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.1

תקציב המועצה לשנת  – 2017תכנית התייעלות וקיצוצים

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לבא ,בבקשה שי.

טוב ,המצגת עכשיו היא בין הדיונים שהיו בבוקר שסקרו את
מר שי אברהמי:
הפעילות של המועצה בשנה האחרונה ולקראת השנה הבאה ,והתקציב שהוצג קודם לכן .אומנם
היא יצאה כרונולוגית אחרי הדיון הקודם שעסק בנושא הפיתוח העתידי של המועצה,
הספקטרום שכאן עוסק בטווח הזמן של השנה האחרונה ,דברים שעשינו ב 2016-ודברים שהם
מיושמים גם בתוכנית התקציב לקראת שנה הבאה .חלק מהפעולות הן כאלה שאנחנו נצטרך
לבצע אותן ובמצגת הזו נסקור את זה בצורה מהירה ,כי הזמן קצת קצר ,אבל לתת לכם את
הפרספקטיבה של איפה אנחנו נמצאים .אנחנו דיברנו קודם לכן בבוקר על ההשלכות של הסכם
חלוקת ההכנסות עם העיר אלעד בסך  3מיליון  .₪שמעתם בהרצאה של אגוזי מצד אחד על
העלייה ברמת ההוצאות הן כתוצאה מהסכמים עם ספקים חיצוניים ,הן כתוצאה מעליית שכר
ומול זה שיפוי שהולך ופוחת מגורמי הממשלה ,והפעולה הזאתי יחד עם גידול בהיקפה של
המועצה ,פתיחה של גנים נוספים וכו' .רק בשביל לסבר את האוזן ,פתיחה של גן ילדים נוסף,
שפתחנו כאלה  6בצור יצחק בשנה שעברה ,עם כל גן כזה נוספה רמת הוצאה אאוט אוף פוקט
של המועצה של כ ₪ 50,000-לתפעול ,אני לא מדבר על הבנייה וההקמה שלו .מידי שנה עוד
 ₪ 50,000בשביל לסבר את האוזן .תמי מהרווחה שהייתה כאן הבוקר ודיברה אתכם על הטיפול
למשל באוטיסטים ,השמה של ילד כזה כששיעור ההשתתפות של המדינה הוא רק  ,75%והשמה
של ילד כזה יכול להיות כ ₪ 10,000-עד  ₪ 15,000בשנה ,נוספו  18ילדים תעשו את המכפלות
תבינו את השיעור שהולך וגדל בהוצאות המועצה .ולכן מצד אחד יש את הצורך בלהגדיל את
ההכנסות ,והדיון שהיה קודם לכן דיבר על הפעילות ארוכת הטווח לעניין הזה ,אנחנו צריכים
לתת מענה לקיום השותף של המועצה איך פותחים את השנה הקרובה ,ולא פחות מזה איך
אנחנו סוגרים בצורה מאוזנת גם את השנה האחרונה .אנחנו וזה גם חלק מפעילותו של כל ארגון
באופן שוטף צריך לפעול מה שנקרא לסוג של דיאטה ,לשאול את השאלות אם מה שאני עושה
אני עדיין צריך לבצע .זאת אומרת האם מה שאני עושה אני עושה בצורה הכי נכונה והכי
אפקטיבית .זאת פעילות שהיא מתמשכת ,זה פעילות שהיא חוצה את כל רחבי המועצה ,אנחנו
מקיימי ם אותה בין אם זה בעבודות נקודתיות או בסדרה של פגישות שקיימנו עם רוב המנהלים
בארגון מול רוב הוועדים או עם כל הוועדים למעשה במועצה ,עם הנהלות מוסדות החינוך עם כל
הגורמים האפשריים ,חלק מהרעיונות באים מלמעלה חלק באים מלמטה כדי לתת מענה
לצרכים הללו.
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היעד שלנו הוא להביא לחסכון המתקרב ל 6-מיליון  ₪בתקציב השוטף של המועצה .מתוך
הפעולות שכבר נעשו בשנת התקציב שהסתיימה ב 2016-הצלחנו להצביע על חסכון ,בסעיפי
תקציב מסומנים של  1.8מיליון  ,₪כשישנן עוד פעילויות שנסקור אותן תכף שהן יניבו לנו
בשנים הקרובות מידי שנה חסכון של כ 2-מיליון  ₪נוספים .תחום אחד מרכזי זה התחום של
הביטחון ,פעילות שנעשה בשנה האחרונה של התאמת תקני כוח אדם מאבטחים .שעות
האבטחה של המאבטחים מוסדות החינוך ,המקומות שבהם מאבטחים אותם .התאמנו את זה
לדרישות של משטרת ישראל ומשרד החינוך מחייבים אותנו ,ובחלק מהמקומות עשינו יותר
ממה שנדרשנו .נתנו גם פתרונות אפקטיביים יותר ,אם ניקח למשל את היישוב צור יצחק שבו
הוצב מאבטח בכל קבוצת גן ילדים בכל אשכול ,פתרון שמצאנו כהרבה יותר כלכלי ליישוב כזה.
הקמה של צוות של מאבטחים נייד ברכבים ,במקום להחזיק  8 ,6מאבטחים שעומדים כל היום
בבודקה בכניסה לפתח של הגן ,יש  3 ,2רכבי סיור שמסתובבים ברחבי היישוב ,נותנים מענה
ביטחוני לא פחות טוב ומצד שני כמובן שהוצאות השכר הן ירדו בצורה דרמטית .החיסכון הזה
כבר הוטמע ,אני מדבר על קרוב למיליון  ₪מידי שנה .מוקד המועצה זה דוגמא נוספת ,מוקד
המועצה עד ל פני כחצי שנה זה מוקד שהופעל על ידי כוח אדם של חברה חיצונית .אנחנו מצאנו
שיש יתרון כפול להכנסה פנימה ,בניגוד למגמה בלא מעט פעילויות לעשות אאוטסורסינג ,כמו
בתחום האשפה למשל ,בתחום הזה מצאנו יתרון גדול בלהכניס את הפעילות כפעילות מופעלת
על ידי המועצה כעובדי מו עצה .אני אחדד ,עובדים של עמותה ,למען הדיוק פעם זה נשאל,
הפעילות הזאתי יש לה  2יתרונות ,בצד הכלכלי אנחנו מצליחים לחסוך כ ₪ 100,000-עד
 ₪ 150,000בשנה בהוצאות שכר מצד אחד ,אבל בעיניי היתרון הגדול יותר ברגע שיש לך צוות
שלך שהוא מזוהה עם הארגון ,שהוא קבוע לאורך זמן ,לא איזה עובדים מתחלפים של חברה
חיצונית ,אתה מקבל כוח אדם הרבה יותר מקצועי ,משויך ואכפתי ,אני חושב שזה בלט
בדוגמאות שדיברנו היום בבוקר באירועי החירום שהיו במועצה ,האירוע בנירית שהופעל על ידי
גם על חפ"ק הקדמי שלה בחוץ ,מוקד המועצה ומרכז ההפעלה שעבד בתוך המועצה ,צוות
מיומן ,מוקד טלפוני שמכיר את השטח את הגזרה ,את אמצעי התקשורת ,את גורמי הביצוע
במועצה ,נותן מענה הרבה יותר טוב .אולי עוד איזה שהיא אנקדוטה ,אירועי החירום שקרו
בשנה פלוס האחרונות ,האירוע של נירית ובעיקר האירוע של הסופה לפני שנה ,ה ,25.10-זה
איר ועים שלא מתוכננים תקציבית ויש להם השפעה מאוד מאוד משמעותית בעלייה בשיעור
ההוצאות של המועצה .ככה לפני ההרצאה כעת אני ניסיתי לרענן עם אגוזי מה היה שיעור
ההוצאה של המועצה ,תב"ר שהוצא בהיקף של  1.5מיליון  ₪בשנה שעברה ,אני מדבר על
הסופה ,ועוד חצי מיליון  ₪בהוצא ות שוטפות .עברה שנה היה את האירוע של השריפה ,שגם כן
רמת ההוצאות-
מר שלמה עצמוני:

אין ביטוח?
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על הסופה? לחלק מהדברים יש אתה צודק ,למבנים יש ,לחלק
מר שי אברהמי:
לא .הוצאות של הוצאת הרכבים ,התפעול שלהם-
מר שלמה עצמוני:

מה תדרוש מהביטוח נזקי טבע אסון טבע.

מר אורי עצמון:

כמה קיבלנו החזר?

מר שי אברהמי:

אני לא יודע להגיד לך.

מר שלמה עצמוני:

אני סומך עליך שאתה יצאת מורווח מהסופה.

לא ,לא יצאנו מורווחים .אני מודה לך על הערכה אבל לא יצאנו
מר שי אברהמי:
מורווחים .אני לא מכיר מישהו שיוצא מורווח מאירועים כאלה .אולי שווה להגיד איזה שהיא
מילה שהיא ככה בספקטרום רחב יותר ,נדמה לי שזה הוזכר קודם לכן ,אנחנו שמים לב שבעידן
הנוכחי מזג האוויר הופך להיות הרבה פ חות צפוי ממה שהתרגלנו ,תקופות יובש הרבה יותר
ארוכות ,מופעי גשמים הרבה יותר אינטנסיביים וקצרים ויש לזה השלכות ,צריכים להיערך.
מר שלמה עצמוני:

בשבוע הבא.

כן ,גם מה שהיה לפני שבוע עם הגשמים ,אני חושב שאנחנו
מר שי אברהמי:
צריכים להיערך לזה מבחינת היכולות ,והיכולות של המועצה בתחום החירום ,ויואב דיבר על זה
קודם לכן הן משמעותיות ,וזו בעיניי אחת המשימות המשמעותיות של המועצה ,היכולת לתת
את המענה בעת חירום .אני שמח להגיד שגם באירוע שהיה בנירית שבסופו של דבר היה אירוע
מוגבל בהיקפים שלו של מה שנדרש מאיתנו ,למזלנו .ואירוע הסופה שהיה יותר גדול בהיקפים
שלו ,המועצה נתנה מענה ראוי וטוב לתושבים ,בין אם זה בחלוקת מים כמו שרואים כאן בצד
ימין בשקף ,או במענה בסיוע לכוחות החירום והמענה האזרחי לאוכלוסייה שהתפנתה בנירית
באירוע בשריפה .בתחום כוח האדם המועצה עושה פעילות התייעלות בתחום כוח האדם שלה
בכל הספקטרום .פעם אחת זה בפירוש צמצום מצבת כוח האדם שהשאיפה היא ככול שניתן
בכוח אדם שהוא פחות מה שנקרא 'הדרג הלוחם' ,כמו שנקרא במושגים של הצבא ,אבל זה לא
רק .יש פתרונות שנותנים מענה בין אם זה משרות ישנות ,פתרונות ע"י טכנולוגיה ,מחשוב ,סיוע
בין מחלקות ,בחינה האם כדאי לבצע את זה על ידי גורם פנים או גורם חוץ .אנחנו מתאימים
תקנים של כוח אדם לתקנים עפ"י הדרישה המחייבת של משרד ממשלה .אנחנו אפילו נוגעים
פה ,יש פה סעיף של  ,₪ 20,000צמצום בהיקף ההשתלמויות לעובדים ,אנחנו מתרכזים בהוצאת
עובדים להשתלמויות שהן בתחומי התוכן הישירים לעבודה ,מה שנדרש .השתלמויות שבעבר
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כשהמועצה הייתה יותר ברווחה הוצאנו עובדים לקורסים השתלמויות ,אומנם הן בתחום התוכן
של העולם המוניציפאלי או עולם החינוך או עולם הרווחה ,אבל עם איזה שהוא הקשר של
השכלה רחבה יותר ,אנחנו צמצמנו בנושא הזה גם כן.
הכנסה של עבודות פנימה ,דיברתי קודם לכן על המוקד .גם בתחום של מחלקה הטכנית ,עבודות
בינוי קלות שבעבר היו מבוצעות על ידי גורמי חוץ ,אנחנו מכניסים אותן פנימה ,קשה לי לאמוד
את הסכום המדויק ,בכל מקרה זה גם לא משהו שנכנס לספרי התקציב .גם בתחום המחלקה
המשפטית אנחנו בשנה פלוס האחרונות ,תיקים שנהגנו להוציא אותם למשרדים חיצוניים
לצורך ייצוג בבתי משפט ,תיקים מסוימים אנחנו עושים אותם  .in houseדוגמא נוספת זה
במחלקת ההנדסה מול סדרה של פרויקטים גדולים שעומדים להיות בשנה שנתיים הקרובות.
ביניהם הבנייה של בית ספר עמי אסף ,פרויקט של למעלה מ 50-מיליון  .₪אנחנו מצאנו לנכון
שזה יהיה הרבה יותר כלכלי ,אנחנו חושבים שגם יהיה הרבה יותר מקצועי שכוח אדם לפיקוח
במקום שאנחנו נעסיק חברה חיצונית אנחנו נעסיק עובד מועצה או עובד של החברה הכלכלית,
הפוטנציאל של חיסכון כאן הוא בסדרי גודל של למעלה ממיליון  ₪מתקציבי תב"ר ,וגם יחד עם
זאת אנחנו מאמינים שהכוח אדם הזה יהיה הרבה יותר משויך ,יהיה נוכח באתרים מידי יום
ורמת הפיקוח גם תשתפר.
אני אעבור בקצרה על הנושאים הבאים ,כי הזמן קצר ,גם בתחום הרווחה ומעונות היום ולמרות
העשייה המרובה שתמי הציגה לכם ,אנחנו עושים פעולות הן לצמצום של כוח אדם הן בנושא של
גבייה של השתתפות של המדינה בפעולות שאנחנו עושים אותן ומיצוי היכולות של המועצה
לקבל את מה שהיא זכאית לו ,אנחנו מגיעים לחיסכון ברמה של קרוב למיליון  .₪בתחום
התרבות זו דוגמא מאוד יפה .ראיתם בבוקר את המצגת של יפעה .לשילוב שמצד אחד מצליחים
לייצר יותר ,לייצר הרבה יותר תרבות או הרבה יותר תרבות שמגיעה לתושבים וליישובים
עצמם ,ויחד עם זאת ויפעה לא התמקדה בנושא הזה ,בעבודה משותפת מצליחים לחסוך ברמת
ההוצאות ,נחזור למושגים של אגוזי מהבוקר ,ברמת ההשתתפות של המועצה באותם אירועי
תרבות .גם בתחום של היכל התרבות שזה צד אחד ,גם בתחום של פעילות מחלקת התרבות מה
שיפעה אחראית עליו ,אנחנו מדברים על חסכון כספי בשנה האחרונה שמתקרב למיליון  ,₪ואני
חושב שיחד עם זאת הצלחנו בצורה אפקטיבית להביא לתרבות הרבה יותר נגישה והרבה יותר
קרובה לתושבים .זה דוגמאות לחסכונות בתחום המינהל נושאים קטנים .אחד הנושאים
הכבדים שאנחנו מטפלים בהם זה התחום של תחבורה .נושא מאוד גדול ומאוד מורכב וגם מאוד
רגיש ,זה הנושא של מערך ההיסעים האוטובוסים של המועצה .מי שזוכר מהמצגת של אגוזי
מהבוקר אנחנו מדברים על מערך שהיקף הפעילות השנתית שלו הוא  15מיליון  ,₪זה סכום
אדיר .מתוכו ,אני לא יודע את החלוקה המדויקת ,להערכתי פחות משליש זה בערך סדרי גודל
של ההוצאה שיש לנו של פעילות העצמית ,האוטובוסים הצהובים ה 13-אוטובוסים הצהובים
שלנו וצוות הנהגים שלנו ,וסדר גודל של  2/3כ 10-מיליון  ₪קצת פחות זה הוצאות לקבלני חוץ,
זה סכום אדיר .אנחנו בתחום הזה מנסים למצוא את הנקודות שבהן אפשר להתייעל ליישר את
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הסטנדרטים ,מקומות שבהם אנחנו לא מחויבים במימון ההסעות ,למעשה יש גורם שלישי
שמקבל את המימון ממשרד החינוך ,מאותם מוסדות מוכרים ולא רשמיים לצמצם את היקף
ההסעה או לפחות לקבל השתתפות של ההורים .הנושא של לימודים ביום שישי שהוזכר קודם
לכן ,במידה והוא יאושר יש לו  2תועלות גדולות מאוד .בצד הפדגוגי אני חושב שזאת תהיה
ברכה למערכת החינוך של קיצור יום הלימודים הארוך בבתי ספר העל יסודיים מצד אחד ,מצד
שני בצד של התחבורה יאפשר לנו לווסת טוב יותר את מערך ההיסעים ,לעשות ניצול טוב יותר
בשימוש באוטובוסים העצמיים הצהובים שלנו ולהוזיל במאות אלפי שקלים את מערך ההסעה
של תלמידים .בתחום של הרכבים האישיים או רכבי העבודה שיש לנו במועצה ,ובגלל היותנו
מועצה אזורית יש לנו צי רכבים מאוד מאוד גדול ,אנחנו עושים המון פעולות בקרה והתייעלות
ותכנון כדי למצות את הפוטנציאל ,בין אם זה בקרה של רמת הקילומטראז' של רכבים
ספציפיים ,ואנחנו גם בעקבות זה גם בוחנים או הפעלה של צמצום מכסות או לחילופין להחליף
רכבים לרכבים היברידיים או ר כבים שהם חסכוניים בצריכת הדלק שלהם .אנחנו גם עושים
פעילות של מחזור של רכבים ישנים .רכבים שהגיעו לרמה של  150,000ק"מ ו 180,000-ק"מ ,אם
בעבר זה רמה שבאה אחרי  4 ,3שנים היינו מוציאים את הרכבים האלה מהשירות ,אנחנו היום
עושים מחזור .רק לתת דוגמא רכבים פרטיים מסוג שברולט קרוז שהגיעו לרמה הזאתי של
ניצול קילומטראז' של  150,000ק"מ ,בעבר היינו נוהגים להוציא אותם .אנחנו עשינו את
הפעילות שסיפרתי עליה בצור יצחק הנושא של אבטחה ניידת ביישוב ,במקום להוציא אותם
מהשירות ולשכור בליסינג רכבים חדשים בהוצאה של  ₪ 40,000בשנה ,העברנו את הרכבים
הישנים האלה לאבטחה בצור יצחק .אנחנו חוסכים את ההוצאה של הליסינג החוצה ועושים
מחזור פנימי של הרכבים הללו.
מר אשר בן עטיה:

