לא עבדנו לפי תצרוכת מים
בתחשיב ביוב אז לקחנו איזה שהוא משהו נורמטיבי ,אמרנו בן אדם צורך  65קוב ביוב לשנה
לנפש לפי זה ...היום אנחנו יודעים אחרי שנה ובגלל זה גם לא התחלנו את זה לפני חודשיים,

80

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 26.01.2016

אנחנו מחכים שתסיים קריאות מונה של שנה שלמה ואז נוכל לתת נתונים על תצרוכת המים,
את העלויות אנחנו ניקח גם מהיישובים וגם מכרטסת המועצה ונעשה תחשיב חדש .מה שייצא
יהיה יותר גבוה יהיה יותר נמוך אנחנו נפעל לפי ההנחיות החדשות נפרסם את זה לציבור
לשימוע ואת כל השימועים נביא למליאת המועצה לדיון והכול יבוא על מקומו בשלום והתעריף
או שיישאר או שיפחת או שיגדל.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,נוסח הצעת החלטה שמבוססת על כל מה שנאמר פה על

ידי החברים אני מקווה שזה יכלול הכול זה כך .1 :אישור הטבלה שהוגשה פה על ידי גזבר
המועצה עד  ,30.8.16כלומר יש את האישור להשתמש בטבלה עד  30.8.16זה אחד.

גב' לאה פורת:

מה זאת הטבלה לא משתמשים בה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,הכוונה היא בתעריפים החדשים במודל החדש זו

הכוונה.

גב' לאה פורת:

מה אישור? לא צריך אישור זה כבר פורסם ברשומות בחוק.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אבל אני עושה את המגבלה של ה .30.8.16-לא צריך מאשרים את

התעריפים החדשים יותר טוב.

גב' לאה פורת:

למה מאשרים? אין מה לאשר .אני לא יודעת ,אנחנו לא יושבים

פה סתם כדי לדבר ,אם אין-

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך ייגבו מחר ממך?
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גב' לאה פורת:

מי? זה מפורסם ברשומות .מה זה איך ייגבו? אתה לא צריך

לשאול אותי זה מה שקרה פה .ברגע שלא שאלת אותי מראש לפני שפנית לקבל אישור וזה
פורסם ברשומות אין לנו יכולת שליטה ,אלא רק להפחית אולי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,קיבלתי את זה ,אני מקבל את מה שלאה .נמסר דיווח על

גביית אגרת ביוב בשיטה החדשה על פי כללי הרשות .מליאת המועצה רשמה לפניה את הודעת
הגזבר על פי החלטת הנהלת המועצה לביצוע בדיקה בתחשיב על פי נתוני הביוב לשנת .2015

מר יצחק אגוזי:

בדיקת התעריף.

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה כאן אחד .אני רוצה להוסיף את הדבר הבא .דבר נוסף ,לבחון

את צריכת המים של כל היישובים שזה חלק ממרכיב חישוב מרכיב חשוב .נושא נוסף ,המועצה
תיתן מקרן השיקום בגובה חלקו של כל יישוב לצורך השיקום ויתאפשר לתת הלוואה עד
שנתיים מראש .אני רוצה להסביר את עצמי ,אם ליישוב יש לו בשנה נניח  ₪ 30,000בקרן
השיקום הוא מקבל את ה ₪ 30,000-שלו ,הוא עושה פה ...גדול יחסית אנחנו נוכל לאפשר לו
קבלת הטבה של עוד  .₪ 60,000זה נוסח הצעת החלטה .הבדיקה לא תהיה מאוחר מ.30.8.16-

גב' לאה פורת:

השאלה עוד פעם מתי מגישים בקשות לשינוי תעריפים.

מר יצחק אגוזי:

פעם בחצי שנה.

גב' לאה פורת:

פעם בחצי שנה שזה אומר באיזה תאריכים?

מר יצחק אגוזי:

זאת אומרת התעריף החדש ייכנס-
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי שנייה ,יש לי עוד הצעה טובה לצרף להחלטה .שוועדת אד

הוק תמשיך ללוות את התהליך והמהלך עד החלטה לגבי תעריפים החדשים .אלונה תגידי את
האמת הצעה טובה או לא?

???:

מצוינת.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הנה מצוינת .אני מעלה להצבעה.

