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שאילתה של חבר המועצה מר איתן יפתח
אני מתכבד לפתוח ישיבת מועצה ...יש לנו כאן סדר יום ארוך.
ד"ר מוטי דלג'ו:
לפני שניגש לסדר יום הייתה שאילתה של חבר ,בבקשה יפתח תקריא את השאילתה.
לגבי המשך הזרמת מי ביוב בוואדי סיר וקנה ,במשך תקופה
מר איתן יפתח:
ארוכה כמו שאתם יודעים הוזרמו לשמה ביוב ,עד ה 16.6.16-זה היה גם באישור של איכות
הסביבה של רשות המים שנתנה את האישור להזרים עודפים שהיו במאגרים .זה המשיך
וממשיך ,גם עכשיו המים זורמים .הייתה הפסקה של איזה שבוע אולי וזהו בכל התקופה
הזאתי .מה שהובטח זה בתקופה הזאתי כבר לא אמורים להיות שום מים עודפים שאמורים
להיות ,היות והסיבה הקודמת שהסבירו לנו שהיה עודפים של מים שנאגרו במאגרים ,והעדיפו
להזרים מים מותפלים מאשר להזרים ישירות מהמט"ש .היום כבר אמורים להיות המאגרים,
לפי גם מה שאני ביררתי לא מלאים ,עדיין ממשיך ההזרמה-
מר צפי פלד:

הם מלאים ,הם מלאים.

יכול להיות כעיקרון ,אבל מתי שאני ביררתי עם המנכ"ל של
מר איתן יפתח:
החברה להשבה הוא אמר לי לפני איזה חודש שלא ,ובכל מקרה עדיין יש הזרמה של מים ,זה
מים שפוגעים ,חוצים גם את המוביל הארצי פוגעים במי התהום ובבארות של המושב שלנו
אלישמע ועוד מושבים בסביבה ,זה מפגע ריח שמגיעים גם לערים בסביבה וגם פוגע באיכות
החיים הבסיסית ,אפילו לשהות בחוץ ברמה הזאתי שזה בלתי נסבל .אני אציין שרשות ניקוז
ירקון עזרה לנו קצת בטיפול בדברים נקודתיים כדי להקל קצת ,על ידי דברים הנדסיים
מסוימים ,אבל הבעיה עדיין ממשיכה .אנחנו לא רואים פתרון אלא אם כן עוד פעם ,הפתרון
האולטימטיבי זה המט"ש שיהיה בעוד שנה וחצי ,אבל זה עדיין לא פותר את הקושי כרגע
שאנחנו נמצאים .וצריך למצוא פתרון כזה או אחר ,יכול להיות שזה סך הכול עניין של מחיר,
ויכול להיות שצריך להזרים מים טובים מים שפירים וזה המחיר במקום להזרים מים באיכות
מא וד מאוד גרועה ,וזה יקל קצת או שיש עוד פתרונות אחרים ,לא תמיד אנחנו צריכים להביא
את הפתרונות .כמה שפניתי ...ביוב דרום שרון מזרחי כולל המנכ"ל שלהם ,אין מענה אומר
היו"ר .לא היה מענה לא למכתבים וביקשתי להעלות את זה כנושא ,אני אסתפק גם בהתייחסות
מלאה ואם צריך אני ארצה גם להשיב וגם...
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באמת תשיב אתה תקבל תשובה אחרי זה תוכל להגיד 4 ,3
ד"ר מוטי דלג'ו:
משפטים ובזה נגמר .בבקשה צפי.
לאחר בדיקה אז אני רוצה להשיב תשובה לשאילתה .אני
מר צפי פלד:
אקריא מהכתוב" :מקור השפכים שזורם בנחל סיר הוא במתקן טיהור השפכים דרום השרון
המזרחי בשפכים המוזרמים מ שטחי הרשות הפלסטינאית בשל פגיעה בקווי הולכת הביוב.
לעניין ההתייחסות כפי שהתקבלה מאיגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב :מתקן טיהור
השפכים מטפל כיום בכמות שפכים הגדולה פי  4מכמות השפכים להם תכנן מלכתחילה ,וזאת
בשל חיבורן של טירה ,טייבה ,חבלה וקלקיליה (רשות פלשתינאית) .ביצוע חיבור היישובים הנ"ל
נעשה בהתאם להנחיית משרדי הממשלה ולפני חיבורן למט"ש זרמו שפכי רשויות אלה היישר
לנחלים .ב 2015-אישרה מנהלת הביוב לצאת לביצוע שדרוג .העבודות בהשקעה של כ 130-מיליון
 ₪צפויות להסתיים במהלך  ,2017ויאפשרו טיפול עד  45,000קוב שפכים ביממה ברמה
שלישונית להשקיה בלתי מוגבלת בחקלאות וכן אפשרות להזרמה לנחלים .במהלך  2016אישרה
נציבות המים ביצוע הגלשה מעודפי הקילוחים המגיעים למתקן הטיהור .האיגוד וקבלן הביצוע
פועלים במלוא המרץ על מנת לסיים את עבודות השדרוג בהקדם".
כמו שאמרתי ,ציפיתי לתשובה לגבי המט"ש אבל אנחנו מדברים
מר איתן יפתח:
על תקופת ביניים כיצד ראש המועצה והמועצה ואיגוד ערים ואיגוד ביוב פועלים כדי להקל על
מצוקה של התושבים כרגע .אם יש איזה בחינה של זה? אם יש איזה פתרונות ביניים? אנחנו לא
מדברים ע ל הפתרון האולטימטיבי אנחנו מדברים על פתרון ביניים ,איך מקלים פה על
אוכלוסייה שסובלת ותסבול לפי זה עוד הרבה זמן ,וזה סבל שפוגע גם בנשימה של ילדים
שיכולים להיות אסמטיים בגלל הריחות ובגלל הזה ,וגם מבוגרים .אנחנו לא מדברים פה על
איכות חיים אלא מדברים על דברים בסיסיים ,איך המועצה בתקופה הזאתי כן מקלה וכן באה
לקראת מה שאפשר כדי להקל.
ד"ר מוטי דלג'ו:

נתחיל בכך שהמועצה-

???:

אפשר לשאול?
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לא ,לא ,אי אפשר לא יתקיים דיון .המועצה עשתה את כל
ד"ר מוטי דלג'ו:
הפעולות  5 ,4שנים לפני הרשויות האחרות והיא מבחינתה קיבלה את ההחלטות לתמוך
בעניינים .מה שקורה בפועל ,מינהלת הביוב אישרה בשלב מאוחר לצאת לשדרוג ,כפי שנאמר גם
על ידי האיגוד ,כמות השפכים לאין ערוך גבוהה .כל הפעולות שצריך לעשות כולל תמרוץ של
הקבלנים ,הקדמת מיליוני שקלים ,כולל העמדה בפני הקבלן שירות הסעות ומימון ההסעות כדי
לאפשר להם השכרה של דירה בטירה כדי שיעשו משמרת נוספת ,כולל התקנה של מעברים כדי
שזה יקטין את המטרד .לצערי הרב בעניין הזה אני לא איש של בשורות ,אלא לומר שהעניין הזה
כנראה ימשיך .ההצעה שלנו למשרד להגנת הסביבה ומשרד הבריאות שינתקו את טירה וחבלה
שהן בעצם שתי האחרונות שנכנסו ,הייתה התנגדות שלהם ולכן המצב הזה הוא ,אני לא איש של
בשורות ,כשהסוגיה הזו היא על הפרק ,משרד הגנת הסביבה מודע לעניין הזה המנכ"ל ,מנהל
המחוז כמעט כל שבועיים נעשה שמה סיור כולל גם שלי ,ותמונת המצב יכולה להיות רק יותר
גרועה.
אולי בהזרמת מים שפירים בנוסף למים כדי לדלל קצת להקל
מר איתן יפתח:
בדברים האלה קחו את המים ,השאלה אם יש איזו שקיפות לשתף אותנו ,עוד פעם אנחנו
סובלים מזה ,אם יש רמות מסוימות.
ככה זה הפרוצדורה ,רצית פורמלי נתתי לך גם את השאילתה
ד"ר מוטי דלג'ו:
וגם להגיב וקיבלת תגובה של כמה.
.1

דו"ח ראש המועצה;

.3

דו"ח ועדת גבולות – אלעד ,כוכב יאיר – החלטת שר הפנים;