האחזקה היא הרבה יותר יקרה והפחת שלך יותר יקר.

עדיין ברמה הזאתי זה עדיין כלכלי לנו ,עוד לא הגענו לנקודה ,יש
מר שי אברהמי:
נקודה שבה אתה קונה את הרכב .גם רכבים שמשמשים אישית עובדים אנחנו עושים פעולות של
שבץ נא ,כיסאות מוזיקליים בין העובדים כדי להימנע ככול שניתן ברכישה של רכבים חדשים.
נדמה לי שבאחד מדיוני המליאה הוצג הנושא של מרכזייה חדשה .בעיניי זה אחת מאותן
דוגמאות של ש ימוש בטכנולוגיה לייעול תהליכי העבודה ולשיפור רמת השירות ,בלי להוסיף כוח
אדם .אחת התכונות של המרכזייה החדשה זה היכולת לנתב ברמת מרכזייה תכונה של follow
 meאו גלישה של שיחות .אם בעבר היית מתקשר לעמדה של משרד נגיד החינוך למזכירה
מסוימת והיא לא הייתה בחדר לא ענתה הייתה בשיחה תפוסה ,אין מענה .באמצעות המרכזייה
החדשה נותב המחשב של המרכזייה שרשרת של גלישה שכשיחה לא עונה ממזכירה א' עובר
למזכירה ב' מזכירה ג' בסוף מגיע למוקד המועצה .אנחנו רואים בעקבות השילוב של המרכזייה
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עלייה ברמת המענה הטלפוני ,עדיי ן בסוף יש בן אדם אחד שענה לשיחה ,אם הוא לא זמין הוא
לא זמין אבל היכולת לתת מענה טלפוני השתפרה ,גם יעילות כתוצאה מתכונות חכמות שיש
למרכזייה נותנת מענה לתושבים .אתם רואים פה דוגמא בתמונה למטה זה מחלקת הגבייה שלנו
עם מסך בקרה שיש למענה הטלפוני למוקדניות ולמנהלת שרואים ב real time-מה רמת המענה
הטלפוני ,הם יודעים אם צריכים לפתוח עוד עמדות טלפוניות נוספות ,הם צריכים לתגבר אותן
או צריכים למשוך שיחות מהמענה הקולי .אני לא אתעכב על זה אולי בהזדמנות אחרת נרחיב
על זה יותר.
בתחום הגבייה אנחנו מטפלים בסקר נכסים בשנה הקרובה שיאיץ את איתור הנכסים שעד כה
לא נכנסו לגביית הארנונה שלנו .אנחנו פועלים למצות נכסים של המועצה .למשל מבנה המועצה
הישן שהיום זה בנדל"ן מאוד לא אטרקטיבי ליד הבינוי של כביש  ,531יש קושי רב למצוא
שוכרים אנחנו עדיין פועלים למצות את הנדל"ן שהמועצה מחזיקה אותו .פרויקט מחזור
האשפה ,פרויקט שאנחנו אולי נדבר עליו בדיון מליאה נפרד .הפרויקט הזה עד כה צפוי להניב
לנו בשנה הקרובה חסכונות בסדר גודל של כ 1.5-מיליון  ,₪כתוצאה מסדרה של פעולות .אני
דווקא אתעכב על נושא אחד שעד היום לא דובר עליו ,זה הנושא של הפחים הטמונים שיש
אותם בקיבוצים ובצור יצחק .כשאתה פותח את מכסה הפח לקראת סוף השבוע או לקראת
פינוי של הפחים האלה ,אתה רואה שגם הפחים הטמונים כמו בפחים הביתיים חלק מהפחים
מלאים ,אבל חלק לא קטן ולמען האמת זה  70%מהפחים אנחנו יודעים להגיד את זה ,מגיעים
לרמה של כ 50%-מהיקף הפוטנ ציאל שלהם .כלומר זה שאנחנו מפנים אותם פעמיים בשבוע
אנחנו פשוט עושים בזבוז ,אנחנו משלמים לחינם לקבלן על זה שמגיעה משאית מניפה את הפח,
כל הנפה כזאתי עולה כ ,₪ 100-בשביל לסבר את האוזן תכפילו את זה במספר הפעמים בשנה,
כל פח טמון עולה לנו למעלה מ ₪ 10,000-בשנה .יש לנו  180פחים כאלה במועצה ,תעשו את
המכפלות זה הרבה כסף ,כשמצרפים פח אחרי פח זה הרבה כסף .התקנו בחלק מהפחים
הטמונים במועצה חיישנים .חיישנים שב real time-מדווחים לנו מה רמת נפח האשפה שהפח
הזה מלא .אתם רואים פה תצוגה ברמת המועצה איפה שעשינו כרגע את הדגימה .לא בכל
הפחים התקנו את זה .אני יודע להגיד לכם אתם רואים פה באדום בצהוב ובירוק ,איפה שזה
אדום הפח הוא מלא מעל  ,70%בירוק זה פח פחות מ .30%-אנחנו יודעים מידי יום בבוקר מגיע
יורם שנמצא כאן ,פותח את המחשב בחדר שלו ,גם אני רואה את זה ,יודע מה מצב הפחים
הללו .אפשר לעשות  drill downנוסף ברמה ,כאן זה המפה של קיבוץ עינת למשל .אני יודע
לזהות כל פח ופח איפה הוא נמצא וכמה אשפה יש לו .כשהלכנו בעקבות המהלך הזה צמצמנו
תדירות פינוי הפחים הטמונים במועצה לפעם בשבוע ,זה כמעט חיסכון של 700,000 ₪ 600,000
 ,₪למעט סדרה של פחים בערך כ 1/3-מהפחים שאנחנו היום יודעים למפות אותם שאלו פחים
שצריכים עדיין לפנות אותם פעמיים בשבוע ,כי הם פחים במרכזי היישוב או הם פחים בעלי
ביקוש גבוה ,אבל על ידי ניהול חכם ומושכל של תהליך פינוי האשפה ,בלי לפגוע ברמת השירות,
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אנחנו עדיין בתהליך  line tuningבסופו של יום לא נפגע ברמת השירות לתושב ,נצליח לחסוך
סדר גודל של כ ₪ 700,000 ₪ 600,000-בשנה .טכנולוגיה עבודה עם היישובים ,העבודה עם רכזי
הקהילה בקיבוצים line tuning ,של התהליך אבל להרים את הכסף הזה ממש מהאשפה.
שני פרויקטים עתידיים שאני אדבר עליהם בקצרה .פרויקט אחד זה הרחבה של הנושא של
ייצור חשמל פוטו וולטאי מה שנקרא בשפה המקצועית מונה נטו .אנחנו היום באמצע לקראת
סופו של סקר שהחברה הכלכלית מרכזת אותו מטעמנו .לאיתור גגות נוספים שבהם נוכל להקים
שדות פוטו וולטאים .בפרויקט הזה המספרים מדברים כרגע על היקף השקעה של כ 4-מיליון ₪
מתוך זה כ 20%-במימון עצמי .הפרויקט הזה אמור להניב נטו לאחר תשלום של ההלוואות
והתחזוקה השוטפת והניקיון כ ₪ 600,000-בשנה .אנחנו מערכים שבתהליך הזה שכבר התנענו
אותו וכבר יש את הסקר ,למעשה הוגש לנו פחות או יותר הסקר ,הסתיים הסקר עושה לי בנצי.
אנחנו ל קראת אמצע השנה נהיה במקום שהלוחות האלה הפאנלים כבר יהיו מותקנים על הגגות
הנוספים במועצה.
מר שלמה עצמוני:

מאיפה אתה מביא את ההכנסה? חיסכון ב-

מר שי אברהמי:

אתה חוסך בתשלום חשמל לחברת החשמל.

מר שלמה עצמוני:

איפה יש לך מקומות שאתה-

מר שי אברהמי:

בתי ספר ,קריית המועצה.

מר איתן יפתח:

למה לא היכל הכנסים?