מר גבי דור:

לא רגע לפני-

ד"ר מוטי דלג'ו:

עזוב למה?

מר גבי דור:

אני אגיד לך למה ,כי המועד של העדכון הוא  30.6של התעריפים

וה ,31.12-אתה מדבר על חודש חודש שמיני ,אז למה לא לעשות את זה עד סוף מאי?

מר יצחק אגוזי:

כי אין לך אפשרות.

מר גבי דור:

למה?

מר יצחק אגוזי:

כי אין לך שום אפשרות לקבל את כל הנתונים להעביר שימוע

להעביר החלטת מליאה ,אנחנו נעשה את זה כמה שיותר מהר אבל עדיין-

(מדברים יחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

אשר אנחנו בשלב של הצבעה.
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מר אשר בן עטיה:

אני לך עבודה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מעלה להצבעה את נוסח ההחלטה על כל מרכיביה.

(מדברים יחד)

מר אשר בן עטיה:

 ...מה אפשר לעשות?

גב' לאה פורת:

להקדים למאי.

מר אשר בן עטיה:

הוא חושב שהוא משלם חוץ מזה את ה ₪ 192-גם של ...מורידים

לך את ה 20%-הזה.

מר שלמה עצמוני:

אני שואל שאלה ,התושב משלם-

גב' לאה פורת:

יותר.

מר שלמה עצמוני:

התושב הוא לא נמצא הוא ולא מבין ,בשביל התושב זה 100%

עלייה 30% .לכל המושבים לפחות אצלכם  .100%התושב לא מבין את המספרים האלה ,אנחנו
בקושי מבינים אותם.

מר אשר בן עטיה:

אנחנו משלמים פחות.

מר שלמה עצמוני:

לא נכון.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,מר אגוזי אומר לי שהתהליך מחייב גם לעשות שימוע זה

תהליך שיש לו את הפרוצדורה ,אנחנו כאן באמצעות הוועדה עם קו ישיר לראש המועצה אם הם
מרגישים עיכוב קטן אני עומד לרשותכם .מי מרכז את הוועדה? נדמה לי שקבענו שלאה .לאה,
את מרכזת הוועדה .חברים אני מעלה את ההצעה בכללותה להצבעה ,מי בעד שירים את ידו?
אפשר להוריד .נגד?  .1נמנעים?  . 1ההצעה אושרה .זו הזדמנות להודות לוועדה שהחברים בה היו
לאה ,אשר ,נתי ,אגוזי וציפי ועקנין.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר כי :נמסר דיווח על אגרת ביוב בשיטה החדשה על פי כללי
רשות המים .מליאת המועצה רשמה לפניה את הודעת הגזבר על פי החלטת הנהלת המועצה
לביצוע בדיקה של התחשיב על פי נתוני הביוב לשנת  .2015לבחון את צריכת המים של כל
היישובים שזה חלק חשוב בתחשיב .ישובים שיזדקקו לשיקום הביוב יוכלו להשתמש בקרן
השיקום שלהם ויתאפשר לתת הלוואה עד שנתיים מראש .הבדיקה לא תהיה מאוחר מ-
.30.8.16

.13

תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לסעיף .13

מר יצחק אגוזי:

תוספת לתב"ר  1468תכנון ובנייה שלב א' בית ספר יסודי חדש

בצור יצחק .קיבלנו הרשאה לבניית  6כיתות  ₪ 4,646,000זה מתווסף ל ₪ 400,000-שכבר
אישרנו מקרן פיתוח .ה ₪ 4,646,000-זה כמובן ממשרד החינוך.