ברשותכם מכאן נעבור לסדר היום שלנו .יש כאן את דו"ח ראש
ד"ר מוטי דלג'ו:
המועצה ,אז אני קודם כל אתחיל בכך שאני שמח לבשר לכם שבעקבות פעילות שלנו קיבלתי
מכתב מיריב לוין שר התיירות שהוא מודיע את ההודעה הבאה וצילה תקריא.
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"הנדון :הוספת יישובי דרום השרון למפת העדיפויות בענף
גב' צילה משה:
התיירות בישראל .אני שמח לעדכן כי ביום  6.9.16אישרה ועדת הכספים של הכנסת את
החלטתי לעדכן את צו לעידוד השקעות הון (קביעת תחומי אזורים מיוחדים לעניין מפעלי
תיירות) הוראת שעה תשע"ו  ,2016במסגרתו הוספו יישובי המועצה האזורית דרום השרון למפת
העדיפויות בענף התיירות .משמעות הוספת יישובי דרום השרון למפה היא כי מעתה יוכלו יזמים
של בתי מלון בשטח המועצה לקבל מענקים לשם הקמת בתי מלון בשיעור של עד  20%למלון
בדרגת תיירות גבוהה ועד  33%למלון בדרגת תיירות עממית .זוהי הזדמנות בלתי חוזרת לפתח
אכסון מלונאי בתחומי המועצה ,דבר שיהווה תרומה חשובה בתחומי התעסוקה ,ההכנסות
מארנונה והפיתוח התיירותי .אני וצוות משרדי עומדים לרשותך בכל שאלה או הבהרה ככול
שידרשו כדי לקדם את הקמת בתי המלון .בכבוד רב ,יריב לוין שר התיירות".
מה שאנחנו עושים קודם כל נכליל את זה במסגרת תכנית
ד"ר מוטי דלג'ו:
המתאר הכוללנית שלנו ,אם אנחנו גם נצליח בפעולה הזו אנחנו בעצם כבר נילי ואני העלינו את
זה בפני דניאלה פוסק מתכננת המחוז ,וזו בהחלט יכולה ,תכנית כזו לסייע מאוד מבחינת
תעסוקה .יש לזה את המרכיבים איפה זה יכול להיות ,איפה לא יכול להיות שבאותה נחלה יהיה
גם פלח וגם זה-
גב' לאה פורת:

מה ההגדרה של בית מלון בחוק?

שנייה ,זו צריכה להיות התארגנות יישובית .אנחנו נמצאים
ד"ר מוטי דלג'ו:
בתחילת הדרך ,אני שמח שמבחינת ההחלטה הזו אנחנו התקדמנו ,אבל אנחנו נמצאים עדיין
לפני מחסום מאוד מאוד רציני ,שזה לצורך העניין הזה מוסד התכנון שזו הוועדה המחוזית.
אנחנו כשנתקדם שם אז אנחנו כאן נקיים מערכת של דיונים איפה מה ואיך ובהחלט יכול להיות
שאני אפילו אקים איזו ועדה שתסייע בידי כדי לקדם-
גב' לאה פורת:

מה ההגדרה של בית מלון בחוק?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא התעמקנו.

גב' לאה פורת:

מה לא התעמקנו? בחוק בצו מה ההגדרה של בית מלון?

ד"ר מוטי דלג'ו:

קחי את הצו תסתכלי ,אני לא יודע.
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מר אורי עצמון:

זה צימרים?

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,לא סתם אני לא מדבר בינתיים.

מר אמנון כהן:

שאלה ,האם זה כולל גם צימרים?

אני משאיר את זה אחרי שאנחנו יחד עם הוועדה המחוזית נלמד
ד"ר מוטי דלג'ו:
את הנושא אנחנו נקיים דיון מפורט ,לא בשלב הזה .לעניין הבא -עיריית כפר סבא קיבלה
החלטה במועצת העיר שלה שהיא תדרוש ועדת חקירה כדי לגרוע מהמועצה האזורית שטחים
של צופית ,בית ברל ,נווה ימין ואלישמע וגם ניר אליהו ,כ  9000דונם וכמובן שכל הניסיונות
שנעשו על ידנו להגיע להידברות לא צלחו ,כולל ניסיונות שלי לקיים פגישת עבודה מסודרת של
הצוותים המקצועיים לא צלחו .לא חשוב שהאמירה הזו נאמרת גם על ידי כפר סבא שהם לא
הצליחו להגיע איתנו להבנות .אז בעניין הזה בתור דוגמא אני יכול לתת ,נסיון להגיע להבנות
לגבי המתחם של ,קל שום דבר לא קל אבל באופן יחסי לגבי נניח המתחם של אלישמע שאנחנו
מקדמים את אזור התעסוקה שם ,לצורך העניין הזה השטח הוא בחזקת אלישמע ,כל מה ...עם
הארנונה שמתחלקים או לא מתחלקים באזור זה באזור מה שנקרא עתיר ידע וכו' ,זה בתחום
החלטת המועצה .אנחנו יותר מרמזים ויותר מאמירות שנאמרו אבל יש כנראה רצונות שהם
קצת מעבר לתאבון הרגיל ,ומכאן זה גם מעביר אותי שמשרד הפנים פרסם כבר את המדד
הסוציואקונומי החדש לרשויות המקומיות ,שהוא מבוסס דרך אגב זה נראה משונה על ,2013
ויש ש מה כמה דברים שאותנו צריכים לעניין .אני כאן עברתי ולצורך למשל העניין ברשויות,
סליחה בסוציואקונומי  6יש כ 10-מועצות אזוריות.
???:

שזה גבוה או נמוך?

זה נמוך ,עדיין הוא זכאי לכל מיני הטבות 7 .אתה כבר כמעט
ד"ר מוטי דלג'ו:
ולא 7 ,יש כ 12-מועצות ואילו ב 8-יש  9מועצות אבל חשוב לי לציין פה גם את הרשויות השכנות,
בתוך זה נכללים ב 8-יהוד ומי שמבין למה אני מכוון כשאני אומר את זה ,בתוך זה נכללת כפר
סבא ,בתוך זה נכללת גני תקווה ,כמובן רעננה והוד השרון.
???:

איפה אנחנו?
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אנחנו ב .8-אנחנו ב 8-יחסית בגבוה כי גם ב 8-זה מדורג .נניח אם
ד"ר מוטי דלג'ו:
יש  20וכמה רשויות אז אנחנו ברבעון ה ,-הסוציואקונומי משקף לא את מצב הרשות אלא את
מצב תושבי הרשות .אני לעיתים אומר שנוצרים מצבים אבסורדים ,יכול להיות לך יישוב ששמה
יש מסה של מנכ"ל וכאלה ,יש איזה יישוב קטן יחסית עם  37עורכי דין ולהם באופן טבעי יש גם
את האמצעים ועורכי דין שהם בפרילנס אז הם יודעים גם להביא אותנו להגדלת ההוצאות
המשפטיות.
ברשותכם אנחנו נתקדם ,חשוב לי להביא לתשומת לבכם אומנם שלחתי ,יותר נכון שלחנו וזה
הלשכה שלחה לכם .שר הפנים אימץ את ההסכמות שנחתמו בין הרשויות עם תיקונים קלים,
מבחינתנו דווקא התיקונים היו בכיוון החיובי .המשמעות של חתימת ההסכם זה העברה של 3
מיליון  ₪מידי שנה מדרום השרון לאלעד וכן הגדרה של שטחים בהיקף של  794דונם שזה כולל
 248דונם שטחי השבה שהם קודם לכן היו שייכים לנחשונים ובעקבות "הסכמי הבלון" זה
נקרא ,הם הועברו לרשות הבנקים ,המינהלת של הקיבוצים .וכמו כן על ה 380-שזה מתחם
הרכבת שהמינהל יותר נכון רמ"י המינהל מוסדות התכנון הגיעו למערכת של הסכמות או לא
הסכמות עם נחשונים .אנחנו שם לא היינו מעורבים בנושא של השטח ,אבל כן ניתנה הסכמתנו
לגבי חלוקת הכנסות עתידית .וכמו כן-
???:

מוטי לגבי הכנסות מאיפה?