לנושא של היתרים וכל זה ,זה המונה נטו מלבד הדברים הללו.
מר שי אברהמי:
נושא נוסף שאני רוצה לדבר עליו ,נושא נוסף שהיתה עליו פנייה מצד יישובים ואנחנו מרימים
את הכפפה סוף סוף ,הנושא של תאורת לד .אנחנו עומדים להיכנס ,אנחנו ממש בימים אלה
בוחרים את החברה שתלווה אותנו בתהליך של החלפת גופי תאורת לד בתאורת רחובות .נכון
לכרגע יש לנו מכתבי הצהרות כוונות ונכונות של כ 12-יישובים להיכנס לפרויקט הזה-
גב' עמנואלה קון:

אז מה עם מגשימים שכבר-

מי שהתקין התקין ,אני מדבר על מי שעוד לא התקין12 .
מר שי אברהמי:
יישובים שלא התקינו את תאורת הלד ,הביעו נכונות להיכנס לפרויקט הזה.
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???:

מה זה  ,12למה ?12

פנינו לכל היישובים במועצה ,אמרנו :חבר'ה אנחנו עומדים
מר שי אברהמי:
לצאת למכרז מועצתי לנושא הזה ,מי שרוצה להיכנס או מעוניין שיודיע לנו ,נכון לכרגע יש לי
מכתבים מ 12-יישובים שחזרו עם תשובה חיובית רוצים להיכנס' ,רוצה אני' .ירצו נוספים
להיכנס אנחנו נשמח ,אין לי עלות נוספת מבחינתי לקיים את התהליך הזה אדרבא .רק בשביל
לסב ר את האוזן על מה אנחנו מדברים הפרויקטים הללו חוסכים ,זה כבר מוכח זה לא משהו
חדשני עד כדי כך ,תאורת לד חוסכת כ 65%-עד  70%מצריכת החשמל של היישוב .אמינות של
גופי תאורת לד היא טובה יותר מתאורת נל"ג הישנה .גוף תאורה כזה אורך החיים שלו הוא מעל
 10שנים ,התאורה הישנה אחת לשנתיים שלוש צריכים להחליף אותה ,אתם מכירים את זה .גם
רמה ההארה היא רמה טובה יותר ,בתמונה למטה יש לכם דוגמא של רחוב ,לא מישראל אגב,
שפעם אחד הוא מצד שמאל מואר בתאורה שהיא תאורת נל"ג ישנה ,צד ימין מואר בתאורת לד.
היתרונו ת של תאורת הלד קודם כל שהיא ממוקדת בקטע שהיא מאירה .פעם שנייה נושא
הניגודיות ,מי שרואה ככה את הפס בתמונה הימנית בתאורת לד ,יכול להבחין בין הפס הצהוב
והפס הלבן ,בתמונה השמאלית אתה לא יכול להבחין בצבעים וברזולוציה הזאתי .הניגודיות של
תאורת הנל"ג הישנה היא הרבה פחות טובה .גם נושא של שיעור הפחת תאורת הנל"ג ,יש פחת
ברמת התאורה רמת ההארה של גוף התאורה לאורך השנים .בתאורת הלד רמת הפחת של גוף
התאורה היא מאוד מאוד נמוכה ולאורך החיים שלו אתה זוכה לרמת הארה טובה .הפרויקט
הזה הוא פרויקט שצריך לזכור אותו ,הוא פרויקט שהוא במימון של היישובים שייכנסו אליו-
מר שלמה עצמוני:

מה עלות משוערת?

מר שי אברהמי:
פעולת ההתקנה וההחלפה.

גוף תאורה בודד להחליף אותו בסביבות  ,₪ 1,300 ₪ 1,200כולל

מר שלמה עצמוני:

עכשיו זה ילך על העמודים הקיימים?

מר שי אברהמי:

כן ,בעיקרון כן.

מר שלמה עצמוני:

אחד לאחד?

 ,95%חלק מהסקר גם נועד להצביע אם יש מקומות שבהם
מר שי אברהמי:
עמודי התאורה הקיימים לא מספיקים ,אולי אפשר לבטל עמוד אחד ,אבל בעיקרון 95%
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מהעמודים הקיימים להערכתי יישארו במקומם כן .הפרויקט הזה מבחינת המועצה ,גם
ההשקעה היא השקעה של היישובים ,החיסכון בצריכת החשמל הוא של יישובים .המספרים
מדברים על החזר השקעה כמו שכתוב כאן בין  5ל 7-שנים בצריכת החשמל .גם המועצה יהיה
לה חסכון נוסף כי אנחנו הגוף שמתחזק את עמודי התאורה את גופי התאורה ,אנחנו נחסוך.
האומדן שלנו לגבי החומרים החלפת גופי התאורה הוא כ ₪ 50,000-בשנה ,ואני משער שעם
הזמן גם נחסוך את שעות העבודה שנלוות לכל החלפה כזאתי ,ותוך שנה שנתיים ברגע שזה
יקרום עור וגידים נחסוך עד כ ₪ 200,000-בשעות עבודה של המועצה .גם כאן אנחנו כבר
בתהליך של בחירת היועצים ,אני מאמין שבאמצע השנה נהיה במקום שגופי התאורה האלה
אנחנו כבר נתקין אותם ונהיה במקום חדש .אז זה היה ככה ריצה מהירה ,אם יש שאלה אחת
או שתיים בבקשה.
מר שלמה עצמוני:

יש לזה חיסרון.

מר שי אברהמי:

רגע ,אבל הוא הצביע לעומת זאת.

בקשר לנושא של התאורה ,יש אפשרות של עזרה במימון
מר אשר בן עטיה:
ליישובים? אומנם הם חוסכים את זה ב 7-שנים ,אבל הבעיה של רוב היישובים ומי שמתערב
בוועד מקומי זה מימון של אותה קנייה.
מר שי אברהמי:

אני אענה על זה.

מר אשר בן עטיה:

בדרך כלל חברות נותנות אשראי כזה או אחר.

זה בהחלט יהיה ,במכרז עצמו זאת תהיה אחת הדרישות שלנו
מר שי אברהמי:
מהספקים להעמיד יכולת של מתן אשראי לצורך ההתקנה ,דבר שהוא מאוד מקובל בנושא הזה.
ברור שיש גם את הריבית שנלוות לזה.
אני רציתי להעיר הערה לא לגבי הנושא הזה לגבי הנושא של
מר חיים רוצקי:
הפוטו-וולטאית .לאור זה שאני בתוך המערכת הזאתי ,שימו לב שמה עם חברת חשמל צריך
לדעת איך לנהוג איתם ,כי הם יודעים לפברק .הם עכשיו נהפכו להיות בעל בית ,הם לוקחים את
ההגה לידיים הם קוראים את המונה ומקזזים לך את החשמל בכמה שיש לך ,לא חשוב ב1,000-
ב 2,000-ב 20,000-סתם אני מקצין ,והם עושים את הפעולה לבד כאילו שהם בעלי הבית
וכובשים אותך ואתה לא יכול לדבר כלום ,ואתה מתחנן לאלוהים ולא יעזור לך .אני חצי שנה
רודף אחריהם על כל מיני קריאות מונה שקרו אצלי ,היו צריכים לשלוח לי את הטופס הזה
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שאני מוציא חשבונית ,פשוט זה נעלם מהשטח מנסים להוריד אותך מהעניין והם מנסים לשלוט
בך ,אז תיקחו גם את זה בחשבון ותפתחו עיניים.
ד"ר מוטי דלג'ו:
בבקשה.
.2

אוקיי ,שי תודה רבה .אנחנו נעבור להמשך התקציב .אגוזי

החברה להשבת מי קולחין – שינוי בתקנון.

טוב ,אנחנו עוברים לחברה להשבת מי קולחין .הדיון הזה פה
מר יצחק אגוזי:
הוא על עדכון או שינוי בתקנון של החברה להשבת מי קולחין .החוק מחייב החלטה במליאת
המועצה ויש גם בעצם החלטה באסיפה הכללית של החברה .מכיוון שמדובר באותו פורום אז
אנחנו ,זה נרשם גם ואני מודיע שלצורך הסעיף הזה הפורום הזה הוא גם מליאת המועצה וגם
האסיפה הכללית של החברה להשבת מי קולחין .טוב אז חולק לכם בתיקים שינוי של התקנון
בסעיף  1בתקנון של החברה להשבת מי קולחין .הסעיף הוא סעיף כמדומני סעיף  .7כן ,בתקנון
של החברה להשבת מי קולחין יש סעיף  .7.3בדירקטוריון החברה היה כתוב שיכהנו לכל הפחות
 5עד  9חברים ,אנחנו מבקשים לשנות את זה ל 6-עד  15חברים ,זה תואם להנחיות חדשות
שהוציא משרד הפנים לגבי תקנונים של חברות כלכליות .גם משרד הפנים יאשר את זה ,אני
מניח שיאשר את זה ,כי זה תואם כפי שאמרתי את ההנחיות שלו.
???:

כמה יש היום?

היום יש  9המקסימום שכתוב היום בתקנון ,בפועל יש  .9ואנחנו
מר יצחק אגוזי:
רוצים בעקבות גם התרחבות של הפעילות של החברה להשבת מי קולחין שצפויה בשנה שנתיים
הקרובות הקמת מאגרים וגם קווים נוספים של הולכת מי קולחין להגדיל את הדירקטוריון ,אני
לא יודע אם נגיע ל 15-אבל זה הטווח ,הטווח הוא בין  6ל.15-
מר אורי עצמון:

אז לא תוכל בפחות מ 8-לנהל דיון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה את נוסח הצעת החלטה.

אז הנוסח של הצעת ההחלטה הוא שמליאת המועצה והאסיפה
מר יצחק אגוזי:
הכללית של החברה להשבת מי קולחין מאשרים תיקון בסעיף  7.3לתקנון שקובע שבדירקטוריון
החברה יכהנו לכל הפחות  6חברים ולכל היותר  15חברים וזאת בכפוף לאמור בסעיף  7.7להלן,
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שזה סעיף  7.7קובע מה קורה עד עכשיו אבל זה לא רלוונטי.
אוקיי חברים אני מעלה את זה להצבעה ,מי שבעד שירים את
ד"ר מוטי דלג'ו:
ידו .אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד .מכאן אנחנו עוברים לחברים בוועדות.
כפי שכאן-
מר אורי עצמון:
לנהל ישיבות ,לא יגיעו .8

אם אנחנו נמנה ולא קבענו  15חברים בדירקטוריון ,לא תוכל

???:

הוא לא ימלא .15

מר אורי עצמון:

אז לא החלטנו כמה .עכשיו אתה מגיע לתשובה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בדיוק יפה ,אני רואה שאתה איש נבון כשאתה רוצה להיות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר במליאת המועצה והאסיפה הכללית של החברה להשבת מי
קולחין תיקון בסעיף  7.3לתקנון ,שקובע שבדירקטוריון החברה יכהנו לכל הפחות  6חברים
ולכל היותר  15חברים ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף  7.7להלן.

.3

חברים בוועדות.

חברים אנחנו עוברים ברשותכם לסעיף  3חברים בוועדות .לגבי
ד"ר מוטי דלג'ו:
החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון ,אתם יודעים אנחנו צריכים לעמוד שליש ,שליש ,שליש.
אנחנו במסגרת האפשרויות של המינוי יש לנו  12חברים והיו  12חברים ,אבל קיבלנו הערה
שחבר לא יכול להיות חבר דירקטוריון יותר מ 6-שנים ,אי לכך-
מר אלי כהן:

נציג ציבור.

נציגי ציבור .אי לכך ישראל אברמסון וזאב לנדאו שהיו חברים
ד"ר מוטי דלג'ו:
מעל  6שנים הם פורשים מסיימים את תפקידם ,זו הזדמנות להודות להם על הזמן על ההשקעה
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שהקציבו לנושא הזה ,ושיהיה להם הצלחה בהמשך הדרך .הרשימה של הדירקטוריון החדש
היא כך ,ואני אגיד לכם את מי אנחנו מביאים להצבעה .היו בפנים מוטי ,צפי ,דוד זריהן ,אורי
אורן ,אמיל עזרן ,רמי ברדוגו ,נילי יוגב ,בועז שויגר ,ציפי ועקנין ,אם שמתם לב נתתי קפיצות 4
חברי מליאה 4 ,נציגי ציבור ו 4-עובדים .מבין חברי המליאה אנחנו מבקשים מציעים לצרף את
החברה לאה פורת להוציא אותה מהחברה להשבת מי קולחין ולהעביר אותה לחברה הכלכלית.
אני אקריא לכם אחר כך זה יהיה להצבעה ,כלומר זה שאני אומר זה עוד לא מאושר .ולהוסיף
שני נציגי ציבור את שירלי לופו מנווה ירק שהיא גם יו"ר הוועד שם ואת אורי מרגלית שהוא
יו"ר של רמת הכובש .מכאן שלחברה הכלכלית ההצעה היא להוסיף את החברים הבאים :לאה
פורת ,שירלי לופו ואורי מרגלית .יש אפשרות אחד אחד יש אפשרות של שלושתם ביחד ,אני
מכיר אתכם אתם רוצים ביחד אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד?
אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של לאה פורת ,שירלי לופו ואורי מרגלית כחברי
דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

אנחנו עוברים לחברה להשבת מי קולחין ,בשלב הזה מותר לנו 9
ד"ר מוטי דלג'ו:
בלבד .וזה צריך שוב להיות  3 ,3 ,3ואם לא ציינתי קודם אני חוזר ומציין כאן עכשיו ,זה צריך
להיות גם הרכב של שליש של גם נשים .אז ההצעה היא כזו להוסיף-
מר אורי עצמון:

בכלכלית לא צריך נשים?

מבחינת אלה שעזבו מאחר והעברנו את הגברת לאה פורת אז
ד"ר מוטי דלג'ו:
יורד חבר .טל הדס מצופית שהוצע לו הוא התחרט ... ,היילברון ממגשימים אינו מעוניין התפטר
ורמי קרקש שהיה משדה ורבורג עבר  6שנים ,אלה יוצאים ,אי לכך אנחנו צריכים להוסיף 2
חברים .החברים שכיהנו עד עכשיו הם היו :מוטי ,חיים רוצקי ונדל מהמליאה ,מבחוץ היה יעקב
פנר ועובדי מועצה יצחק אגוזי ,דינה קישון וצילה משה .ההצעה היא להוסיף את מיכל מזרחי
כנציגי ציבור מכפר מעש היא העבירה לנו קורות חיים יש לה קרדיט ,גם חבר המליאה שלנו
מאותו יישוב המליץ נותן קרדיט ,אני גם פגשתי אותה .ואת החבר ישראל אברהמסון שהוא יו"ר
הוועד של צופית ,כלומר ביררנו יכול להיות חבר שהיה בדירקטוריון של חברה  6 Xשנים ,הוא
לא יכול שם להמשיך אבל הוא יכול להיות חבר בדירקטוריון אחר.
מר אבי קירס:

למה אתה לא מרחיב קצת את המעגל...
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ד"ר מוטי דלג'ו:

הרחבנו כאן הפעם ,תראה כמה אדומים.

מר אבי קירס:
ג'ובים.

לא יודע אני לא רואה אף אחד ...את אותם חבר'ה לאותם

ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא בא לכל הישיבות ,לכל הישיבות.

מר אבי קירס:

מוטי יש כל כך הרבה קהל שבאמת יכול לתרום למה...