???:

אפשר להקטין את ה ₪ 400,000-לאור השיקולים החדשים של

ועדת הגבולות?
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מר יצחק אגוזי:

תוספת לתב"ר  1137ביוב בגת רימון תוספת של  ₪ 660,000זה

סגירה של הפרויקט .דרך אגב אנחנו בשלבי הגשה גם של גת רימון וגם של כפר מעש לנושא של
מענק מוגבר .שינוי תב"ר  1266שלב א' ו-ב' של בית הספר היסודי הקיים הישן יותר בצור יצחק.
קיבלנו מימון של מפעל הפיס  ₪ 616,000תוספת לתקציב .תוספת לתב"ר  1478תכנון וביצוע גני
ילדים תלת כיתתי צור יצחק .אנחנו אישרנו  ₪ 200,000לתחילת תכנון ,קיבלנו תקצוב של משרד
החינוך  ₪ 1,200,000לשלושת הכיתות של משרד החינוך .תוספת לתב"ר  1479גם פה אישרנו
בעבר  ₪ 242,000זה גנים שנקראים גני טרכטנברג ולכן התקצוב הוא קצת יותר גבוה 2,394,000
 ₪ממשרד החינוך ל 3-כיתות .תוספת לתב"ר  1077ביוב כפר מל"ל תוספת של  ₪ 240,000מימון
קרן הביוב או היטלי הביוב של כפר מל"ל .תוספת לתב"ר  1518תכנון ראשוני מפורט בג'לג'וליה
מזרח ,דיברנו על זה בסעיף ,זה התכנון המפורט ,עד עכשיו עשינו תכנון ראשוני ב₪ 743,000-
המעבר לתכנון מפורט הוא  ₪ 1,598,000זה רק התכנון ,כמובן המימון של זה כמו שאמרתי
מקודם מרשות מקרקעי ישראל.

מר איתן יפתח:

התכנון היה פחות ,גם כל המספר שרשמת פה  ₪ 743,000זה

שגוי משהו פה ,יש פה יותר מידי ספרות ,וזה  ₪ 540,000נדמה לי היה או משהו כזה.

מר יצחק אגוזי:

 ₪ 540,000היה? לא זוכר .תכנון בית ספר על יסודי בצוק יצחק,

יש לנו גם פרוגרמה לבית ספר על יסודי חדש בצור יצחק ,אנחנו כרגע מאשרים ₪ 200,000
לתחילה של תכנון לתחילה של מדידות ,זה מימון של קרן פיתוח ומשרד החינוך ובהמשך זה
יהיה משרד החינוך .חינוך וקהילה -2015

גב' לאה פורת:

מה זה?

מר יצחק אגוזי:

זה פרויקטים של חינוך וקהילה בנושא של איכות הסביבה.
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גב' לאה פורת:

אבל  2015הסתיימה כבר.

מר יצחק אגוזי:

אבל זה עדיין שאריות תקציב שלהם של  .2015המשרד להגנת

הסביבה  ₪ 25,000קרן פיתוח גם כן  ₪ 25,000סך הכול  .₪ 50,000תוספת לתב"ר  1514עבודות
פיתוח בגני עם אושר להם  ,₪ 200,000אנחנו מוסיפים עוד  ₪ 200,000מהיטלי סלילה שאנחנו
גובים שם מהתושבים.

מר גבי דור:

סליחה סעיף  9למי זה מיועד התב"ר?

מר יצחק אגוזי:

 ...החינוך בבתי ספר.

מר גבי דור:

כל המועצה? כלל המועצה?

מר יצחק אגוזי:

כן ,כן ,כן.

גב' לאה פורת:

ברוח השר החדש או ברוח השר שלנו?

מר יצחק אגוזי:

סעיף  11העברה מתב"ר  1433מעון מגשימים לתב"ר  1512גן

ילדים במגשימים .זה פרויקט שהסתיים בעודף הוצאה של  ,₪ 15,000אנחנו לוקחים את הכסף
הזה מתב"ר אחר של היישוב מתב"ר מעון שכרגע לא מבצעים אותו .יכול להיות שהוא יבוצע
מכספי משרד הכלכלה .עבודות פיתוח בבתי עלמין-

גב' לאה פורת:

איפה? איפה? זה מעניין.
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???:

זה בנירית?

גב' לאה פורת:

או בחורשים?

מר יצחק אגוזי:

בבית עלמין של נירית .עבודות פיתוח בבתי עלמין אנחנו הגשנו

למשרד הדתות סך של  ₪ 1,600,000למספר יישובים .קיבלנו -₪ 100,808

גב' לאה פורת:

לאיזה יישובים?

ד"ר מוטי דלג'ו:

מחלקים את זה לפי הרשימה.