תן לי לסיים שנייה ,וכמו כן ה 166-דונם שהם במסגרת אותו
ד"ר מוטי דלג'ו:
שטח שכבר בוועדת גבולות הראשונה קיבלנו החלטה על שותפות של  391דונם .בגדול במבחן
התוצאה כאן נחשונים יצא בלי שו ם נזק ואפילו טיפה שיפור ,טיפה .ההסכם הוא בינינו כפי
שאתם יודעים זה  . 40/60מר אגוזי את הסכומים שצריך להעביר ,הסכומים האלה מר אגוזי
שריין וברגע שייחתם הצו ברשומות ,השר חתם כולם חתמו אבל היועץ המשפטי בדק אמר:
שמע ,ליתר ביטחון צריך להמתין עד הפרסום ברשומות .אני מעריך שזה יקרה תוך פרק זמן
קצר .חשוב לי להקריא לכם-
גב' לאה פורת:

זה עד סוף השנה או אחרי סוף השנה?
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חשוב לי להקריא לכם שבמסגרת ההמלצות של ועדת החקירה
ד"ר מוטי דלג'ו:
נאמרו המשפטים הבאים" :לאחר שבחנה את שלושת החלופות העומדות על הפרק העברת
שטחי שיפו ט מדרום השרון לאלעד ,שזו בעצם הייתה המטרה הראשונית שלהם .2 .חלוקת
הכנסות גבוהה יותר מזו הקבועה בהסכם או קבלת תנאי הסכם בנוגע לחלוקת הכנסות בין
הרשויות ,המליצה הוועדה לקבל את תנאי הסכם בכל הנוגע לתנאי חלוקת ההכנסות .לטענת
הוועדה תנאי חלוקה אלה הינם ברף התחת ון של מתחם הסבירות ,אולם יש לתת משקל רב
לעובדה שרשויות מקומיות הגיעו להסכם כזה ביניהם ולעודד רשויות מקומיות להגיע להסכמים
על חלוקת הכנסות ביניהם ".מה שאני רוצה לומר במשפט הזה שההחלטה של מליאת המועצה
להכנס למשא ומתן הביאה אותנו לתוצאה ...יותר טובה .אם היינו נכנסים בכאסח במיוחד
שהרשות הזו ,אני יכול לבדוק נדמה לי שאולי בסוציו  3 ,2 ,1לא יודע ,אז מבחינה זו מאוד חשוב
גם כשכפר סבא התחילה במהלך ,בכפר סבא זה שונה ,אנחנו הצענו להם במשא ומתן לבדוק יש
מקומות שבא בחשבון שאפשר לסייע במיוחד שזה לא איזה רשות שהיא חלשה .אם נכנס
לוועדת גבולות יהיה פשוט חד משמעי דרישה שלנו לגבי עתיר ידע ,זה היה בתחום המועצה
האזורית דרום השרון ונצטרך להתמודד .לגבי ועדת החקירה של המועצה המקומית כוכב יאיר
צור יגאל ודרום השרון בעצם הדו"ח סיים אבל השר קיבל את ההחלטה הבאה בעצם שעל פי
החלטת שר הפנים נדרשת עבודת מטה נוספת בטרם תתקבל הכרעה בנושא מעמדו של היישוב
צור יצחק ,בדגש וכאן ציטוט" :על פתרונות אפשריים לסוגיות הכלכליות והתכנוניות ".ככול
הנראה יועבר הנושא לבחינה של הוועדה הגיאוגרפית כשזו תקום ,המשפט האחרון שזה יועבר
לוועדה הגיאוגרפית זה לא ציטוט זה אני אומר ,השר לא קיבל את ההמלצה שלנו ,ההמלצה
הייתה שישאירו את זה כמו שזה ,והשר לא קיבל את ההמלצה הזו ,והוא עכשיו בוחן את מה
שציטטתי לכם .במקביל כל העתירות שהיו בבית המשפט של כל הצדדים לגבי הקמת הוועדה
נמחקו .אני כבר עובר לסעיף הבא ,לגבי ההסכם-
מר אמנון כהן:

מוטי אפשר לשאול?

ד"ר מוטי דלג'ו:

בבקשה.

אתה ציינת נושא של חלוקת הכנסות ,אני רוצה לדעת מאיזה
מר אמנון כהן:
פרויקטים ואיך זה הולך  60/40אמרת או .50/50
ד"ר מוטי דלג'ו:

נחשונים היא לא צד בעניין ,מליאת המועצה היא צד.

מר אמנון כהן:

בלי שום קשר אני רוצה להבין על איזה חלוקת הכנסות מאיפה?
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ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,אבל זה היה הסכם שחילקנו אותו ו 5-פעמים-

מר אמנון כהן:

בגלל שאתה ציינת אז אני רוצה-

מר אשר בן עטיה:

.60/40

כן 60 ,אלעד  40המועצה .תמיד יותר טוב לקבל  40%ממשהו
ד"ר מוטי דלג'ו:
שהוא גם  400דונם או  500דונם מאשר לקבל  100%משום דבר ,זה בדקתי מבחינה מתמטית
התברר שזה עובד .לגבי ההסכם עם בית ברל עמי אסף אנחנו התקדמנו שלב מאוד מאוד חשוב,
אבל אנחנו עשינו עצירה וחושבים ,היטלנו על היועץ המשפטי שלנו לבחון את סוגיות המיסוי,
מה המשמעוי ות ,אם יש ואיך ,כדי להיות מוכנים לעניין הזה כדי שהפעולה בצד של ההסכם גם
שהיא תהיה כמובן מסודרת וחוקית תהיה גם בצד המשפטי סגורה בצורה מסודרת.
???:

צפוי מיסים?

התייעצו דווקא עם מישהו שהוא נחשב קליבר בתחום ,בעקבות
ד"ר מוטי דלג'ו:
כך ביקשנו ממנו שיכין חוות דעת ,אנחנו רוצים ללכת על גשר של ברזל שלא נמצא את עצמנו
בבעיה .לגבי בית עלמין בנימין ועדת המשנה ביצעה בישיבה האחרונה או לפני אחרונה ,ביצעה
הפקעה של השטח כולו ובין השאר ,אולי לא בין השאר יותר נכון בעיקר כדי לתת מענה ל 7-
יישובים שלנו שאין להם מענה בעניין הזה ,ולצערנו הרב דווקא בחודשים האחרונים בחצי שנה
אחרונה דווקא ביישובים שאין להם נפטרו תושבים כולל בנירית ובעדנים ועוד עוד ואנחנו
מקווים שקודם כל שתהיה אריכות ימים של כל התושבים ,אבל נכנסו לפעולה הזו אני רוצה
לציין גם פה אנחנו קיבלנו את ההחלטה במודל של ההפקעה שעשינו בבית ברל ,כלומר למרות
ההחלטה של ההפקעה העניין הזה ייעשה בתיאום עם נווה ימין ,ואנחנו נתקדם בהתאם.
גב' לאה פורת:
שזה-

מה זאת אומרת נתקדם בהתאם? מתי אפשר להגיש לתושבים

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,שום דבר עכשיו לא מעכב את ההליכים של ההפקעה.

גב' לאה פורת:

לא הפקעה ,מתי אפשר להגיד לתושבים שצפוי לגזור את הסרט.

מר יצחק אגוזי:

שיחכו קצת.
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חברים ,נווה ימין התקדמו בצורה יפה היו מספר ישיבות ,נדמה
ד"ר מוטי דלג'ו:
לי שבישיבה האחרונה גם דיווחנו לכם וגם אשר בן עטיה ,נווה ימין אמורים לקבל את התמורות
זה מבחינתם סוגר את העניין .אנחנו מבחינתנו יש תהליכים של הפקעה עם התאריכים וכו' וכו'.
עכשיו כבר בישיבת המליאה הזו אנחנו מביאים תב"ר לתכנון של בית העלמין.
מר יצחק אגוזי:

כן.

גב' לאה פורת:

כן או לא?

ד"ר מוטי דלג'ו:
עשרות מיליונים ,עשרות.

כן .הפיתוח של הפרויקט הזה הולך להיות בסדרי גודל של

אז אני מבקשת בכל זאת לא להגיד עשרות מיליונים אלא
גב' לאה פורת:
להקדיש  2מיליון  ₪לא צריך יותר כדי לעשות  5דונם ולגמור את הסיפור הזה ,אנשים צריכים
פתרון זהו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,אני חושב ש-

אני חושבת שבמכל האנשים שנפטרו בנירית ומתן אם אתה יודע
גב' לאה פורת:
את שמותיהם ,כולם היו אצלי באוזן .אז אני מבקשת ממך להגיד למיקרופון מה הטווח שבו
אפשר יהיה להשמיש את המקום הזה .לא צריך לעשות בית קברות של  200דונם ,יש  5דונם
שימו גדר וגמרנו ,מה קרה?
אוקיי ,תכנית המתאר הכוללנית מתקדמת אני מסב שוב את
ד"ר מוטי דלג'ו:
תשומת לב אותם היישובים שעדיין לא העבירו את הבקשות את הרצונות את החשיבה שלהם,
הם ימצאו את עצמם ביום בהיר אחד שהתוכנית מגיעה לכאן וכשאותו חבר יקום ויגיד :תשמע,
היישוב שלי לא ידע כן ידע ולא הייתי ,אז כל האחרים שהגישו יסתכלו אליו יגידו :תשמע ,כבר
לפני  7ולפני כן ראש המועצה נדנד לנו  7,8פעמים .אז הנה אמרתי לכם.
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גב' לאה פורת:

אפשר לפרט את השמות של היישובים? איזה יישובים לא הגישו?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כל אחד שיפנה ליישוב שלו ,אין לי כאן את הרשימה והוא ידע.