תקשיב אנחנו מחפשים בנרות ,אנחנו כבר מחפשים חצי שנה
ד"ר מוטי דלג'ו:
כמעט באחד התפקידים הכי חשובים שבכל רשות נלחמים עליו ,ואנחנו לא מצליחים למצוא.
יו"ר ועדת ערר וחברים בוועדת ערר .פנינו גם למליאה פנינו באינטרנט של המועצה לכל העולם
ואשתו .כל מי שאתם מכירים שמוכן לתרום מזמנו תעבירו ,יש לי אפשרות להוסיף.
(מדברים יחד)
אז אני כבר אמרתי שאין תיאום בין המזכירויות בחלק מחברי
ד"ר מוטי דלג'ו:
המליאה ,כדאי שתהיו מתואמים .תשמע יריב היועמ"ש פרסם את זה באינטרנט של המועצה,
בפייסבוק ,הודעתי בישיבת מליאה פעמיים ,בשתי ישיבות מליאה אני הודעתי על ועדת ערר
וחברים שאנחנו לא מצליחים למצוא .אני מעלה להצבעה את ההצטרפות של החברים הבאים:
ישראל אברמסון ומיכל מזרחי לחברת ההשבה וכאשר יהיה תיקון מאושר .חברים אחרי
שיאושר לנו התיקון לתקנון של חברת ההשבה יתאפשר לנו להגדיל מעבר ל 9-חברים .לכן אם
יש ואתם מכ ירים חברים שמוכנים לתרום ויש להם את הכישורים ,נציגי הציבור בשונה מחברי
מליאה צריכים לעבור גם ועדה לאישור דירקטורים ,אז אין לנו שום בעיה אנחנו מאוד נשמח ,כי
ככול שיהיו יותר פעילים מהיישובים כן אנחנו נרוויח .אני מעלה להצבעה את ההצטרפות של
החברים הבאים :ישראל אברמסון ומיכל מזרחי ,מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .מי נגד?
נגד אין .נמנעים? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של מיכל מזרחי וישראל אברמסון כחברים בחברה
להשבת מי קולחין.
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כפי שחלק מכם יודעים עובדת המועצה זהבה מנהלת הרכש
ד"ר מוטי דלג'ו:
וקניינית המועצה מזה שנים רבות מסיימת את תפקידה הגיעה לגיל של פרישה ,אנחנו מאחלים
לה בהצלחה .ובמכרז שביצענו לפני כחודש חודשיים זכתה ציפי אדרי בתפקיד הזה ,ואנחנו
מבקשים שלוועדת רכש והתקשרויות שהייתה זהבה תהיה במקומה הגברת ציפי אדרי.
מר שלמה עצמוני:

ספר לנו עליה ,מי זאתי? מאיפה היא באה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,כן ,תוכל לקבל ,למה לא .שי ,ספר משפט אחד.

מר שלמה עצמוני:

תמונה.

אין איתי כאן תמונה של ציפי .זו הציפי השלישית באגף הגזברות
מר שי אברהמי:
קודם כל ,שנוכל להתבלבל בכתובות מייל ,רק ציפי מתקבלות .או ציפי ועקנין ,או ציפי אדרי ,או
ציפי איבגי ,זה האפשרויות .ציפי היא מנהלת רכש מנוסה ,היא הייתה הרבה שנים בתפקיד גם
רכש וגם ניהול מותג בחברת סטימצקי ,וגם זכינו לחוות דעת מאוד מאוד חיובית עליה.
בשנתיים האחרונות היא הייתה מנהלת רכש במועצה אזורית של גזר ,מה שאומר שגם יש לה
ניסיון והיכרות של עולם הרכש המוניציפאלי ,היכרות עם הנושא של דיני מכרזים ודיני רכש
והדין המינהלי שתופס לגבינו ,זה מאוד משמעותי .גם נוהלי עבודה איך עובדים במועצה כמו
שה וזכר מה זה ועדת רכש ,מה זה ועדת התקשרויות ,איך מגישים לה את הניירות ,איזה
אישורים צריכים ,כמה צריך בכל הצעה מעל  ₪ 5,000ומעל  ₪ 10,000וכו' וכו' .נדמה לי שהיא
בסביבות גיל  48 ,47והיא כיום תושבת אלישמע ,ונראית לנו בחורה על הכיפאק ומאחלים
בהצלחה.
מר שלמה עצמוני:

העיקר שהיא משלנו.

כמו כן לפני כשבועיים משרד הפנים הוציא נוהל חדש לנושא של
ד"ר מוטי דלג'ו:
התקשרויות עם מערכת של הוראות ותקנות כיצד לעשות .בנוסף לכך הנחיתי את היועץ
המשפטי למועצה להתייחס לנושא הזה .כמו כן ,הוא קבע קריטריונים נוספים .בנוסף לכך
ביקשתי ממבקר הפנים של המועצה הוא הכין סט המלצות של נוהל ,פעולות שכל מי שמגיע
לווע דת התקשרויות מה הוא צריך לעשות .כלומר אם מנהל אגף מגיע עם בקשה לרכישה כזו או
אחרת מה הוא צריך לעשות ,הוא צריך להכין את המפרט עם הנתונים ,שהנתונים יהיו זהים,
שהפנייה תהיה אחידה וכל הדברים האלה .אנחנו רוצים לאחל גם לציפי שיהיה לה בהצלחה.
אני אגיד לכם אם אני כבר בנקודה הזו ,נכון שזה לא לנושא אבל זה בהחלט גם המקום ,כמו כן
חלק יודעים הגברת רחל שמי שהיא החשבת שכר של המועצה שוב שנים רבות ועושה את
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עבודתה באחריות ,פה ושם יש כאלה שכאילו כועסים אבל אני אומר לכם היא משקיענית
וניהלה את הנושא הזה בצורה מאוד מאוד אחראית ,היא מסיימת ,שוב כמו זהבה ,את תפקידה
והיא פורשת ,עברה את גיל  .67זו הזדמנות לאחל לשתיהן לרחל שמי ולזהבה שיהיה להן
בהצלחה בהמשך הדרך ,ושייהנו משהותן בפנסיה ובכל מה שהן עושות.
מר איתן יפתח:

מוטי מי ממלא מקום?

ד"ר מוטי דלג'ו:
בהמשך כשנעשה את ה,-

אין ממלא מקום יש מישהי שנבחרה במכרז אנחנו נציג אותה,

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של ציפי אדרי כחברה בוועדת רכש והתקשרויות.

.4

עדכון תעריפי אגרת שמירה ביישובים.

ד"ר מוטי דלג'ו:
בבקשה אגוזי.

חברים אנחנו מכאן עוברים לעדכון תעריפי שמירה ביישובים

הנושא של תעריפי אגרת שמירה לפי מ"ר עדיין לא הבשיל
מר יצחק אגוזי:
מבחינת הבקרות של משרד הפנים ,ואנחנו עדיין נמצאים במשטר של גביית אגרת שמירה לפי
יחידות מגורים ויחידות עסקים ,ובינתיים שני יישובים ביקשו לעדכן את אגרת השמירה שלהם,
כי החל מחודש דצמבר דהיינו מהחודש הנוכחי ,זה דחוף להם ל 2-היישובים זה דחוף מכיוון
שיש שם גירעון בסעיף הזה ,והם לא יכולים לחכות עוד מספר חודשים עד שנאשר או עד שנקבל
את האישור לגביית השמירה למ"ר .שני היישובים ,אחד זה יישוב עדנים ,בעדנים אנחנו גבינו
אגרת שמירה רק מתושבי ההרחבה ,ההרחבה שם היא קצת נפרדת מהמושב .השמירה הייתה
רק בהרחבה וגבינו רק מההרחבה  ₪ 150לחודש מתושבי ההרחבה .עדנים עצמה כל היישוב
החליטו להצטרף לעניין של השמירה .זאת אומרת מתגברים שם את השמירה אבל מצד שני
הסך הכול יורד והעדכון שמוצע הוא שאגרת השמירה תהיה  ₪ 113לחודש ,אבל כמובן יישאו
בזה יותר בתי אב ויותר עסקים .זה יותר שמירה אבל זה לא לינארית .מוסיפים פי  1.5שמירה
אבל כל היישוב משתתף עכשיו-
מר צפי פלד:

גם הנחלות וגם ההרחבות.
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השמירה תהיה עכשיו על כל היישוב ,מה שקודם היה השמירה
ד"ר מוטי דלג'ו:
רק בהרחבה ורק ההרחבה שילמו.
מר שלמה עצמוני:

כל בית משלם  ₪ 150לחודש?

מר יצחק אגוזי:

עכשיו .₪ 113

מר איתן יפתח:

ועסקים?

מר שלמה עצמוני:

עכשיו ישלם כמה?

 .₪ 113שילם בעבר  150ההרחבה בלבד .היישוב השני זה כפר
מר יצחק אגוזי:
מעש ,ביקשו לעדכן את אגרת השמירה .הם גבו עד היום  ₪ 60לחודש ליחידה .הבקשה היא ל71-
 .₪אני רוצה רק להסביר שגם ה ₪ 113-של עדנים וגם ה ₪ 71-של כפר מעש ,זה כתוצאה
מתחשיב של סך הכול העלויות מחולק בסך הכול הבתים והכול כמובן לפי בקשת היישוב .יש
אצלי החלטה של שני הוועדים שמבקשים להעלות את אגרת השמירה ,אנחנו לא עושים את זה
מיוזמתנו.
מר אורי עצמון:

זה לא עובר למטרים השנה?

מר יצחק אגוזי:

אז הסברתי.

מר איתן יפתח:

להוריד או להגדיל?

לא ,בכפר מעש זה להעלות מ ₪ 60-ל ,₪ 71-ובעדנים לתושבי
מר יצחק אגוזי:
ההרחבה זה הולך לרדת לתושבי הנחלות זה הולך לעלות מ 0-ל.₪ 113-
לגבי עדנים מליאת המועצה מתבקשת על פי בקשת היישוב
ד"ר מוטי דלג'ו:
להכליל במסגרת חוק עזר לשמירה את כלל היישוב ,דהיינו את כל בעלי הנחלות בנוסף לשמירה
שהייתה רק בהרחבה .אי לכך המחיר יהיה  ₪ 113לבית מגורים כאשר המשמעות היא שבנחלות
שלא שילמו בכלל ולא הייתה להם שמירה ישלמו את זה ,ובהרחבה ששילמו סכום גבוה יותר
 ,₪ 150בהרחבה המחיר ירד ל .₪ 113-זה פחות או יותר גם נוסח הצעת החלטה .אורי בבקשה.
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תר או בעוונותיי הרבים אני יו"ר ועדת ביטחון .וכשהגיע הסיפור
מר אורי עצמון:
הזה של היטלי השמירה בדקתי  3יישובים שהגישו .לא היה ניירות אחרי זה .אחרי חודש הם
הגיעו עם איזה שהם ניירות ואז בדקנו ותיקנו .השאלה אם עשו את ההליך הזה ,הקב"ט צריך
היה לבדוק את זה וצריך להגיד מה תקציב השמירה של היישוב בגדול ואם זה מתאים למה הוא
מתחלק .אבל זה לא הנוהל שלנו.
מר יצחק אגוזי:

אני אענה ,קודם כל יש מאחורי זה נייר.

מר אורי עצמון:

מי ראה אותו?

מר יצחק אגוזי:

נייר שנבדק גם על ידי הקב"ט וגם על ידי ציפי סגניתי.

מר אורי עצמון:

אז תגיד את זה שהוא בדק אני לא יודע.

יש נייר הוא נבדק גם על ידי הקב"ט וגם על ידי ציפי סגניתי .אני
מר יצחק אגוזי:
רוצה לומר רק שזה בדיקה כפולה ,בסופו של דבר כל יישוב הכנו לו תכנית שמירה ביחד עם
היישוב ,לקראת העברה למ"ר .כל מה שעשינו עכשיו בגלל שהנושא של המ"ר עוד לא אושר,
לקחנו את אותה תכנית שמירה שאושרה כבר במשרד הפנים ,התוכנית כמה שומרים ,כמה
רכבים ,כמה כל מיני וחילקנו את זה במספר היחידות שקיימות ביישוב .אז זאת אומרת ₪ 71
הזה של כפר מעש וה ₪ 113-של עדנים זה בדיוק לקחת את אותה תכנית שמירה של עדנים
שהיא הבסיס לגביית אגרת שמירה לפי מ"ר שתהיה בעוד כמה חודשים ,פשוט מחולק למספר
הבתים בשביל לגבות את אותו סכום.
חסרים שני מרכיבים אחד האם זה מתקיים ,ושתיים האם הם
מר אורי עצמון:
כללו דברים שמותר יש דברים שאסור.
מר יצחק אגוזי:

רק דברים שמותר.

אורי ,אני אתמצת את מה שאגוזי אמר ,ההצעה פה והמחיר היא
ד"ר מוטי דלג'ו:
פונקציה של תכנית שנבדקה ואושרה.
מר יצחק אגוזי:

על ידי משרד הפנים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

וכמובן על ידי קב"ט המועצה ,זו אותה תכנית שהוגשה.
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מר אורי עצמון:

צריך לבדוק גם אם הם מבצעים אותה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר.

מר אורי עצמון:

זה חלק מהסיפור.

ד"ר מוטי דלג'ו:
אני מעלה-

אוקיי ,אתה כיו"ר ועדת הביטחון תסייע בידינו ואנחנו נבדוק.

מר איתן יפתח:
למגורים ועסקים.

רגע בנושא של עסקים ,השאלה אם המחיר הוא מחיר זהה

מר יצחק אגוזי:

כרגע המחיר זהה למגורים ועסקים כן.

מר איתן יפתח:

צריך לציין את זה.

ד"ר מוטי דלג'ו:
אין .נמנעים? אין .אושר עדנים.

אוקיי ,חברים אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד?

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תעריף אגרת השמירה בעדנים .המחיר הינו ₪ 113
לבית מגורים בנחלות ובהרחבה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

עכשיו בבקשה את כפר מעש.