מר יצחק אגוזי:

מי שיקבל את התקציב הזה ,אייל יקבלו  ,₪ 30,000אלישמע

 ,₪ 19,000כפר סירקין  ,₪ 17,000נווה ירק  ₪ 20,000וגן חיים  ₪ 15,000סך הכול -₪ 101,000

גב' לאה פורת:

למה חורשים לא?

מר גבי דור:

כן לא ירבו-

מר יצחק אגוזי:

 ₪ 200על חשבון ...שיקום ביוב-

???:

זה על אותה נוסחה של חלוקת כספי ארנונה?

מר יצחק אגוזי:

שיקום ביוב ביישובי המועצה ,דיברנו על זה בסעיף הקודם,

בשביל לנצ ל את קרנות השיקום שדיברנו עליהם קודם של היישובים אנחנו פותחים תב"ר נקרא
לזה וירטואלי של  ,₪ 300,000כל יישוב שירצה לנצל נניח את הקרן שלו ,נניח לצורך העניין
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יישוב ירצה לנצל עכשיו  ₪ 20,000שיש לו או  ₪ 50,000שיש לו והוא גם רוצה לקבל הלוואה על
חשבון שנים הבאות ,אנחנו נעביר כסף-

גב' לאה פורת:

למה אבל?

מר יצחק אגוזי:

לשיקום ביוב.

???:

אבל אמרת שיש קרן של...

מר יצחק אגוזי:

זה קרנות ,אבל בשביל לבצע את הפרויקט צריך לפתוח תב"ר.

מר גבי דור:

אשר אתה מזכיר לי את המערכון של הגשש על הכאילו ,אני מחר

כאילו משקם את מערכת הביוב אתה תיתן את ההלוואה הווירטואלית מהקרן.

מר יצחק אגוזי:

מהתב"ר הווירטואלי .תוספת לתב"ר  1428כיכר בצופית תוספת

של  ₪ 70,000מהעברה מתב"ר עבודות הפיתוח בצופית .תוספת לתב"ר  1446תכנון ומדידות
ביוב צור נתן לצור יצחק ,זה לא תכנון ומדידות זה גם ביצוע הביוב של צור נתן לצור יצחק
תוספת של  ₪ 360,000המימון של זה מקרן ביוב ומהיטלים שמטילים שם על התושבים בעלי
הנכסים .תוספת לתב"ר שלב א' משתכני צופית תוספת של  ₪ 330,000עבור עבודות נוספות
שצריך לבצע במסגרת הפרויקט ,המימון של זה זה מקרן פיתוח ומהיטלי פיתוח שמטילים שם
על בעלי הנכסים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

צפי ,מה התיקונים שרצית עם המספרים?

מר צפי פלד:

סעיף  5זה נקרא  6001ולא  61והתוספת של תב"ר יש שם
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 ₪ 743,639ולא .₪ 6,339

ד"ר מוטי דלג'ו:

אחד אחד אתם רוצים או? חברים אני מעלה להצבעה את

הסעיפים מ 1-עד  16התב"רים כפי שברשימה שחולקה לכם ,מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין.
נמנעים? אין .תודה רבה לכם הישיבה סגורה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1468תכנון ובניית ביה"ס יסודי חדש צור יצחק
שלב א' ()₪ 400,000
מימון  :משרד החינוך

₪ 4,646,000

 .2תוספת ל-תב"ר  -1137ביוב גת רימון ()₪ 3,250,000
מימון :קרן ביוב גת רימון

660,000

₪

 .3שינוי תבר -1266הקמת בי"ס צור יצחק שלב א+ב()10,968,783
מימון :מפעל הפיס

616,000

₪

 .4תוספת ל-תבר -1478תכנון וביצוע גנ"י תלת כיתתי צור יצחק
)200,000( 6000
מימון :משרד החינוך

₪ 2,203,596

 .5תוספת ל-תבר -1479תכנון וביצוע גנ"י תלת כיתתי צור יצחק
)242,000( 6001
מימון :משרד החינוך

₪ 2,394,899

 .6תוספת ל-תבר -1077ביוב כפר מלל ()6,345,129
מימון :קרן ביוב כפר מלל

240,000

 .7תוספת ל-תבר  -1518תכנון ראשוני/מפורט מגלגוליה מזרח ()743,633
מימון :מינהל מקרקעי ישראל