גב' לאה פורת:

מי מטפל בזה?

כמובן נילי מרכזת את הנושא .חברים  2,3דברים קטנטנים ,אתם
ד"ר מוטי דלג'ו:
יודעים שהנושא של הביטחון הוא בכי רע ולא שזה מנחם ,זה בכל המגזר הכפרי ובעיקר באזור
השרון ,אם בעבר ה מסה העיקרית הייתה של שב"חים וערבים ...ושותפות בחודשים או בשנה
האחרונה או קצת יותר הסיפור של בדואים מהנגב צובר תנופה ,וזה כבר לא עוד ברמות של
הטלוויזיה או משהו אלא פשוט סחיבה של עגלים ופרות וכל מה שאתם מעלים על דעתכם,
אבוקדו בכמויות .לפני כשבוע ומשהו אני עשיתי סיור לאורך קו התפר ,ואני רוצה להגיד לכם
מה שאני ראיתי שם זה לא יאומן ,גדר פרוצה .זה לא פרוץ מלפני יומיים או שלושה ,מישהו
חתך ,לא! וכתבתי מכתב בעניין הזה לשר הביטחון ,וכלום .כתבתי מכתב נוסף לרמטכ"ל ,אנחנו
עירבנו את כל מי שאפשר ואנחנו לא מתכוונים לעבור לסדר היום ,למרות האמירות שנרמזו לי
שתשמעו זה אולי טוב ,כאן הפרצה אז אם קורה משהו אנחנו ידועים שמשם הם נכנסו.
מר אורי עצמון:

שם עושים את המארבים ,אתה לא יודע?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז יכול להיות שגם יעמידו להם קווי הסעה.

מר אשר בן עטיה:

לא ,שר החקלאות יביא את הרכבל...

???:

כל מה שקשור למשרדי הממשלה יש רשלנות בהרבה תחומים.

מוטי אני רוצה בעניין תרשה לי שנייה אנקדוטה .אצלנו באופן
מר אמנון כהן:
קבוע באים ...וגונבים לנו אבוקדו .היום אומרים שהחמורים שמה מסתובבים ללכת אלינו לבד
ולחזור .כשהם מדברים שם הם אומרים :אתה בא למטע שלי? כלומר הם מרגישים שהמטע
שלהם .בשבת בצהריים  3חמורים עמוסים בטונות של-
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תראה בזמנו כשלא היה חומה בקלקיליה ונווה ימין ,אז המטע
ד"ר מוטי דלג'ו:
של נווה ימין האבוקדו זה היה המטע הכי רווחי ,כי לא היו להם הוצאות קטיף .לפני כשבוע
שבועיים הייתה משלחת נוער מאמנדינגן ,הפעם המארחים היו מושב ירקונה כי המשלחת
שיצאה פעם אחרונה זה היה מירקונה .לפי הפידבק לפחות בערב הסיום היה פידבק מאוד מאוד
חיובי ,ואנחנו נמשיך לעודד את חילופי הנוער .אתם צריכים לראות איך הצעירים האלה מגיעים
ככה במידה מסוימת טעונים וכשהם יוצאים מפה הם יוצאים טעונים גם אבל עם מטען אחר
לגמרי ,כשהם חווים פה את המציאות ורואים שבעצם פה אין לנו לא קרניים ולא עוד כמה
דברים.
מר אמנון כהן:

שלח אותם קצת לקיבוצים שיכירו מה זה קיבוץ.

מר צפי פלד:

המשלחת הקודמת פעם שעברה היתה בגבעת השלושה.

בנושא של הספורט אתם נחשפים יש פעילות ספורט יפה מאוד,
ד"ר מוטי דלג'ו:
ששי שאחראי על הנושא מארגן את זה .לאחרונה היה לנו פה גם תחרות ג'ודו ארצית שאנחנו
ריכזנו אותה ,הגיעו מכל האזור ומכל הארץ ,וזה משדרג את המועצה מבחינת הפעילות .אני
רוצה לומר לכם שגם אני הופתעתי איזה מסה גדולה של צעירים עוסקים בתחום הזה ,ובמידה
מסוימת גם הצליחו להעביר לי מסר ,אתה יודע מצטייר בעיניך שג'ודו זה משהו אלים כזה ,נכון?
ככה זה מצטייר .לא ,זה לא אלים ,זה דווקא בא ממקום של כבוד ,זה בא ממקום של ,אחרי
שנלחמים אחד קד לשני וכל מיני כאלה דברים שזה חלק אינטגרלי מהקורס שהילדים עוברים,
כלומר זה לא רק אמירה אלא מלמדים אותם לנהוג בצורה הזו ,ואתם צריכים לראות ילדים
מכיתה א' ועד ,וזה בהחלט יפה ומבורך .אנחנו ברשותכם נעבור לאישור הפרוטוקולים.
מר דרור רופא:

יש זמן להתייחסויות מוטי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן אפשר ,כן משהו קצר כן.

בקשר לצור יצחק ,אתה קראת מקודם את הפסקה האחרונה,
מר דרור רופא:
בסעיף  2של ההמלצות נוגעים בעצם בשלושת החלופות והם מציינים פה שבעצם חלופת האפס
שזה המצב הקיים כיום היא החלופה שכרגע תישאר-
ד"ר מוטי דלג'ו:

נכון ,כן.
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מר דרור רופא:

מה לוחות הזמנים? זאת אומרת מה-

לא ,אז אני אמרתי לך שהשר החליט לא לקבל את החלופה הזו
ד"ר מוטי דלג'ו:
אלא לבחון .אנחנו כבר פנינו כמה וכמה פעמים למשרד הפנים ,כל פעם הם אומרים לנו שזה
אוטוטו הם אמורים לקבוע את הוועדה הגיאוגרפית ,כשתהיה הוועדה הגיאוגרפית אמרו לנו
שזה אחד הנושאים שיהיה על סדר היום .אבל אני רוצה שתדעו שמכל הכיוונים פועלים כל מיני
כוחות במקביל ,צור יצחק פועל כנראה לא לצאת ,וכוכב יאיר כמובן עד כדי שהם לא רוצים
לשמוע על העניין הזה .העניין הוא מורכב מטופל ברמה של כמעט לא אגיד כל יום ,אבל יום כן
יום לא ,כל התקדמות בעניין הזה אנחנו נעדכן אתכם.
???:

מוטי ,אני לא רואה פה את הנציגים של צור יצחק.

מר אמנון כהן:

הרגע שאלתי את צפי מה קורה עם זה.

מר צפי פלד:

הם התפטרו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

נכנסנו שם לפרוצדורה והם בתהליך.