מר יצחק אגוזי:

כפר מעש העלאת אגרת השמירה-

מה תקציב השמירה שלהם בגדול? ₪ 200,000 ₪ 100,000
מר אורי עצמון:
 ₪ 300,000מספר תן שנדע אותו.
של עדנים זה  ,₪ 176,172של כפר מעש אני צריך לפתוח את
מר יצחק אגוזי:
הסלולרי שלי ,כי קיבלתי את זה היום .כפר מעש כפי שאמרתי גבו עד עכשיו  ,₪ 60הבקשה היא
 ₪ 71זה תואם בדיוק את תכנית השמירה שמבוצעת ומאושרת בכפר מעש ,ואנחנו מבקשים את

21

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מס'  43/16מיום 08.12.2016

אישור המליאה לאגרת שמירה של  ₪ 71לכל יחידה.
מר אורי עצמון:

כמה התקציב?

מר יצחק אגוזי:

אמרתי שאני צריך לפתוח את הסלולרי.

במליאה הקודמת שעשינו כאן לא אישרנו מפני שלא היה לך
מר אורי עצמון:
ניירות .עכשיו יש לך זה בסדר .כמה סך הכול התקציב?

מר שלמה עצמוני:

תכפיל ב...350-

(מדברים יחד)
 ₪ 282,716זה תקציב השמירה מחולק ביחידות זה ₪ 71
מר יצחק אגוזי:
ליחידה 320 ,מגורים ו 45-עסקים.
חברים נוסח הצעת החלטה ,אגוזי העלה אותה .אנחנו מתבקשים
ד"ר מוטי דלג'ו:
לפי בקשת היישוב להעלות את אגרת השמירה מ ₪ 60-ל ₪ 71-וזה כולל גם לעסקים .אני מעלה
להצבעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תעריף אגרת שמירה בכפר מעש מ ₪ 60-ל.₪ 71-

.5

אישור תקציבי יישובים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים אישור תקציבי יישובים.

טוב ,אישור תקציבי יישובים אני מפריד את זה ל 2-נושאים ,זה
מר יצחק אגוזי:
גם יהיה תקציבים וגם אישור של העובדים בוועדים המקומיים .נתחיל עם תקציבי היישובים.
יש לנו  20יישובים  20ועדים מקומיים שהגישו תקציב ,התקציב נבדק גם אושר על ידי ועדת
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היישובים ,זה חולק לחברים ,לא זה נמצא בתיקים 20 .היישובים האלה  20הוועדים האלה
זכאים לקבל את המענק המיוחד על הגשת תקציב בזמן שהיה עד מחצית נובמבר₪ 2,500 ,
ליישוב .היישובים שאני אקריא עכשיו זה יישובים שגובים ארנונת ועד מקומי באמצעות
המועצה ,על פי צו המיסים של המועצה סליחה  ,11,084סך הכול התקציב אני אקריא :איל
 ,₪ 3,115,000אלישמע  ,₪ 1,738,000גני עם  ,₪ 560,000גבעת חן  ,₪ 1,026,000חגור 1,834,000
 ,₪כפר סירקין  ,₪ 2,239,000ירקונה  ,₪ 569,000נחשונים  ,₪ 1,154,000נווה ירק ,₪ 2,072,000
עדנים  ,₪ 980,000צור נתן  ,₪ 505,000רמת הכובש  ₪ 1,466,000ושדה חמד  .₪ 1,369,000אתם
רואים גם את רשימת היישובים שלא הגישו עדיין ,כאשר הם יגישו ואנחנו פועלים לכך הם לא
יהיו זכאים למענק .כל היישובים הנ"ל שהקראתי עד עכשיו זה יישובים שאמרתי גובים ארנונה
ועד מקומי על פי צו המיסים של המועצה בטור של ועד מקומי .היישובים הבאים גובים ארנונת
ועד מקומי מכוח הטלת הארנונה על הוועד המקומי ,ואנחנו באישור תקציב גם מאשרים את
התעריף .גן חיים גובה ארנונה ועד מקומי  ₪ 20.35וגובה התקציב שלו  ,₪ 1,540,000נירית גובה
תעריף דיפרנציאלי  ₪ 34.98על המטרים הראשונים עד  100מ"ר ו 5.14-מעל ה 100-מ"ר ,גובה
התקציב  .₪ 2,796,000דרך אגב נירית ביקשו בעבר במסגרת בקשה חריגה לאחד את התעריף
כמו בכל היישובים ,משרד הפנים לא אישר את זה .מגשימים גובים ארנונת ועד מקומי 17.25
אגורות גובה התקציב  ,₪ 2,010,000כפר מלל ארנונת ועד מקומי  ₪ 25.09גובה התקציב
 ,₪ 880,000ירחיב  ₪ 13.10גובה התקציב  ,₪ 1,392,000מתן  ₪ 13.10גובה התקציב 11,791,000
 ,₪רמות השבים ארנונת ועד מקומי  ₪ 19.39וגובה התקציב  .₪ 4,266,000ברובריקה הזאת
צופית שגובה  ₪ 17.97לא הגישה תקציב ולכן גם זה לא מאושר .ברובריקה האחרונה הוועדים
שמטילים וגובים לוועד את ארנונ ה הוועד המקומי נמצא רק שדה ורבורג ,הוא לא הגיש תקציב
ולכן אנחנו לא מאשרים אותו כרגע.
מר אלי כהן:

רגע ,וכל היישובים האחרים לא הגישו?

מר יצחק אגוזי:

אמרתי  20יישובים הגישו ו 10-יישובים לא הגישו.

גב' רחל רבר:

אלישמע לא הגישו?

גבעת השלושה ,גת רימון ,חורשים ,כפר מעש ,נווה ימין ,ניר
מר יצחק אגוזי:
אליהו ,עינת ,צור יצחק ,צופית ושדה ורבורג .מי שמגיש בזמן מקבל מענק של .₪ 2,500
עד...
מר שלמה עצמוני:
פרסמנו אותו נדמה לי  .15.11.16מי שלא מגיש בזמן כרגע אין
מר יצחק אגוזי:
החלטה על קנס ,אבל לא מקבל פרס.
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חברים מליאת המועצה מתבקשת לאשר את תקציבי היישובים
ד"ר מוטי דלג'ו:
בארנונת ועדים מקומיים כפי שדווח ונאמר על ידי גזבר המועצה ,וכמו כן כפי שמופיע במסמך
שחולק לכם שנושא את התאריך  6.12.16ממספר  1עד מספר  13היישובים זה אייל ,אלישמע ,גני
עם ,גבעת חן ,חגור ,כפר סירקין ,ירקונה ,נחשונים ,נווה ירק ,עדנים ,צור נתן ,רמת הכובש ושדה
חמד .והרשימה הנוספת זה גן חיים ,נירית ,מגשימים ,כפר מלל ,ירחיב ,מתן ,רמות השבים .סך
הכול  20יישובים .אחד אחד או הכול יחד?

כולם:

הכול יחד.

אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד?
ד"ר מוטי דלג'ו:
אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי היישובים כדלקמן :איל  ,₪ 3,115,000אלישמע
 ,₪ 1,738,000גני עם  ,₪ 560,000גבעת חן  ,₪ 1,026,000חגור  ,₪ 1,834,000כפר סירקין
 ,₪ 2,239,000ירקונה  ,₪ 569,000נחשונים  ,₪ 1,154,000נווה ירק  ,₪ 2,072,000עדנים
 ,₪ 980,000צור נתן  ,₪ 505,000רמת הכובש  ,₪ 1,466,000שדה חמד  ,₪ 1,369,000גן חיים
גובה ארנונת ועד מקומי  ₪ 20.35וגובה התקציב שלו  ,₪ 1,540,000נירית גובה תעריף
דיפרנציאלי  ₪ 34.98עד  100מ"ר הראשונים ו 5.14-מעל ה 100-מ"ר ,גובה התקציב 2,796,000
 .₪מגשימים גובים ארנונת ועד מקומי  17.25אגורות גובה התקציב  ,₪ 2,010,000כפר מלל
ארנונת ועד מקומי  ₪ 25.09גובה התקציב  ,₪ 880,000ירחיב  ₪ 13.10גובה התקציב 1,392,000
 ,₪מתן  ₪ 13.10גובה התקציב  ,₪ 11,791,000רמות השבים ארנונת ועד מקומי  ₪ 19.39וגובה
התקציב .₪ 4,266,000

.6

משרות עובדים בוועדים המקומיים.

החלק השני של אותו סעיף שקשור לוועדים המקומיים זה
מר יצחק אגוזי:
אישור המשרות בוועדים המקומיים ,אישור העובדים בוועדים המקומיים גם זה חולק לכם
לתיקים .יש יישובים שאין להם עובדים בכלל ,אני אקריא בכל אופן את כל רשימת היישובים.
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אייל אין עובדים ,אלישמע  4עובדים ,השמות מי שזה מעניין גם רשומים אצלכם אין צורך
להקריא אותם .אלישמע אנחנו מאשרים  4עובדים של הוועד המקומי ,גבעת חן  2עובדים של
הוועד המקומי ,גן חיים  ,2גני עם עובדת אחת ,גת רימון אין עובדים ,חגור  2עובדים ,חורשים
אין עובדים ,ירחיב  2עובדים ,ירקונה וכפר מלל אין עובדים ,כפר מעש  2עובדים ,כפר סירקין 3
עובדים ,מגשימים עובד אחד ,מתן  21עובדים ,נווה ימין  2עובדים ,נווה ירק  3עובדים ,נירית 7
עובדים ,עדנים עובד  ,1עינת אין עובדים ,צופית  4עובדים ,צור יצחק  13עובדים ,צור נתן עובד
אחד ,רמות השבים  9עובדים ,רמת הכובש שדה ורבורג ושדה חמד אין עובדים של הוועד
המקומי .אני מבקש לאשר כמו שמתחייב בצו המועצות האזוריות.
???:

ממה נובע הפער בין מתן לצור יצחק?

במתן לדעתי יש להם שומרים שמעסיקים אותם ,חלק
מר יצחק אגוזי:
מהשומרים לדעתי הם מועסקים כעובדים ולא כפרילנסר.
מר אורי עצמון:

הם הגישו? אתם בדקתם?

מר חגי עבודי:
משרה.

במתן הם כתבו את כל האנשים גם את העובדים שיש להם 10%

מר יצחק אגוזי:

בסדר ,זה בסדר גמור.

עכשיו אתה מבקש אישור על הרשימה הזאתי ,מה המשמעות
מר איתן יפתח:
מבחינתו כמליאה שאנחנו מאשרים את הרשימה ,אם אני מאשר שמקבלים תנאים שכר
מינימום ,מה אני מאשר?
כתוב בחוק שהמליאה צריכה לאשר את העובדים וכתוב גם
מר יצחק אגוזי:
בחוק שהעובדים של הוועדים המקומיים צריכים להיות עם אותם תנאים כמו של עובדי מועצה.
מר איתן יפתח:

ואתה יכול לאשר לי את זה?

מר יצחק אגוזי:

אני לא יכול לאשר את זה כי אני לא בודק את זה ביישובים.

לא ,יש גם עניין של ניגוד אינטרסים שיהיה ברור .זאת אומרת
גב' לאה פורת:
הם צריכים לענות גם על התנאים של הניגודי אינטרסים ,נכון?
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מר איתן יפתח:

השאלה אם אנחנו מאשרים פה.

מר יצחק אגוזי:

 ...נניח לא יכולים להיות חברי מועצה.

גב' לאה פורת:

נכון ,אבל הם גם לא יכולים אימא או אבא של מישהו ,נכון?

מר יצחק אגוזי:

אני לא-

בדקת את זה? אתה יודע מה כתוב שם שאני אביא לך את הנוהל,
גב' לאה פורת:
אני יכולה להביא לך את הנוהל.
מר יצחק אגוזי:

בכל אופן האישור הזה-

מר איתן יפתח:

לא ,השאלה מה המשמעות שלו ,ומה אנחנו מאשרים.

מר יצחק אגוזי:

המשמעות היא שאנחנו רשמנו בפנינו או שאנחנו מאשרים-

מר איתן יפתח:

זה משהו אחר.

מר יצחק אגוזי:
היישובים כמו שהקראתי.

שלמתן יש  21עובדים ולצור יצחק יש ,ואלה השמות שלהם וכל

מר אשר בן עטיה:
המועצה או נווה ימין? זה מה...

מה שהוא טוען נווה ימין עשה טעות ,מי ישלם את הטעות

מר יצחק אגוזי:

נווה ימין תמיד.

מר אשר בן עטיה:

זה הכול זה בסדר.

זהו ,אני מבקש אישור על רשימת העובדים והמשרות של
מר יצחק אגוזי:
הוועדים המקומיים לשנת  ,2017מי בעד ירים את היד? מתנגדים? אין .נמנעים?
ד"ר מוטי דלג'ו:

 2נמנעים .עכשיו זה הזדמנות להסב את תשומת לבכם שבאותם
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היישובים שהשירותים מתקבלים מוועד האגודה ,חייב להיות לפי דו"ח מבקר המדינה הסכם
בין הוועד המקומי לבין ועד האגודה ,חייב להיות הסכם לתשומת לבכם .אנחנו עוברים עכשיו
לתקן כוח אדם לשנת .2017
מר שלמה עצמוני:

ההסכם צריך לבוא עם תקציב.

גב' לאה פורת:

לא .ההסכם צריך להיות...

???:

בין האגודה לוועד המקומי.

החלטה :הוחלט לאשר ברוב קולות את העובדים של הוועד המקומי :אייל אין עובדים,
אלישמע  4עובדים ,גבעת חן  2עובדים ,גן חיים  ,2גני עם עובדת אחת ,גת רימון אין עובדים,
חגור  2עובדים ,חורשים אין עובדים ,ירחיב  2עובדים ,ירקונה אין עובדים ,כפר מלל אין
עובדים ,כפר מעש  2עובדים ,כפר סירקין  3עובדים ,מגשימים עובד אחד ,מתן  21עובדים ,נווה
ימין  2עובדים ,נווה ירק  3עובדים ,נירית  7עובדים ,עדנים עובד  ,1עינת אין עובדים ,צופית 4
עובדים ,צור יצחק  13עובדים ,צור נתן עובד אחד ,רמות השבים  9עובדים ,רמת הכובש אין
עובדים ,שדה ורבורג אין עובדים ,שדה חמד אין עובדים.