₪ 1,598,998

 .8תכנון בית ספר על יסודי צור יצחק
מימון :משרד החינוך/קרן פיתוח
 .9חינוך וקהילה 2015
מימון :המשרד להגנת הסביבה
קרן פיתוח

₪ 25,000
₪ 25,000

 .10תוספת לתבר -1514עבודות פיתוח גני עם ()200,000
מימון :היטלי סלילה גני עם
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 .11העברה מתבר -1433מעון מגשימים לתבר -1512גנ"י מגשימים
מימון :קרן פיתוח

15,000

₪

 .12עבודות פיתוח בתי עלמין
מימון :משרד הדתות

100,808

₪

 .13שיקום ביוב בישובי המועצה
מימון :קרן שיקום ביוב

300,000

₪

 .14תוספת ל-תבר  -1428כיכר בצופית()520,000
מימון :העברה מתבר  -1557עבודות פיתוח צופית

70,000

₪

 .15תוספת לתבר  - 1446ביצוע ביוב צור נתן לצור יצחק ()660,000
מימון :קרן ביוב/היטלים

360,000

₪

 .16תוספת ל-תבר  -שלב א מתחם משתכני צופית ()3,380,00
מימון :קרן פיתוח/היטלים(עבור עבודות נוספות)

330,000

₪

__ ______________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
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ריכוז החלטות

.2

אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מליאה מס'  27/15מיום ;17.11.15
פרוטוקול מליאה מס'  28/15מיום ;3.12.15
פרוטוקול מליאה מס'  29/15מיום ;3.12.15
פרוטוקול מליאה מס'  30/15מיום ;3.12.15

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  27/15מיום ,17.11.15
פרוטוקול מליאת המועצה מס'  28/15מיום  ,3.12.15פרוטוקול מליאת המועצה מס' 29/15
מתאריך  ,3.12.15פרוטוקול מליאת המועצה מס'  30/15מתאריך  ,3.12.15בכפוף לתיקון טעות
סופר בשם של אורי עצמון ,תיקון טעות סופר בשמו של אברמי טורם וכן בטעות סופר בדבריה
של זהבה רוט.

.6

שיבוץ חברים בוועדות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר שיבוץ חברים בוועדות .בוועדת חינוך פנינה בר מוחה במקום
דינה פלד .גלי אנג לשטיין במקום נוגה מרגלית .בוועדת מלגות תמי פרבר במקום יהודית טל.

.4

תקן כ"א לשנת 2016

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את תקן שיא כוח אדם לשנת .2016

.5

תמיכות המועצה בעמותות לשנת .2016
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תמיכות המועצה לשנת  2016על פי המלצת ועדת המשנה
לתמיכות ועל פי הבקשות לתמיכות שהוגשו למועצה .התמיכות המאושרות ₪ 800,000
לעמותה לחבר הוותיק בדרום השרון ₪ 100,000 ,לעמותת אחים .עמותת החבר הוותיק תוספת
תמיכה בשל פעילותה מתוך משרדי המועצה בשווי כספי של כ .₪ 36,000-לעמותת אחים
תוספת תמיכה של כ ₪ 12,000-שווה כסף לשימוש במשרדי המועצה.

.7

אישור חתימת הסכם עם רמ"י לפרויקט פיתוח ג'לג'וליה מזרח והעברתו לביצוע לחברה
הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר חתימת הסכם עם רמ"י לפרויקט פיתוח ג'לג'וליה מזרח.
מימון הפרויקט על ידי רמ"י  .מליאת המועצה מאשרת העברת הפרויקט לביצוע על ידי החברה
הכלכלית ,פיקוח עליון של הפרויקט על ידי מהנדס המועצה.

.8

אישור חתימת הסכם לפרויקט פיתוח קו ביוב מאסף חורשים למט"ש דרום השרון
המזרחי והעברתו לביצוע לחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר התקשרות עם תאגיד מעיינות המשולש ומיתב לביצוע קו ביוב
מאסף חורשים למט"ש דרום השרון המזרחי .השתתפות המועצה בפרויקט  .5.5%מליאת
המועצה מאצילה מסמכותה ומעבירה לחברה הכלכלית את ביצוע הפרויקט.