יש לי שאלה ...השאלה ועדת איך אתה קורא לה גיאוגרפית,
מר אשר בן עטיה:
ממה זה מורכב ,כולה ממשרד הפנים? יש נציגים של-
לא ,לא ,תראה עד עכשיו שר הפנים קבע ועדת גבולות קבע יו"ר,
ד"ר מוטי דלג'ו:
הוא היה יכול להיות איש ציבור ,כמו הוועדה האחרונה ,נציג משרד הפנים .בדרך כלל קבעו גם
איזה כלכלן ואולי איזה ראש עיר או איזה מישהו לשעבר .יו"ר הוועדה היה ערן רזין במקרה
שלנו בכפר סבא היה השופט שטרסנוב ,והשר קיבל החלטה כבר לפני כחצי שנה שהוא יותר לא
מקים ועדות גבולות ספציפיות ,אלא יש ועדה למחוז מרכז ועדה למחוז צפון ,יש לזה יתרונות יש
לזה חסרונות .היתרונות הם שאותה ועדה כשדנה נניח בבקשה של אלעד ודרום השרון היא גם
הוועדה שתדון אם יש את הבקשה של גני תקווה מהמועצה האזורית דרום השרון לחלוקה ,היא
מכירה אז היא תגיד מה היא לא יכולה .לעומת זאת החיסרון הוא שהיכולת שלך אם אתה לא
מסכים לעכב עניינים היא פחותה.
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השאלה שלי באה מכיוון שאנחנו נכנסים לאיזה מקום ,קודם כל
מר אשר בן עטיה:
ההחלטה היא די חשובה לנו ,השאלה אם אנחנו לא צריכים לשבת ולתת הצעה איך אתה אמרת
מה שהיה בעיה עם אלעד או זה ,אנחנו צריכים לתת הצעה מה אנחנו מוכנים לוותר כדי שמה
שאנחנו רוצים יגיע בסוף .אנחנו צריכים אולי לבחור פה צוות או שראש המועצה מספיק טוב
שיעשה את זה בשבילנו ,אבל שנדע מה אנחנו יכולים להציע כדי שלא להגיע לדבר שזה אבוד.
מה שרציתי לדבר על זה.
אני אתן לך דוגמא ,אנחנו בעבודת מטה שהכנו יש לנו כבר
ד"ר מוטי דלג'ו:
חומרים איפה המועצה יכולה ואיפה המועצה יכולה לסייע ומה המועצה ,הכנו את זה .בינתיים
אין את הפרטנר .הפרטנר הוא באמת רבה מסוימת זה צור יצחק אבל בשלב הזה העמדה שלהם
היא עמדה לפחות של הוועד היא ברורה" ,אנחנו רוצים להישאר אלא אם יתנו לנו  1,2,3ו."4-
מר אשר בן עטיה:
אמרתי את זה-

זה מה שרציתי להגיד על הדבר הזה ,אני סומך על הצוות אני

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,אנחנו נעשה נעשה-

מר אשר בן עטיה:

אני פשוט רוצה להגיד עוד משהו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

הנהלת המועצה תדון בעניין מליאת המועצה-

בסדר ,אני סומך על המליאה על כולם ביחד .אני רק רוצה להגיד
מר אשר בן עטיה:
דבר על בית העלמין ,אני רוצה להודות לכל המליאה על אורך רוח על הגיבוי שנתנו לנווה ימין
בשנים הארוכות האלה שכולם ,אני אומר כולם היו נגדנו ,בסוף קיבלנו כמעט את מה שהיינו
צריכים ,אני מודה לראש המועצה לצוות במיוחד למליאה הזו שפעמיים שלוש ביקשתי מכם
להוריד את זה מסדר היום והורדתם את זה ,ואני ממש רוצה להגיד לכם שנווה ימין קיבל לא
מה שהיה מגיע לנו ב 721-וכל הדברים האלה זה מיליונים ,קיבלנו את החלק מה שמגיע לנו
היום ,אני מקווה עם החוק החדש זה יגיע ל 56-אולי ל ,50-אני לא יודע זה קטנוני כבר ,אבל
באמת .ואנחנו שמחים שנפתרה גם הבעיה של ,מה שהציק לי בתור נציג נווה ימין ,כל פעם שעלה
הנושא של בית קברות של זה ,והיא יודעת את זה .הציק לי לא יכולתי לעמוד ,ואמרתי למוטי
תיקחו רק את בית הע למין ניתן אדמה אחרת .אני עוד פעם חוזר באמת תודה ,כי זה לא היה
פשוט ,נווה ימין לא היה מגיע למה שהוא הגיע אם המליאה הזו לא הייתה לו גיבוי בגלל
המועצה.
.2

אישור פרוטוקולים:
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א .פרוטוקול מליאה מספר  38/16מתאריך .20.9.16
ב .פרוטוקול מליאה מספר  39/16מיום .9.10.16
חברים אני מעלה להצבעה את פרוטוקול מליאת המועצה 38/16
ד"ר מוטי דלג'ו:
מיום  20.9.16מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  38/16מתאריך .20.9.16
פרוטוקול מספר  39/16מיום  9.10.16אני מעלה להצבעה מי בעד?
ד"ר מוטי דלג'ו:
אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  39/16מתאריך .9.10.16
אנחנו מכאן עוברים לגבי סעיף  3אני עשיתי לכם את זה בדו"ח
ד"ר מוטי דלג'ו:
ראש המועצה .כנראה שזה בוער בעצמות הנושא הזה .אנחנו מכאן ברשותכם-
אבל רציתי להגיד משהו בעניין מוטי ,בעניין של הדו"ח .דיברת
גב' לאה פורת:
על חסרונות ,אחד החסרונות זה שהם קושרים את הסיפור של אלעד עם הסיפור של צור יצחק,
כך אני הבנתי לפחות-
ד"ר מוטי דלג'ו:

די נגמר אין יותר.

לא ,הם אומרים שהם כביכול קיבלו את ההסכם בין הרשויות
גב' לאה פורת:
עם אלעד לכבוד זה שהם לא קיבלו את עמדת המועצה בעניין של צור יצחק .אז אני מאוד מקווה
שהדבר הזה לא ישפיע על כל ענייני הוועדה הגיאוגרפית בעתיד ,כי גם הם יקראו את הפרוטוקול
הזה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מצטרף לתקוות שלך.

גב' לאה פורת:

ואז צריך לשמור על האינטרסים גם בצד של אלעד.

מר אורי עצמון:

מוטי ,על ועדת גבולות-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,גמרנו עם זה ,אחר כך-
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מר אורי עצמון:

משפט אחד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אחרי הישיבה נשאר ,מי שרוצה.

לא ,לא ,אנחנו כל הזמן מתבוננים ,למה אנחנו לא נבקש את
מר אורי עצמון:
עתיר ידע? למה נחכה לכפר סבא?
.4

אישור הסדר פשרה – רו"ח בועז מקלר;

• לאה פורת אינה משתתפת בדיון בנושא זה.
סעיף  .4עד לפני כ 3-שנים עבדנו עם בועז מקלר בנושא של איתור
מר יצחק אגוזי:
פוטנציאל הכנסות מחלף היטל השבחה מהמינהל ובעקבות חילוקי דעות בינינו העבודה נפסקה,
הייתה מחלוקת או יש מחלוקת על כמה כסף מגיע לו כשכר טרחה בפרויקט הזה ממה שהוא
טוען שהוא עשה ואנחנו טוענים שלא הוא עשה .אחרי דין ודברים נפתחה תביעה ,הוא פתח נגדנו
תביעה על סך כ .₪ 1,250,000-התקיימה ישיבה ראשונה הופנינו לגישור ,היה גישור .בסופו של
דבר הגענו להסכמה כדלהלן שאותה אני מביא לעיונכם לדיווח ולאישור .א' המועצה תשלם לו
 ₪ 800,000במספר תשלומים.
מר רונן ברקאי:

כמה הסכמנו לשלם? המועצה הסכימה לשלם לפני הזה?

לפני המה? רגע ,רגע ,תן לי לסיים .זה דבר אחד ,דבר שני אנחנו
מר יצחק אגוזי:
חותמים איתו הסכם עבודה חדש בתנאים שאנחנו הכתבנו אותם לשנה אחת של עבודה ,אם
נרצה נאריך את זה ,הוא יבדוק את התקבולים או מה לא קיבלנו מהשנים  2013ו 2014-בלבד,
רק אם תהיה הארכה שלנו ,אז יוכל לבדוק גם שנים אחרות .זהו-
מר איתן יפתח:

הכול בהסכם פשרה? כל מה שאמרת...

לא כל כך ברור לי למה היינו צריכים להגיע להסכם פשרה,
מר אמנון כהן:
משום שככול שאני יודע כשאנחנו מתקשרים לבעל מקצוע כלשהו אנחנו חותמים איתו חוזה ,אז
לא ברור לי למה לא היה פה חוזה בעניין? כיוון שאם היה חוזה אז מן הסתם זה היה אומר את
הדברים בצורה-
מר יצחק אגוזי:

יש חילוקי דעות בפרשנות החוזה ,יש חוזה.
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מר דרור רופא:
להבין מהו?