.7

תקן כוח אדם מועצה לשנת 2017

טוב ,תקן כוח אדם לשנת  2017חולק לכם גם כן בתיקים ,נדמה
מר יצחק אגוזי:
לי שזה גם נשלח .אתם רואים סך הכול בשנת  2017תכף ניגע בפרטים ,אנחנו מדברים על 465
משרות במועצה כולל גמלאים כולל משרתים בקודש וזה כולל כולם ,לעומת  455משרות בשנה
קודמת .כמעט כמו בכל שנה ההבדל המשמעותי הוא בתחום החינוך ,זה מספר משרות שלמות.
סך הכול התקציב גם ב 2016-שאישרנו וגם ב 2017-תואם לתקציב שהוצג בפניכם לפני כן וכמובן
נביא אותו לאישור עוד מעט.
אני רוצה להסב את תשומת לבכם בשירותים ממלכתיים ,למשל
ד"ר מוטי דלג'ו:
גני ילדים היה לנו בשנת  2016סך הכול  ,118.7לתקציב  2017זה לבד זה  ,132זה כדי לקבל קצת
פרופורציה.

27

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מס'  43/16מיום 08.12.2016

נוסח הצעת ההחלטה היא שמליאת המועצה מאשרת את תקן
מר יצחק אגוזי:
שיא כוח אדם ,ככה זה נקרא תקן שיא כוח אדם לשנת  2017של המועצה על פי  465.6משרות
והיקף תקציבי של כ 75-מיליוני  ₪כפי שמופיע בתקציבי המועצה.
ד"ר מוטי דלג'ו:
אין .נמנעים? אין .אושר.

אני מעלה להצבעה מי בעד ירים את ידו? אפשר להוריד .נגד?

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקן שיא כוח אדם לשנת  2017של המועצה על פי 465.6
משרות והיקף תקציבי של כ 75-מיליוני .₪

.8

דו"ח רבעוני .9/16

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים ברשותכם עכשיו לדו"ח רבעוני.

הדו"ח הרבעוני של הרבעון השלישי של שנת  2016חולק לכם וגם
מר יצחק אגוזי:
נשלח .הדו"ח הרבעוני מצביע על גירעון תקציבי של  .₪ 1,756,000הגירעון קצת קטן יחסית
לדו"ח הרבעוני הקודם של יוני ,הצלחנו קצת כפי שגם שי ,זה בא לידי ביטוי במצגת ששי הראה,
הצלחנו קצת לחסוך ואנחנו נחסוך יותר ברבעון הרביעי .בתקציב כמובן זה יבוא לידי פירוט
יותר ,אבל אני מאוד מקווה שנוכל לסגור את השנה פחות או יותר מאוזנים ,אני בכל אופן שואף
לכך .אז סך הכול זה הדו"ח הרבעוני של ספטמבר ,הארנונה הכללית פחות או יותר עומדת
ביעדים על פי דיווח שקיבלתי אנחנו כנראה ביעד השנתי אנחנו נעמוד ,אין הרבה הבדלים .אז
אם אין שאלות על הדו"ח הרבעוני אז נוסח הצעת ההחלטה :שמליאת המועצה מאשרת את
הדו"ח הרבעוני לספטמבר .2016
כמובן שכשנדון על התקציב יהיה אפשר להרחיב .אני מעלה
ד"ר מוטי דלג'ו:
להצבעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הרבעוני .9/16

.9

תבחיני תמיכות לשנת .2017

28

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מס'  43/16מיום 08.12.2016

ד"ר מוטי דלג'ו:
.2017

אנחנו ברשותכם נעבור עכשיו לנושא של תבחיני תמיכות לשנת

טוב תבחיני התמיכות כמו כל שנה אנחנו צריכים לאשר את
מר יצחק אגוזי:
התבחינים על פיהם המועצה מעוניינת לחלק תמיכות .היו לנו בעבר וגם יש לנו השנה  2תבחינים
אחד לנושא של אזרחים במצוקה כלכלית תושבים במצוקה כלכלית ,והתבחין השני זה אזרחים
ותיקים .בעבר בנושא של אזרחים ותיקים זכתה העמותה לחבר הוותיק ,ובנושא של מצוקה
כלכלית עמותת אחים .התבחינים האלה שעוד מעט יאושרו פה ,תכף אני גם אגיד על ההחלטה
של ועדת התמיכות ,אני רק רוצה להסביר את הנוהל .התבחינים האלה אחרי שהם יאושרו פה
הם יפורסמו בעיתונות .מי שרואה את עצמו כזכאי לקבל תמיכה על פי אחד התבחינים
שיפורסמו רשאי להגיש בקשה .הבקשות שיוגשו יבחנו ויובאו לוועדת התמיכות ולמליאת
המועצה לאישור .הנוהל הוא שיש ועדה מקצועית לתמיכות ,ואצלנו זה לא הכרחי אבל אצלנו יש
גם ועדת משנה לתמיכות .הוועדה המקצועית לתמיכות זה ועדה פנימית זאת אומרת ועדה
מקצועית כשמה כן היא .יושב בה היועץ המשפטי ,גזבר המועצה ומנכ"ל המועצה .אישרה 2
תבחינים לתמיכות כמו שאמרתי אחד לאזרחים ותיקים ואחד לאזרחים במצוקה .ועדת המשנה
כשהבאנו את זה בפניה ביקשה לנסות ,אני מדגיש לנסות ולהרחיב את התמיכות למטרות
נוספות פרט ל 2-המטרות האלה ,והיא מציעה למליאה שבשלב הראשון  10%מתקציב
התמיכות ,אם לא אמרתי אז תקציב התמיכות הוא בערך  ₪ 900,000בשנה במועצה בכלל .ש-
 10%מתקציב התמיכות ישוריין לטובת תבחינים נוספים ,התבחינים ינוסחו על ידי הוועדה
בהמשך בישיבה הבאה או בהמשך ,ויובאו לאישור המליאה כמובן .היה ולא יאושרו תמיכות
לנושאים אחרים הסכום בתקציב יחולק בין הגופים שאושרה להם התמיכה בשנה זו .זאת
אומרת הוועדה מציעה כרגע לשריין לתפוס לא לחלק  10%מתקציב התמיכות ולחשוב על
נושאים נוספים ,ואם יאושרו תבחינים נוספים אז נחלק את ה 10%-הזה ,ואם לא אז נחלק
אותם באותו יחס לשני הגופים שיזכו בתמיכות-
באופן כללי אנחנו במועצה נהיה מעוניינים שאם אנחנו תומכים
ד"ר מוטי דלג'ו:
באיזה גוף ,גוף שהוא נותן שרות בצורה רוחבית בכלל תושבי המועצה בכלל יישובי המועצה .אני
גם חושב שאפשר להיענות פה על הבקשה של ועדת התמיכות לאשר את התבחינים ואנחנו בשלב
א' לגופים שיזכו נעביר  90%ממה שנתקצב להם ולאחר שאנחנו נבחן את ההצעה של ועדת
התמיכות ,אנחנו נחליט אם אנחנו מרחיבים או לא מרחיבים .כי סתם בתור דוגמא אם יבוא
מישהו מחר ויגיד תחום הספורט ,אז יש לי את מחלקת הספורט של המועצה שהיא מטפלת ,אני
לא צריך לתת לאיזה גוף נוסף שיתמוך ,אלא אם יבואו עם איזה רעיון שיש בו תרומה במובן
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הבא שאנחנו שמים איזה שקל ואיזה גוף חיצוני בא שם עוד שקל ואז יש לנו  2שקלים לחלק
לכלל יישובי המועצה .כן אורי ,פעילות כמובן.
אני חושב שאנחנו צריכים לקבוע מועד מתי אנחנו מפסיקים
מר אורי עצמון:
לבדוק תבחינים נוספים ומעבירים את ה 10%-או לא מעבירים את ה .10%-מפני שאי אפשר
למשוך את אלה שמקבלים את הסיוע עד כל השנה אלא עד מועד מסוים.
ד"ר מוטי דלג'ו:
אחת אלא-

אורי ,לא תהיה בעיה משום שבכל מקרה הסכום לא ניתן במכה

מר אורי עצמון:

הכול אני יודע אבל-

שנייה ,יחד עם זאת תקשיב אני לא רוצה להלחיץ את ועדת
ד"ר מוטי דלג'ו:
תמיכות ,אני מתאר לעצמי שהם יפעלו תוך תקרה של חודשיים לא יותר ,זה הערכה שלי .אתה
רוצה שנקצוב אז תוך חודשיים .חברים זה הנוסח אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו?
אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תבחיני תמיכות לשנת  2017לתושבים במצוקה כלכלית
ואזרחים ותיקים.

.10

אישור תקציב המועצה לשנת .2017

כפי שאמרתי מקודם בהמשך למצגת של כלל תקציב המועצה
מר יצחק אגוזי:
שהצגתי מקודם ,אני החלטתי לפרט או להרחיב טיפה בנושא של ארנונה ,שומה ,הנחות ,גבייה.
מר שלמה עצמוני:

שומה לא נשמע טוב.

מר יצחק אגוזי:

שומה.

מר שלמה עצמוני:

שומה לא נשמע טוב .שומה זה מס הכנסה וביטוח לאומי.

גב' לאה פורת:

גם ארנונה זה שומה.
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שומה זה ...אנחנו עושים את אותו דבר בדיוק .כזכור לכם סדר
מר יצחק אגוזי:
גודל של הארנונה שהוצגה כ 100-מיליון  ₪מבחינת ההכנסות 109 ,מיליון  ₪בברוטו ,בערך 100
מיליון  101 ₪מיליון  ₪בנטו אחרי הנחות .זה סכום נכבד שמצדיק קצת לפרט ולהסביר.
מר שלמה עצמוני:

מתוך  280מיליון .₪

מתוך  280מיליון  ₪כן .שטחי המגורים בין השנים ,2016 2009
מר יצחק אגוזי:
שטחי מגורים שטח במ"ר אנחנו רואים שיש עלייה מתונה אבל מתמדת בין  2009סדר גודל של
מיליון מ"ר 1,100,000 ,מ"ר ועד היום בסוף  2016כשאנחנו מדברים על כ 1,500,000-מ"ר ,זה
עלייה של  37%במהלך  7שנים.
מר שלמה עצמוני:

ממה זה נובע?

מר אורי עצמון:

צור יצחק.

זה נובע גם מצור יצחק ,אני מניח שחלק גדול מזה זה צור יצחק,
מר יצחק אגוזי:
אבל בשנים הראשונות לפחות היה עדיין הרחבות במושבים ,עכשיו יש הרחבות בקיבוצים או
בכל מיני מקומות.
מר שלמה עצמוני:

זה כולל כפר מעש?

זה כולל כפר מעש .זה מבחינת מטרים מרובעים .מבחינת החיוב
מר יצחק אגוזי:
בארנונה למגורים ב , 2009-מבחינת החיוב באלפי שקלים אנחנו מדברים במגורים בלבד 31.7
מיליוני  ₪ב 2009-וכיום כמעט  50מיליון  ₪חיוב ארנונה ,אנחנו מדברים בשלב זה על חיוב לא
על גבייה ,חיוב ארנונה למגורים  50מיליון  .₪אם דיברנו על סדר גודל של  100מיליוני  ₪ונטו
וכל ההנחות תזכרו הם במגורים ולא בעסקים אז אנחנו מדברים על סדר גודל של  50%מגורים,
דהיינו  50%עסקים מהנטו של הארנונה .מבחינת עסקים ,עסקים גם כן יש גידול למעט במעבר-
מר שלמה עצמוני:

רגע אגוזי ,אתה בטוח שצור יצחק נמצאת בגרף הקודם?

מר יצחק אגוזי:
לכפר מעש.

וודאי וודאי .כן ,כן ,מה זה בטוח? אין חלוקה בין צור יצחק
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מר אורי עצמון:

אגוזי זה הנטו אחרי ה?17.5%-

לא ,לא ,לא ,זה המועצה .כשאני אומר נטו אני מתכוון אחרי
מר יצחק אגוזי:
הנחות ,לא מדבר על מה שמעבירים ליישובים .ברוטו זה לפני הנחות חיוב ,נטו זה אחרי הנחות
שמגיעות ,אנחנו נדבר עוד מעט יהיה פרק שלם על הנחות .מבחינת עסקים אנחנו גם כן בעלייה
מתמדת למעט השנה  , 2014הייתה איזו צניחה ,לא כל כך ברור לא ישבתי לנתח בדיוק למה ,אבל
הייתה צניחה שחזרה על עצמה ב 2015-ואנחנו ממשיכים באיזה שהיא מגמת עלייה מאוד מאוד
מתונה גם ב-2016-
מר אורי עצמון:

 ...חובות.

מר יצחק אגוזי:

זה לא חובות זה שטחים בכלל.

מר אשר בן עטיה:

זה בגלל הריסת המחסנים בנווה ימין זה התרומה שלנו.

זה לא הריסה של מחסנים ,העלייה המתונה עכשיו ואפילו
מר יצחק אגוזי:
הירידה ב 2014-לעומת העלייה הרבה יותר תלולה בשנים הקודמות מוסברות על ידי זה שיש
הרבה יותר נוקשות ,יש אולי אכיפה הריסה של עסקים בלתי חוקיים ,אבל הרבה יותר נוקשות
גם באישור שלהם.
מבחינה ...למי שבודק ורואה את המגמה רואה מה שקרה...
ד"ר מוטי דלג'ו:
תראה ,מבחינה סטטיסטית מי שמסתכל רואה מה שקורה כאן עם השנים ,בעצם הגרף היה
צריך להעלות לאזור הזה ,ואנחנו נמצאים באזור הזה .זה הפער של אותם המבנים שנסגרים,
אבל יחד עם זאת יש לנו לא מעט מבנים קטנים יותר שמסדירים את זה במסגרת של פל"ח.
כמעט כל ישיבה של ועדה יש איזה  3 ,2מקרים ש-
מר גבי דור:

אתה משווה את ה 580-מ"ר ל 3,000-שהיה-

אני אגיד לך כן ,אני אגיד לך למה אני משווה .כי לפעמים
ד"ר מוטי דלג'ו:
המטראז' הקטן המחיר שלו כמעט פי  2פי  3למ"ר אז זה מסתדר.
מר אורי עצמון:

אבל ארנונה הוא שילם אם יש לו אישור אם אין לו אישור.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אבל חברים ,זאת אומרת אנחנו נבוא והיס"מ יראה מי שהגיעו
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להרוס ,מה אני אגיד לו?
מר אורי עצמון:

 ...הוא שילם ארנונה גם אם אין לו רישוי.