.9

אישור מינוי חברי ועדת ביקורת מושב חגור.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי שירלי אלעופר מורי ,מאיה אלהרר ואהוד כהן כחברי
ועדת ביקורת מושב חגור.
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.10

אישור תקציבי יישובים לשנת .2016

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי היישובים :אלישמע ,גני עם ,גבעת השלושה ,גת
רימון ,גבעת חן ,חגור ,כפר סירקין ,ירקונה ,נחשונים ,נווה ירק ,עדנים ,עינת ,צור נתן ,רמת
הכובש ,שדה חמד ,גן חיים ,מגשימים ,צופית ורמות השבים לשנת .2016

.11

תיקון טעות סופר – אגרת שמירה בשדי חמד והחלתה גם על נכסים שאינם למגורים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תיקון טעות סופר – אגרת שמירה בשדי חמד והחלתה גם
על נכסים שאינם למגורים.

.12

סגירת תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סגירת התב"רים לשנת  2015שהוגשה במסמך סגירת
תב"רים לשנת  2015הנושא תאריך .26.1.16

.3

אגרת ביוב.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר כי :נמסר דיווח על אגרת ביוב בשיטה החדשה על פי כללי
רשות המים .מליאת המועצה רשמה לפניה את הודעת הגזבר על פי החלטת הנהלת המועצה
לביצוע בדיקה של התחשיב על פי נתוני הביוב לשנת  .2015לבחון את צריכת המים של כל
היישובים שזה חלק חשוב בתחשיב .ישובים שיזדקקו לשיקום הביוב יוכלו להשתמש בקרן
השיקום שלהם ויתאפשר לתת הלוואה עד שנתיים מראש .הבדיקה לא תהיה מאוחר מ-
.30.8.16
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.13

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1468תכנון ובניית ביה"ס יסודי חדש צור יצחק
שלב א' ()₪ 400,000
מימון  :משרד החינוך

₪ 4,646,000

 .2תוספת ל-תב"ר  -1137ביוב גת רימון ()₪ 3,250,000
מימון :קרן ביוב גת רימון

660,000

₪

 .3שינוי תבר -1266הקמת בי"ס צור יצחק שלב א+ב()10,968,783
מימון :מפעל הפיס

616,000

₪

 .4תוספת ל-תבר -1478תכנון וביצוע גנ"י תלת כיתתי צור יצחק
)200,000( 6000
מימון :משרד החינוך

₪ 2,203,596

 .5תוספת ל-תבר -1479תכנון וביצוע גנ"י תלת כיתתי צור יצחק
)242,000( 6001
מימון :משרד החינוך

₪ 2,394,899

 .6תוספת ל-תבר -1077ביוב כפר מלל ()6,345,129
מימון :קרן ביוב כפר מלל

240,000

 .7תוספת ל-תבר  -1518תכנון ראשוני/מפורט מגלגוליה מזרח ()743,633
מימון :מינהל מקרקעי ישראל

₪ 1,598,998

 .8תכנון בית ספר על יסודי צור יצחק
מימון :משרד החינוך/קרן פיתוח
 .9חינוך וקהילה 2015
מימון :המשרד להגנת הסביבה
קרן פיתוח

₪

200,000

₪

50,000

₪

₪ 25,000
₪ 25,000

 .10תוספת לתבר -1514עבודות פיתוח גני עם ()200,000
מימון :היטלי סלילה גני עם

200,000

₪

 .11העברה מתבר -1433מעון מגשימים לתבר -1512גנ"י מגשימים
מימון :קרן פיתוח

15,000

₪

 .12עבודות פיתוח בתי עלמין
מימון :משרד הדתות

100,808

₪
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 .13שיקום ביוב בישובי המועצה
מימון :קרן שיקום ביוב

300,000

₪

 .14תוספת ל-תבר  -1428כיכר בצופית()520,000
מימון :העברה מתבר  -1557עבודות פיתוח צופית

70,000

₪

 .15תוספת לתבר  - 1446ביצוע ביוב צור נתן לצור יצחק ()660,000
מימון :קרן ביוב/היטלים

360,000

₪

 .16תוספת ל-תבר  -שלב א מתחם משתכני צופית ()3,380,00
מימון :קרן פיתוח/היטלים(עבור עבודות נוספות)

330,000

₪
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