אז אם אפשר לתת את ההקדמה של האירוע ,כי אני לא הצלחתי

תראה בזמנו מקלר ועוד לפחות  3 ,2יצאו לשטח לרשויות אמרו
ד"ר מוטי דלג'ו:
להם :תראו חברים אתם מקבלים היטל השבחה הכול בסדר ,אני מוכן תמורת  20%מה שאני
מביא לך כסף שאתה לא היית מקבל אותו ,כל מה שאני אביא לך תן לי מזה ,זה כמו אלה שבאו
אלינו עם כל מיני תחנות דלק וכל מיני כאלה דברים .באותה עת מרבית הרשויות נדמה לי מתוך
ה 250-איזה כמעט  190 ,180חתמו כל מיני הסכמים ,היו כאלה שחתמו על  30%והיו כאלה
שפח ות ,וכתוצאה מהתביעה הגדולה היה תביעה נגד רמ"י וזה הגיע לבג"ץ .הוותיקים יותר
זוכרים אני דיווחתי ,אני הייתי נציג של המועצות האזוריות בתביעה הזו ,ניהלנו משא ומתן
בסופו של יום הסכמנו על החזר של מיליארד  ₪לרשויות ,כאשר מתוך זה  150מיליון  ₪יועבר
לרשויות חלשות ורשויות שלא תבעו ,והיתרה חולקה .אנחנו במסגרת הזו המועצה שלנו נהנתה
יפה מאוד ,קיבלנו סדר גודל של כ 16-מיליון  .₪ועל זה גם כאן מאחר וזו הייתה תביעה כוללת
ומשרד המשפטים היה מעורב ,למרות ההסכמים סוכם בסופו של יום שזה יהיה סך הכול 7.5%
או  ,8%סך הכול  10%כולל המע"מ .בעקבות כך עוד טרם נלקח ,את ההסכם שלנו עם מקלר
שינינו מ 20%-ל , 10%-ולאחר מכן באיזה שלב החלטנו אחרי שכבר היה הסכם אמרנו לו
להפסיק בשלב הזה ,וחילוקי הדעות לאור כך הוא אומר אני הפסקתי בשלב הזה ,אבל את
התוצאה שלי אני נותן לך אחרי התאריך הזה .ואנחנו התנגדנו ובסופו של יום מנקודת ראות
שלנו יוצא כ ₪ 400,000-פחות ממה שהוא דרש.
מר דרור רופא:

ביום שבו הוא הפסיק את העבודה זה עמד על סכום מסוים-

ד"ר מוטי דלג'ו:
המחלוקת.

לא ,אנחנו לא יודעים ,אם היינו יודעים אז זה היה פותר את

מר דרור רופא:

אז הוא דורש את האחוזים שלו מהסכום הסופי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

ממה שהוא הביא לנו ,לטענתו.

מר יצחק אגוזי:

אנחנו טוענים שיש דברים שהגיעו אלינו לא...
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אני לא נכנס להסכם הבוררות ...מגיע לו .אני נגד להמשיך לעבוד
מר אשר בן עטיה:
עם הבן אדם הזה אפילו דקה ,דקה .בן אדם שתובע אותי ולא מגיע להסדר ולא הסתדרנו אני לא
רוצה שיתבע אותי .אתם עושים את זה אנחנו יורים לעצמנו בראש .בן אדם שתובע אותי יקבל
מה שהוא זכה בתביעה ,שילך לחפש את החברים שלו.
מוטי ,אתה היית צריך להביא להצבעה ואני אומר לך אני
מר אמנון כהן:
הרגשתי שאני הולך להצביע נגד בעקבות הדברים שהוא אמר ,כיוון שאני חושב גם ככה.
מה זה יעזור ,לא קרה כלום .אבל מהיום והלאה שלא יבוא,
מר אשר בן עטיה:
שיבוא ייקח פי  3כסף עורך דין אחר והוא לא יעבוד.
מר אורי עצמון:

העבודה שלו זה חלק מהסכם הפשרה?

מר יצחק אגוזי:

כן ,כן.

מר אורי עצמון:

אז זה חלק מהסכם הפשרה.

מר אשר בן עטיה:

אני לא רוצה שיעבוד.

(מדברים יחד)
מר אמנון כהן:

הסתבכנו .אתה בעצם מכריח אותנו להצביע בעד.

מר אורי עצמון:

לא ,לא מכריח אותה כלום.

מר אמנון כהן:
גם חזרה לעבודה.

לא ,כיוון שאתה צריך לתת לו את הכסף ואתה גם מקבל אותו
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עזוב אין לו מה לעשות ,מפסקי הדין שהיו אתה מקבל את הכסף
מר אשר בן עטיה:
באופן אוטומטי ,אתה לא מבין מה שהוא אמר לך .עכשיו הוא לא עושה כלום ,אני לא רוצה
שהוא ימשיך .הוא לא עושה כלום ,אנחנו נקבל את הכסף בלעדיו או לא בלעדיו .אנחנו משלמים
לו עכשיו ,היינו צריכים לשלם לו  ₪ 1,200,000בלי להתווכח ,היו פה חכמים התווכחו ,אז עכשיו
נסגור את הסיפור וגמרנו.
חברים ,קודם כל אם לא אמרתי אז אני אומר עכשיו ,שני חלקי
מר יצחק אגוזי:
הסכם הפשרה שלובים זה בזה ,זאת אומרת אם אין אחד אין את השני.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תגיד מי הבורר גם.

מר יצחק אגוזי:
אביב-

הבורר הוא השופט אבי זמיר ,שופט בית המשפט המחוזי בתל

 ...כל דבר מתקשר למושבים פה ,בוא תעשה עסקה בוא תעשה
מר אשר בן עטיה:
עסקה ,אנחנו המטומטמים נזהרים אתם החכמים לא נזהרים? אני לא מבין את הדבר הזה .יש
לו פקידה שכל יום מתקשרת ,אתה רוצה להשיג לך מכביש  ...6לא ,אני אשיג לך כל מה שאתה
לא רוצה .אתה רוצה אני אשיג לך מתנובה? אני אומר קיבלנו מפה .אבל אני לא מבין איך מוסד
כזה מגיע לדבר כזה ומסתבך.
תראו מאחר והנושא טעון אז אני מאוד מבקש ,כל אחד ידבר
ד"ר מוטי דלג'ו:
ברשות דיבור ,אנחנו ניתן להגיד מה שרוצים .בבקשה דרור.
מר דרור רופא:
ערך שלו בכסף זה ?₪ 400,000

שאלה ,החלק השני של ההסכם שזה המשך העבודה שלו ,השווה

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ידוע ,כמה שהוא יביא.

מר דרור רופא:

הוא דרש ?₪ 1,200,000

מר יצחק אגוזי:

הוא דרש  ₪ 1,250,000בבית משפט-

מר דרור רופא:

 ...ממשיכים איתו את העבודה זאת אומרת זה ה-
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מר יצחק אגוזי:
יביא הוא יקבל .10%

ממשיכים איתו את העבודה על בסיס הצלחה ,כמה כסף שהוא

מר דרור רופא:

אוקיי בסדר ,אבל זאת אומרת שהחלק השני של ההסכם-

מר יצחק אגוזי:

כמה הוא יביא מהיום והלאה.

מר דרור רופא:

אם לא היית מסכים-

(מדברים יחד)
מר דרור רופא:
תמורת המשך העבודה.

אני רק רוצה להבין את התמונה ,הוא מסכים להסכם הפשרה

מר יצחק אגוזי:

נכון.

מר דרור רופא:

שאם לא כן אז אני גם משלם לו  ₪ 1,200,000סוגר עניין ,נכון?

מר יצחק אגוזי:

נכון.

מר דרור רופא:

יפה ,זאת אומרת השווה ערך של ההמשך מבחינתו-

מר אמנון כהן:

הוא לא יודע כמה יצא לו בעתיד ,הוא לא יודע.

מר יצחק אגוזי:
 4מיליון .₪

הלוואי שתצטרך לשלם לו  ,₪ 400,000זאת אומרת אתה תקבל

תסתכל על זה בצורה אחרת ,אם תגיד לו שאתה לא ממשיך לו
מר דרור רופא:
את ה , -שאנחנו לא מסכימים נניח לחלק השני ,יימשך משפט שבסופו או שתזכה או שתשלם
.₪ 1,200,000
אם אתה עכשיו צריך לשלם לו ...אתה מגיע ל₪ 1,200,000-
מר אייל אברמוב:
שאתה עכשיו צריך ...בשביל ה ₪ 400,000-האלו הוא צריך להביא  4מיליון  10% ,₪הוא מקבל.