מר גבי דור:
ולא נפתחו-

 ...כתוצאה מהאכיפה הזאת או בגלל שהיה מיתון בשנת 2014

אני לא מדבר על  2014אתה רואה שהמגמה ,אומנם ב2014-
מר יצחק אגוזי:
הייתה צניחה אבל אחר כך כאילו יש איזה שהיא התאוששות ,אבל ההתאוששות היא הרבה
יותר מתונה ממה שהיה לפני כן .גם תראו פה בגרף הזה שזה הכסף ,זאת אומרת זה החיוב ולא
במ"ר אלא בכסף ,התחלנו ב 3-מיליון  3 ,₪מיליון  ,₪מיליון  ,₪לאט לאט זה מתמתן ירד
ועכשיו שוב קצת עולה ,אבל קצב הגידול הרבה יותר איטי עכשיו מאשר היה בעבר .אם נסתכל
על ההתפלגות של החיוב השנתי באחוזים ,אנחנו רואים כמו שאמרתי כמעט  50%זה
מגורים 23%,זה משרדים שירותים ומסחר ,וכל שאר הדברים הם כמובן פלחים יותר קטנים
מלאכה ,תעשייה ,בתי מלון שזה גם צימרים ,קרקעות ,מבנים חקלאיים ,ונכסים אחרים.
משרדים שירותים ומסחר זה גם חלק נכבד ,בארנונה העסקית זה גם התעריפים היותר גבוהים,
בתעשייה זה פחות במלאכה זה עוד יותר פחות ,אז כמעט  50%מגורים 23% ,שירותים ומסחר
וכל השאר זה עוד רבע ,עוד  30%בערך.
כאן אנחנו רואים את מספר הנכסים ואת החיוב זה בעצם אותו שקף רק שהוא יותר מפרט
במספרים .כמו שאתם רואים במגורים  49מיליוני .₪
מר גבי דור:

 6בתי מלון זה ...שמפרסמים?

זה  6נכסים כאלה ,זה אני לא יודע מה זה ,צימרים אני לא יודע
מר יצחק אגוזי:
בדיוק .זהו אתם רואים המגורים כמו שאמרתי כמובן בראש .מתוך  105מיליוני  ₪של חיוב
שנתי  50מיליון  ₪זה המגורים והרשימה הרי היא לפניכם .מספר הנכסים חיוב השנתי והחיוב
הממוצע לנכס .בית ממוצע בדרום השרון משלם  ₪ 5,200ארנונה לשנה .זה בלי ארנונת ועד
מקומי כמובן .אם תחלק את זה ב ₪ 34-אפשר לראות מה המטראז' של הבית הממוצע בדרום
השרון.
???:

איפה יש בנקים?

איפה יש בנקים? יש בנקים באזור התעשייה הקטן שעולה לכוכב
מר יצחק אגוזי:
יאיר בצד שמאל ,יש שמה  3בנקים .יש שמה מרכנתיל ,לאומי ועוד משהו ,אוצר החייל מסד.
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גב' לאה פורת:

נביא עוד בנקים.

בנקים זה תעריף חבל על הזמן .אם את יכולה להביא בנקים זה
מר יצחק אגוזי:
יגשים את המטרה שאלי דיבר פה .אמרתי שבנקים זה אחלה ארנונה.
(מדברים יחד)
גב' לאה פורת:

רגע ,זה נמוך יותר מאשר בכפר סבא זה מה שחשוב?

מר יצחק אגוזי:

אני לא יודע.

גב' לאה פורת:

או מראש העין.

אנחנו מדברים שם נדמה לי אם אני זוכר נכון  ₪ 700למ"ר.
מר יצחק אגוזי:
אנחנו עוברים פה לעניין ההנחות ,הנחות ב-ה' לא ב-א' ,אפשר גם להיאנח מי שרוצה אבל כרגע
אנחנו מדברים על הנחות ב-ה' .הנחות על פי קריטריונים יש לנו כ 4.5-מיליון  ₪בשנה ,השנה 4.5
מיליון  .₪אתם רואים שזה עולה מידי שנה ,גם האוכלוסייה כנראה קצת מתבגרת ,גם יש יותר
מודעות לבקש את ההנחות ,תכף תראו את ההתפלגות של ההנחות גם ,שמות לא תראו פה אבל
א ת ההתפלגות תכף אנחנו נראה .יש ועדת הנחות שהדיונים שם קשים לעיתים ,אבל כל ההנחות
הם בסדר גודל של  ₪ 55,000בשנה .הנחות מימון שהיה לנו עד שנת  2015ירדו ל 0-על פי החלטת
המועצה .אין לנו יותר הנחות מימון דהיינו לא למשלמים בהוראות קבע ולא למשלמים מראש.
פטור מנכס ריק יש לנו כמעט חצי מיליון  ₪של נכסים ריקים שזכאים לפטור חצי שנה ראשונה
 ,100%חצי שנה הבאה משלמים  33%ואחר כך  .66%והנחות ופטורים אחרים  ,₪ 1,791,000זה
בעיקר בעיקר נכסי מדינה ,בעיקר נכסי מדינה שהם משלמים  35%או  45%תלוי על איזה
משרדים זה יושב ,קופות חולים ,משרד הביטחון-
אגוזי רק שנייה אחת ,תראו לתשומת לבכם קחו את סך הכול
ד"ר מוטי דלג'ו:
ההנחות ב ,2009-קחו את סך הכול ההנחות ב ,2016-זה עלייה של  ,68%אתם מתארים
לעצמכם? זה בלי שום פרופורציה ,לא לעלייה של מדד ,לא עלייה של המחירים .זה פונקציה של
יישובים ופונקציה של-
גב' לאה פורת:

בגרות.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

כן.

אם אתם רואים את הגרף התחתון ,אנחנו התחלנו ב 2009-עם
מר יצחק אגוזי:
 9.82%מהארנונה .סך הכול ההנחות היו כמעט  10%מהיקף חיוב הארנונה ואנחנו נמצאים היום
ב 11.71%-מתוך החיוב בארנונה של שנת  .2015לגבי התפלגות ההנחות ,התפלגות ההנחות היא:
אזרח ותיק  22%מתוך ההנחות זה של אזרחים ותיקים ,הורה יחיד  6%אתם רואים את מספר
המקרים את סכום ההנחה ,את ההנחה הממוצעת ,את השיעור ממוצע המגורים ואת אחוז
ההנחה מסך הכול ההנחות .עולים חדשים כמעט וכלום ,נפגעי מלחמה ופעולות איבה  ,11%אני
מסתכל על הגדולים סיעוד  ,14%אי כושר  28%זה הנחה מאוד גדולה ,הנחה של  80%למי שיש
לו אי כושר השתכרות של  75%ומעלה ,הנחות הסדר זה זניח  0נקודה משהו אחוזים.
מר בועז ארנון:

אגוזי ,יש דבר כזה כפל הנחות או שזה...

לא ,ברוב המקרים למעט מקרה אחד שאני לא זוכר אבל שהוא
מר יצחק אגוזי:
כתוב בחוק אין כפל הנחות .אין כפל הנחות זאת אומרת אם אדם זכאי לשתי הנחות הוא גם
אזרח ותיק וגם נפגע נאצים ויש כאלה הרבה ,לא הרבה אבל יש ,אז הוא זכאי להנחה הגבוהה
מביניהם ,או יותר נכון הוא זכאי להנחה שהוא בוחר.
מר בועז ארנון:

כל הסעיפים האלה בחוק או שאנחנו...

מר יצחק אגוזי:

הסעיפים האלה-

גב' גילה פרין:

מה האי כושר נכות רפואית...

שנייה ,שנייה ,אני אענה לו .הסעיפים האלה מופיעים בחוק ,אבל
מר יצחק אגוזי:
הם מופיעים בחוק בצורה שאומרת שמועצה רשאית לתת את ההנחות האלה .עכשיו אנחנו
אימצנו את ההנחות ,את כל ההנחות האלה מליאת המועצה אימצה את ההנחות האלה ,בעצם
ברמה המקסימלית שלהם.
???:

שאלה גילה שאלה.

מר יצחק אגוזי:

עוד פעם תזכירי לי.

גב' גילה פרין:

אנחנו שואלים פה האי כושר ונכות רפואית מה ביניהם?
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ביטוח לאומי יש לו  2פרמטרים נקרא לזה ,יש לו אי כושר
מר יצחק אגוזי:
השתכרות ואז מי שיש לו אי כושר השתכרות  75%ומעלה זכאי להנחה של  80%בארנונה על כל
שטח הנכס ,ויש נכות רפואית שמי שיש לו  90%נכות רפואית ומעלה זכאי להנחה של  40%על כל
שטח הנכס .אלה שני קריטריונים של ביטוח לאומי-
???:

יכול להיות מישהו עם נכות מעל  90%ומשתכר?

יכול להיות בוודאי יכול להיות .יכול להיות בן אדם עם 90%
מר יצחק אגוזי:
נכות רפואית ויושב באיזה משרד ומשתכר.
(מדברים יחד)
דו"ח גיול אני רוצה רק ,הרבה פעמים שואלים .זה דו"ח מעניין
מר יצחק אגוזי:
אולי שווה פעם להראות אותו ביותר פירוט .אנחנו מחייבים היום ב 99 2016-מיליוני  ,₪הנתון
של העמודה האחרונה הוא לא סופי כי אנחנו במהלך דצמבר ,זה רק איזה שהיא הערכה על פי
נובמבר עם קצת אקסטרפולציה לדצמבר .אנחנו בסביבות  90%גבייה בשנה הראשונה ,בשנה
הראשונה מתוך החיוב של  2016אנחנו גובים עד סוף דצמבר  ,90%בשנה שנייה אנחנו כבר
עולים ,על החיוב של  2016אנחנו עולים ל ,95%-בשנה השלישית אנחנו עולים ל 96%-ואנחנו
פחות או יותר מתייצבים סביב  96%בגבייה שלנו אחרי שנה שלישית לגבי אותה שנה ,לגבי
אותה שנת חיוב.
מר איתן יפתח:

מה ממוצע אחוזי גבייה?

מר יצחק אגוזי:

זה מה שאני מסביר.

מר איתן יפתח:

לא ,לא ,באותה שנה .מה ש 90%-זה השנה זה עוד לא מלא-

מר יצחק אגוזי:
בערך על החובות.

בשנה הראשונה אנחנו גובים  90%פלוס  6%בערך או פלוס 5%

מר איתן יפתח:
הסתם.

 90%זה סופי?  90%לא יכול להיות סופי ,לא הסתיימה השנה מן
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מר יצחק אגוזי:
גביית פיגורים.

אני מסביר שבכל שנה יש לך גם גביית פיגורים ,בכל שנה יש לך

ד"ר מוטי דלג'ו:
בסביבות ה.97% 96%-

אגוזי ,אגוזי ,פשוט ,זה משהו סביב ה ,91% 90%-זה נגמר בסוף

התפלגות החיוב השוטף לפי אזורים ,אנחנו גובים במגורים בשנה
מר יצחק אגוזי:
ראשונה אחר כך זה משתפר  95%במגורים 91% ,בעסקים שבתוך היישובים ועוד  84%בעסקים
שמחוץ ליישובים  .עסקים שמחוץ ליישובים זה עסקים גדולים שתמיד מערערים ותמיד יש לנו
כל מיני השגות ועררים איתם .בסך הכול  91.1%בשנת  2015בממוצע.
שאלה רק ,ראיתי ש 95%-זה במגורים הגבייה השנתית והראית
מר איתן יפתח:
גם את האחוזים האחרים בשקף האחרון ,כשאתה קובע את התקציבים ליישובים לפי איזה
אחוזים אתה הולך ,לפי האחוזים האלה שהראית?
מר אורי עצמון:

לפי הגבייה בפועל.

כשאנחנו קובעים את התקציבים ליישובים אנחנו קובעים להם
מר יצחק אגוזי:
מקדמות .אנחנו קובעים מקדמות-
לא ,כשקובעים את התקציב ,כשאתה אומר להם התקציב
מר איתן יפתח:
שלכם ,כשאתה שולח להם לקראת השנה  2017שלחת להם שיש לכם תקציב כך וכך לפי איזה
ממוצע-
מר אורי עצמון:

צפי גבייה.

מר איתן יפתח:

צפי גבייה .לפי איזה צפי גבייה אתה הולך?

אז אני מסביר ,אנחנו קובעים להם מקדמות ,זה תלוי ביישוב,
מר יצחק אגוזי:
רוב היישובים אנחנו אומרים להם תתכננו תקציב ,אני אוהב תמיד לתכנן תקציב שמרני .אנחנו
אומרים להם תתכננו פחות או יותר בין  85%ל.90%-
מר איתן יפתח:

לא ?82%
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מר יצחק אגוזי:

אולי יש יישובים  ,82%אני זוכר  85%אני יכול לבדוק.

שנייה ,תראה אני יודע מה השאלה שלך ואני אענה לך באופן
ד"ר מוטי דלג'ו:
כללי ,ואני מקווה שזה גם יובן .הוא נותן לך כאן את הממוצעים ,כשהוא נתן לך ממוצע  91%יש
יישובים שישר בשנה הראשונה זה  , 96%ויש יישובים שבשנה הראשונה זה יכול להיות .85%
מר איתן יפתח:

והתקציב שלהם נקבע לפי...