22

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 15.11.16

 4מיליון  ₪נוספים למועצה לכן זה כדאי ,אפילו שזה כואב ומעצבן ,הבנת?
(מדברים יחד)
חברים ,אני אגיד לכם  3משפטים ,ואני אכניס אתכם לעובי
ד"ר מוטי דלג'ו:
הקורה .בעצם מי שהלך לבורר מטעם המועצה זה אגוזי כמו כמעט כל הבוררויות ,אלא אם יש
איזה מקרים מאוד קיצוניים אז אני גם מופיע ,וזה מהסיבה שאנחנו רוצים גם לאפשר מה
שנקרא את הקו שרגע אחד מישהו מאשר .משך הבוררות הזו כמה זמן? שנה ומשהו? כמה?
כמעט שנה .אני במשך כל הזמן התנגדתי בצורה חד חד חד משמעית להסכים לעבודת המשך
איתו ,חד משמעית .וזה לקח עוד חודש ועוד חודשיים ועוד  4ועוד  ,5ומסר לי דיווח אגוזי
מהבוררות ,ומה שהבורר דרך אגב הוא עכשיו בורר-
מר יצחק אגוזי:

מגשר ,מגשר ,חברים.

מגשר סליחה ,מגשר בכמה נושאים .הוא אגב גם המגשר שנקבע
ד"ר מוטי דלג'ו:
בתביעה הגדולה של הקבלן הנסון וכביש  .711ובסופו של יום אתה מגיע למצב שאתה צריך
לקבל החלטה ,ואז אני אמרתי את הדבר הבא ,הוא רצה שחותמים איתו הסכם קדימה ,ואני גם
אגיד לכם בכנות ,מבחינתו להגיד שהוא חתם הסכם עם דרום השרון ואני בלי שטופח לעצמי,
שיגיד שהוא חתם עם מוטי בשבילו זה המון שווה ,כי הוא מאותה התביעה הוא מבחינתו אני
נחשב לא דגל אדום לא סדין אדום אלא ,לא יודע איזה צבע .לא יודע איזה צבע ,ואז במסגרת
השיקולים אז אמרתי :תשמע ,לאן אנחנו הולכים .ואמרנו בואו יש שנתיים שכבר מאז עברו
בואו נראה אם יהיה משהו ,אייל אומר משהו נכון ,הלוואי שזה לא יהיה  4מיליון  ₪שזה יהיה
 40מיליון  ₪זה לא .הלוואי שיהיה כמה שיותר כי זה כסף שלא היינו מקבלים אותו כמו שלא
קיבלנו את הכסף ההוא .הרי חוץ מההסכם הגדול היה לנו איתו הסכם פרטני כמו כל המועצות.
ושמה בזמנו קיבלנו כמה מיליונים ושילמנו סדרי גודל לא קטנים .לכן לגיטימי מאוד ,כלומר אני
מרגיש בדיוק כמוכם-
מר איל מילר:

הוא מורווח...
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שנייה איל ,אני מרגיש בדיוק כמוכם .השאלה אם אני לוקח
ד"ר מוטי דלג'ו:
איזה כדור נגד גועל ומאשר את ההסכם ,או שהולכים לתביעה משפטית ,זהו .אחד אחד ,איל
ביקש ונלך לפי סדר.
לא ,אני רק אומר אם הוא כל כך בסדר אז למה לא שילמו לו
מר איל מילר:
מהתחלה כשהוא הביא את הכסף הקודם .הסכנה היא אחרת אבל ₪ 400,000 ,זה שהוא יביא 4
מיליון  ₪אם אני מבין נכון זה מה שהוא צריך להביא ,יכול להיות שהמועצה מקבלת גם בלעדיו
כספים ,שלא ינכס את זה לעצמו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,חד משמעית לא.

הוא בודק רק את  2013ו 2014-זאת אומרת זה שנתיים ושלוש
מר יצחק אגוזי:
אחורה ,מה שלא קיבלנו בגין השנים האלה אין סיכוי שנקבל לבד.
מר איל מילר:

זה שנת העסקה שלו?

כן ,כן .תקשיב אני אומר לכם לא סתם אני משכתי את זה ,כבר
ד"ר מוטי דלג'ו:
אגוזי רץ אחריי לפחות  6 ,5חודשים.
מר איל מילר:

חשבתי שזה גם .2016 2015

אף על פי שאני מסכים עם אשר ...אנחנו מכירים את הזהירות
מר אייל אברמוב:
הזאתי במקרה הספציפי הזה אני בעד גלולת גועל ...תיקח  ₪ 400,000 ,₪ 400,000אנחנו עושים
עם זה הרבה .אבל מוטי השאלה שלי אחרת ,אם אנחנו חושבים שמגיע לו בשביל מה התחכמנו,
ואם אנחנו חושבים שלא מגיע לו אז למה אנחנו נבהלים ,ולמה הגענו ל ₪ 800,000-ולא 700,000
 ?₪אני לא מצליח להבין את המכניקה-
מר יצחק אגוזי:

זה גישור ,זה גישור .אנחנו חשבנו-

מר אייל אברמוב:
בכלל צריך להעסיק אותו-

מה היועץ המשפטי אומר יש לנו קייס אין לנו קייס ,בשביל מה

מר אלי כהן:

מה החשיפה שלנו זה בדיוק השאלה? מה החשיפה שלנו בבית
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משפט?
מר יצחק אגוזי:

מה אנחנו חשבנו?

כן .אם אני רואה מישהו רוצה לצאת איתו לקרב ,אני צריך קודם
מר אייל אברמוב:
כל להבין אם יש לי סיכוי אם אני בורח.
מר יצחק אגוזי:
לבין מה שחשבנו...

מה שאנחנו חשבנו ,יש הבדל מה שחשבנו לצורך הדיון המשפטי

(מדברים יחד)
אמרתי שבדיון המשפטי שנערך ייצגנו עמדה שלא מגיע לו כלום.
מר יצחק אגוזי:
אבל להגיד שזה ,זה בדיון המשפטי ,זה בסדר.
נו אבל אתה בכל זאת יש לך איזה שהיא הערכה מה מידת
מר אלי כהן:
החשיפה של המועצה ,כי  ₪ 1,200,000זה כל הסכום .אתה יודע בדרך כלל כשאתה מגיע לבית
משפט יש בעיה...
מר יצחק אגוזי:
החשיפה לטובתנו.

הסכם הגישור הזה זה הסכום מגלמים בהחלט את מידת

ד"ר מוטי דלג'ו:

אלי אני אתן לך נתון-

מר אלי כהן:

 ₪ 1,200,000זה כל הסכום-

אלי אני אתן לך נתון ,בתחילת הוויכוח כלומר אנחנו לא היה לנו
ד"ר מוטי דלג'ו:
ספק שמגיע לו  ₪ 520,000בלי ויכוח.
מר אלי כהן:

בסדר-

ד"ר מוטי דלג'ו:

כלומר הפער בין ה ₪ 520,000-ל ₪ 800,000-זה המשחק בין ה-

מר אלי כהן:

הבנתי מוטי.
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זה מה שהיה ,ולמרות זאת אני לא אהבתי את זה .אני אמרתי
ד"ר מוטי דלג'ו:
אני רוצה להופיע ,אני אמרתי להם אני אופיע לבית המשפט .זהבה בבקשה.
גב' זהבה רוט:

קודם כל זה קצת מריח כמו סחיטה-

מר יצחק אגוזי:

לא.

???:

את עורכת דין למה סחיטה?

 ...חוזה חדש ,ויכול להיות שגם מהחוזה החדש יגיע לאותה
גב' זהבה רוט:
נקודה שהחוזה הישן הגיע אליו ,ואז יכפה עלינו עוד חוזה ועוד חוזה ועוד חוזה .מההיכרות שלי
עם הבן אדם אני לא מתפעלת ,היה מקרה שהוא היה נציג של ועדת המיסוי הבין מושבית בין
האוצר ,אם אתם זוכרים באחרון-
ד"ר מוטי דלג'ו:
לחברים ,לא להתייחס לאדם.

זהבה רק שנייה ,מאחר ואת מכירה אותו מה שאני רוצה להציע

גב' זהבה רוט:

אי אפשר לא .טוב ,אמרתי מה שאמרתי.