ד"ר מוטי דלג'ו:

וזה נקבע כפונקציה בפועל מה שגובים .אני עניתי לך על השאלה.

מר יצחק אגוזי:
מקבל כמה שמגיע לו.

רק עוד משפט אחד ,יש עדכון מידי  4חודשים ,בפועל היישוב

מר איתן יפתח:

כן אבל לתכנן.

בסדר ,אז שיתכנן שמרני ועל הכיפאק אחרי  4חודשים יקבל עוד
מר יצחק אגוזי:
כסף ,יקבל עוד כמה עשרות אלפי שקלים ויוכל להוציא יותר ,ועוד  4חודשים עוד פעם ,הלוואי.
בסך הכול זה גם אומר שגם ההכנסות של המועצה מתנהגות באותה דרך .זהו המצגת הזאת אני
סיימתי אותה ,אם יש שאלות על התקציב שהצגתי מקודם או מה שהצגתי עכשיו אני אשמח
לשמוע .אם לא אני מציע לאשר את תקציב המועצה לשנת  2017בסך .₪ 283,820,000
אם שמתם לב התקציב הוא תקציב מאוזן ,אבל כל מי שישים לב
ד"ר מוטי דלג'ו:
יש שמה איזה סכום שאנחנו נצטרך לעשות פעולה מיוחדת ,המשמעות היא :אחת התייעלות
מועצתית ,שתיים העמקת גבייה ,שלוש מה שדובר קודם -הנושא של ייזום .נוסח הצעת החלטה.
מר יצחק אגוזי:
של .₪ 283,820,000

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת  2017בסכום

מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת  2017על
ד"ר מוטי דלג'ו:
סכום כולל של  .₪ 283,820,000אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים?
אין .אושר תודה רבה.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המועצה לשנת  2017בסכום של .₪ 283,820,000
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.11

תב"רים.

אז המשך זה לישיבה הקודמת אישור תב"רים ,תב"רים שאושרו
ד"ר מוטי דלג'ו:
בהנהלת המועצה .התב"ר הראשון הצטיידות כיתת רובוטיקה בי"ס ירקון תוספת של ₪ 75,000
ממשרד החינוך .יש לנו הנגשת כיתות לליקוי שמיעה עמי אסף אושר בעבר  ₪ 60,000עוד 30,000
 ₪זה משרד החינוך .וכאן אנחנו מגיעים לפרויקט הגדול עמי אסף חדש ,אנחנו אישרנו בעבר
להתחלת תכנון  ₪ 1,400,000התוספת הנדרשת זה  ₪ 56,500,000כאשר קרן פיתוח 11,500,000
 ₪ממשרד החינוך  .₪ 45,000,000יש לזכור שקרן פיתוח תשתמש בהלוואה שאישרנו ה15-
מיליון  ,₪אז בשלב זה ה .₪ 11,500,000-מסוף תחבורה עמי אסף ,אנחנו לאחר פעילות מאוד
אינטנסיבית מול משרד התחבורה אושר לנו תוספת של  ₪ 3,500,000כאשר זה מקרן הפיתוח.
איפה כאן משרד התחבורה? כאן יש את זה ,עמי אסף כן.
מר אשר בן עטיה:

אבל מה זה ההלוואה עוד פעם  15מיליון ?₪

ד"ר מוטי דלג'ו:
 ₪שלקחנו-

בשלב הראשוני זה מתוך ההלוואה .יש לנו הלוואה של  15מיליון

מר אשר בן עטיה:

אבל רשום פה פעמיים  15מיליון .₪

לא ,לא ,פעם אחת זה ה ₪ 11,500,000-פעם שנייה זה 3,500,000
ד"ר מוטי דלג'ו:
 ,₪אנחנו קיבלנו גם משהו בסביבות כ ₪ 1,500,000-נטו ,תוסיף לזה את ה 30%-זה צריך להגיע
למשהו  2.2מיליון  ,₪קיבלנו למסוף .אנחנו צפויים גם לקבל כנראה לא בטוח אבל כנראה
תוספת ,שזה בהחלט מבחינתנו מבורך ה .₪ 1,500,000-פרויקט פיתוח שטחי ג'לג'וליה אנחנו
מקדמים את התכנון שם ,יש תוספת של -₪ 90,000
גב' לאה פורת:

מה זה תוספת? מה אושר בעבר?

זה מבחינת המינהל ,המינהל אחראי על כל הפרויקט אנחנו לא
ד"ר מוטי דלג'ו:
משקיעים כסף שם ,וכל תשלום שהוא מוסיף זה לסכום הקודם .כפי שנאמר פה על ידי גם בנצי,
הפרויקט בכללותו מבחינת הפיתוח יגיע לסדר גודל של כמעט  80מיליון .₪
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גב' לאה פורת:

אז אפשר לכתוב בהערות משהו כאילו מה?

כן ,אפשר לרשום בהערות את מה שאמרתי .הפקעות בגני עם
ד"ר מוטי דלג'ו:
בעבר אושר  ₪ 120,000עוד  ₪ 10,000זה השתתפות בעלים ,זה על חשבון היישוב .בית כנסת
יביל בגבעת השלושה יש כאן  ₪ 150,000משרד הדתות .כרשום פה תוספת הכוונה היא לאו
דווקא תוספת על משהו ,מבחינתך אגוזי זה לא תמיד תוספת זה מקורי ,ה ₪ 150,000-זה מקורי
זה לא תוספת על שום דבר.
מר יצחק אגוזי:

כן ,אבל זה לא אושר בעבר בסדר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי ,פעם ראשונה.

(מדברים יחד)
חברים אני נותן תזכורת על כיתת רובוטיקה משרד החינוך,
ד"ר מוטי דלג'ו:
לקויי שמיעה זה משרד החינוך ,בית ספר עמי אסף משרד החינוך והמועצה ,מסוף התחבורה זה
קרן פיתוח כאשר רמי אנחנו נצטרך להכניס אחרי שנקבל ממשרד התחבורה את הנוסף שאישרו
לנו ,כמה ?2.2
מר רמי ברדוגו:

משהו כזה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שהנטו הוא .1.5

מר רמי ברדוגו:

נכון.

מר אבי קירס:

מה קורה לגבי ה?₪ 11,500,000-

ד"ר מוטי דלג'ו:

קרן פיתוח מהלוואה שקיבלנו.

מר אבי קירס:

ואנחנו אמורים לקבל בגינה החזרים כלשהם?
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ד"ר מוטי דלג'ו:
הספר.

לא ,לא ,לא ,לכן לקחנו את ההלוואה ,זה תוספת שלנו לבית

מר אבי קירס:

כלומר אין החזר על זה.

ד"ר מוטי דלג'ו:
מר אבי קירס:

לא ,לא.
לא יהיה החזר באיזה שהוא שלב.

אנחנו נעשה פה פעולות אני מקווה שנוכל לצמצם את זה .למשל
ד"ר מוטי דלג'ו:
בתור דוגמא כבר עכשיו הבאנו נניח ממשרד התחבורה את ה ₪ 1,500,000-ואנחנו עובדים על
קבלה של תוספת .והפקעות בגני עם התוספת של  ₪ 10,000זה בעלים .בית כנסת יביל 150,000
 ₪זה משרד הדתות .עכשיו אחד אחד או הכול? הכול.
מר אורי עצמון:

הפקעות בגני עם מה זה?

גני עם כפי שאתם יודעים עשו תכנית מיוחדת שיש בה פרצול.
ד"ר מוטי דלג'ו:
הם מקבלים במסגרת המועצה את החלק שלהם כתוצאה מטייס אוטומטי ,הם מסדירים שם
כבישים לצורך הסדרת הכבישים הם מייעדים כסף שלהם להפקעות של אותם שטחים .אז
חברים אני מעלה את סעיף מ 1-עד  8להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין.
נמנעים? אין .אושר ,תודה רבה לכם .אני סוגר את ישיבת המליאה ,תודה.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1הצטיידות כיתת רובוטיקה בי"ס ירקון
מימון  :משרד החינוך

75,000

₪

 .2תוספת ל-תב"ר –1595הנגשת כיתה לליקוי שמיעה עמי אסף ()60,000
מימון :משרד החינוך

30,000

₪

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1562בי"ס עמי אסף חדש ()1,400,000
₪ 45,000,000
מימון :משרד החינוך
₪ 11,500,000
קרן פיתוח

₪ 56,500,000

 .4תוספת ל-תב"ר –1602מסוף תחבורה עמי אסף ()2,098,504
מימון :קרן פיתוח

₪ 3,500,000

 .5פרויקט פיתוח שטחי ג'לג'וליה מזרח
מימון :מקרקעי ישראל

90,873

₪

 .6תוספת ל-תב"ר –1549הפקעות בגני עם ()120,000
מימון :השתתפות בעלים

10,000

₪

 .7בית כנסת יביל בגבעת השלושה
מימון :משרד הדתות

150,000

₪
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ריכוז החלטות
.2

החברה להשבת מי קולחין – שינוי בתקנון.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר במליאת המועצה והאסיפה הכללית של החברה להשבת מי
קולחין תיקון בסעיף  7.3לתקנון ,שקובע שבדירקטוריון החברה יכהנו לכל הפחות  6חברים
ולכל היותר  15חברים ,וזאת בכפוף לאמור בסעיף  7.7להלן.

.3

חברים בוועדות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של לאה פורת ,שירלי לופו ואורי מרגלית כחברי
דירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויים של מיכל מזרחי וישראל אברהמסון כחברים
בחברה להשבת מי קולחין.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויה של ציפי אדרי כחברה בוועדת רכש והתקשרויות.
.4

עדכון תעריפי אגרת שמירה ביישובים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תעריף אגרת השמירה בעדנים .המחיר הינו ₪ 113
לבית מגורים בנחלות ובהרחבה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תעריף אגרת שמירה בכפר מעש מ ₪ 60-ל.₪ 71-
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.5

אישור תקציבי יישובים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי היישובים כדלקמן :איל  ,₪ 3,115,000אלישמע
 ,₪ 1,738,000גני עם  ,₪ 560,000גבעת חן  ,₪ 1,026,000חגור  ,₪ 1,834,000כפר סירקין
 ,₪ 2,239,000ירקונה  ,₪ 569,000נחשונים  ,₪ 1,154,000נווה ירק  ,₪ 2,072,000עדנים
 ,₪ 980,000צור נתן  ,₪ 505,000רמת הכובש  ,₪ 1,466,000שדה חמד  ,₪ 1,369,000גן חיים
גובה ארנונת ועד מקומי  ₪ 20.35וגובה התקציב שלו  ,₪ 1,540,000נירית גובה תעריף
דיפרנציאלי  ₪ 34.98עד  100מ"ר הראשונים ו 5.14-מעל ה 100-מ"ר ,גובה התקציב 2,796,000
 .₪מגשימים גובים ארנונת ועד מקומי  17.25אגורות גובה התקציב  ,₪ 2,010,000כפר מלל
ארנונת ועד מקומי  ₪ 25.09גובה התקציב  ,₪ 880,000ירחיב  ₪ 13.10גובה התקציב 1,392,000
 ,₪מתן  ₪ 13.10גובה התקציב  ,₪ 11,791,000רמות השבים ארנונת ועד מקומי  ₪ 19.39וגובה
התקציב .₪ 4,266,000
.6

משרות עובדים בוועדים המקומיים.

החלטה :הוחלט לאשר ברוב קולות את העובדים של הוועד המקומי :אייל אין עובדים,
אלישמע  4עובדים ,גבעת חן  2עובדים ,גן חיים  ,2גני עם עובדת אחת ,גת רימון אין עובדים,
חגור  2עובדים ,חורשים אין עובדים ,ירחיב  2עובדים ,ירקונה אין עובדים ,כפר מלל אין
עובדים ,כפר מעש  2עובדים ,כפר סירקין  3עובדים ,מגשימים עובד אחד ,מתן  21עובדים ,נווה
ימין  2עובדים ,נווה ירק  3עובדים ,נירית  7עובדים ,עדנים עובד  ,1עינת אין עובדים ,צופית 4
עובדים ,צור יצחק  13עובדים ,צור נתן עובד אחד ,רמות השבים  9עובדים ,רמת הכובש אין
עובדים ,שדה ורבורג אין עובדים ,שדה חמד אין עובדים.
.7

תקן כוח אדם מועצה לשנת 2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקן שיא כוח אדם לשנת  2017של המועצה על פי 465.6
משרות והיקף תקציבי של כ 75-מיליוני .₪
.8

דו"ח רבעוני .9/16

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הרבעוני .9/16
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.9

תבחיני תמיכות לשנת .2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תבחיני תמיכות לשנת  2017לתושבים במצוקה כלכלית
ואזרחים ותיקים.
.10

אישור תקציב המועצה לשנת .2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציב המועצה לשנת  2017בסכום של .₪ 283,820,000
.11

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1הצטיידות כיתת רובוטיקה בי"ס ירקון
מימון  :משרד החינוך

75,000

₪

 .2תוספת ל-תב"ר –1595הנגשת כיתה לליקוי שמיעה עמי אסף ()60,000
מימון :משרד החינוך

30,000

₪

 .3תוספת ל-תב"ר  – 1562בי"ס עמי אסף חדש ()1,400,000
₪ 45,000,000
מימון :משרד החינוך
₪ 11,500,000
קרן פיתוח

₪ 56,500,000

 .4תוספת ל-תב"ר –1602מסוף תחבורה עמי אסף ()2,098,504
מימון :קרן פיתוח

₪ 3,500,000

 .5פרויקט פיתוח שטחי ג'לג'וליה מזרח
מימון :מקרקעי ישראל

90,873

₪

 .6תוספת ל-תב"ר –1549הפקעות בגני עם ()120,000
מימון :השתתפות בעלים

10,000

₪

 .7בית כנסת יביל בגבעת השלושה
מימון :משרד הדתות

150,000

₪

________________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה

45

________________
יצחק אגוזי
גזבר המועצה