בכל מקרה אני חושב שגם יש פה את החשיפה ,מסכים שיש
מר איתן יפתח:
חשיפה ,אלא אם כן זה מבוטח כמו שאגוזי אמר ,שלא יכול להיות מצב שהוא יבוא יגיד
התוצאות ב 2020-זה התוצאות של מה שאני בישלתי בשנת  ,2017 2016שלא יהיה מצב ש-
ד"ר מוטי דלג'ו:

לא יהיה ואתה צודק-

זה חוזה שאנחנו הכתבנו אותו ,החוזה החדש ההסכם החדש
מר יצחק אגוזי:
הוא הסכם שאנחנו כתבנו אותו ,לפחות לפי הבנתנו הכנסנו שם את כל השלייקס הדרושים על
מנת שהוא-
מר אלי כהן:

והוא הסכים?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא הייתה לו ברירה.
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הוא רצה את החוזה אז כן .על מנת שכל מסמך שהולך למינהל
מר יצחק אגוזי:
כל דרישה מובאת לפה תוך  15יום ,זאת אומרת אנחנו מראש נדע מה הוא מגיש מה הוא לא
מגיש ,זה לא יהיה כמו שזה היה.
בסדר ,ודבר נוסף אני חושב שהנושא של הארכה ,אני לא יודע
מר איתן יפתח:
החוזה הראשוני אם זה היה באישור המליאה או לא-
ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לא הארכה.

מר איתן יפתח:

הארכה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה חוזה חדש.

מר איתן יפתח:
שהיא תגיע למליאה.

אני יודע .אבל הארכה של זה כי מדובר שם בהסכם ,לגבי הארכה

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם נרצה קרוב לוודאי לא-

מר איתן יפתח:

לא משנה.

לא ,לא ,ההצעה שלך היא בסדר ,היא תירשם למען הסר ספק,
ד"ר מוטי דלג'ו:
שבמידה ונרצה להאריך נצטרך לקבל את האישור של מליאת המועצה ,מקובל .הערה נכונה .עוד
מישהו? אורי עצמון.
תראה כעיקרון צודק אשר עם אחד כזה לא צריך לעבוד,
מר אורי עצמון:
כעיקרון .אבל אני שמעתי ושמעתי לא טוב שהוא יגיש לנו את  2013ו 2014-וההסכם הוא לשנה,
ומה יהיה אם הוא לא גומר אחרי  ?2014 2013הוא לא עובד על הצלחה ,הוא עובד על שתי
השנים האלה ותוך שנה הוא חייב לתת לנו .מה קורה אם הוא לא יגמור?
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תשמע ,לא קורה כלום הוא לא חייב כלום ,אם הוא לא גמר אז
ד"ר מוטי דלג'ו:
הוא לא גמר ,אז הוא לא הביא לך כסף ואתה לא משלם.
מר אשר בן עטיה:

אז נגמר? ואם אנחנו בפעם הבאה נגלה  2013נקבל-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה שלנו ,זה שלנו.

מר יצחק אגוזי:

מה שהוא לא עשה-

מה שהוא לא עשה נגמר .אבל שוב ההערה שכאן אשר אמר ,אני
ד"ר מוטי דלג'ו:
מבקש לרשום וגם כן למען הסר ספק והיה ואחרי שנה שנתיים אנחנו נגלה שזה בגין השנים
האלה ,אז הוא לא זכאי .זה ברור כתוב בחוזה אבל אני רוצה שזה יהיה מובטח-
מר אורי עצמון:

אם הוא לא הגיש הוא לא יקבל כלום.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר .דרור.

מר דרור רופא:
העניין.

זאת אומרת בחוזה החדש אם הוא מביא  0הוא מקבל  0לצורך

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,נכון מאוד.

מר דרור רופא:

זאת אומרת שהסכם הפשרה הזה חסכנו .₪ 400,00

מר אורי עצמון:

לא ,הפסדנו .₪ 300,000

מר אשר בן עטיה:
שהמליאה לא אישרה.

זה סגור או הלכנו לאחרים לעשות עוד הצגה ולהגיד לו

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,זה יש לנו את הזה ,עכשיו אשר-

מר אשר בן עטיה:

אז תאשר ,בלעתי עוד כדור תאשר לו את הדבר הזה.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אוקיי אשר אני אבקש שאתה תנסח את נוסח הצעת ההחלטה.

מר אשר בן עטיה:

לא ,יש פה זהבה עורכי דין-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא ,בסדר.

מר אמנון כהן:
אישרה ,כי אז בעצם...

מוטי ,אני מבין שאין סיטואציה שאתה יכול להגיד המליאה לא

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא.

מר אמנון כהן:

אני אומר החוזה בעצם לא מאושר.

חברים ,החוזה לא נחתם גם בראשי פרקים מה שלפעמים אני כן
ד"ר מוטי דלג'ו:
עושה ואני כותב מותנה בהסכמת המליאה ,אני לא חתמתי ,אני לא חתמתי .המליאה סוברנית
לקבל החלטה שלא חותמים אנחנו הולכים למשפט ממשיכים אותו ,קחו בחשבון גם את
ההוצאות המשפטיות בעניין הזה ,אבל אנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים .אני חושב
שהחברים פה הבינו לעומקו של עניין .אז נוסח בבקשה אגוזי.
מליאת המועצה מאשרת את הסכם הפשרה עם בועז מקלר
מר יצחק אגוזי:
שכולל חתימה על הסכם העסקה חדשה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

לשנה.

מר אמנון כהן:

קשה לך אפילו להגיד את זה.

מר יצחק אגוזי:

לא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כולל הערה שנאמרה פה-

מר יצחק אגוזי:

הארכת ההסכם במידה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

הארכת ההסכם תעשה אך ורק באישור מליאת המועצה.
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מר יצחק אגוזי:

כן ,אוקיי.

ד"ר מוטי דלג'ו:
להוריד .נגד? אין .נמנעים?

אוקיי? אז אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד שירים את ידו?

???:

נמנע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש  3נמנעים.

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את הסכם הפשרה עם בועז מקלר שכולל חתימה על הסכם
העסקה חדשה .הארכת ההסכם תעשה אך ורק באישור מליאת המועצה.
.6

דו"ח מבקר פנים לשנת ;2015

חברים ,לפני שנעבור לסעיף  5יש את סעיף  6דו"ח מבקר פנים
ד"ר מוטי דלג'ו:
צריך ,יואב צריך לצאת או המבקר? אתה?
מר יואב סבן:

גם ...וגם המבקר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז בסדר ,דו"ח המבקר.

ערב טוב לכולם ,אתם קיבלתם עם החומר למליאה את תקציר
מר רואי מסורי:
דו"ח הביקורת לשנת  .2015אני מניח שכולם קראו התעמקו הבינו.
???:

לא יכול להיות שקראנו והבנו?

מר רואי מסורי:

למה לא?

???:

אני שמעתי מכמה אנשים שקראו.
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נהדר אני שמח .קודם כל חברי ועדת הביקורת לצערי לא
מר רואי מסורי:
נמצאים פה ,יו"ר ועדת הביקורת גילה פרין נאלצה ללכת ,אימה הובהלה לבית חולים אז שיהיה
באמת לאימא שלה רפואה שלמה ,לצערי גם שני החברים האחרים לא נמצאים פה .מה שנציג
עכשיו זה בעצם ,אנחנו לא יכולים מפאת קוצר הזמן לא נציג את כל הנושאים כמובן של דו"ח
הביקורת ,אלא נושא אחד.
מר אמנון כהן:

חברי הביקורת לא נמצאים פה?

מר רואי מסורי:

לא.

מר אמנון כהן:
יכולה להגיב.

אני הייתי דוחה את הזה ,אני חושב שגילה יו"ר הוועדה והיא לא

ד"ר מוטי דלג'ו:

תאפשר לו להציג אחר כך המליאה תחליט מה שהיא רוצה.

כל נושאי הביקורת נדונו בוועדת הביקורת וצוות ליקוי ליקויים
מר רואי מסורי:
כך שחברי ועדת הביקורת מכירים את הנושאים ,דנו בהם גם בממצאים וגם בהמלצות .אני רק
רוצה להוסיף שנמצאים פה גם יואב סבן מנהל אגף התפעול של המועצה ויעקב שהינו מנהל
מחלקת תחבורה .זאת מכיוון שהנושא שנציג הוא קשור למערך ההיסעים ,קשור לאגף התפעול
במחלקת התחבורה.
צריך למסור לחברי הוועדה שלא מגיעים שזה פשוט לא ראוי.
???:
אחד שיש לו סיבה מילא אבל ...שערורייה.
רק הקדמה קצרה על עבודת הביקורת .המבקר הפנימי בודק
מר רואי מסורי:
אם פעולות המוע צה תקינות ומועילות להשגת היעדים שנקבעו להם ,מבחינת שמירה על החוק,
ניהול תקין ,טוהר המידות ,יעילות וחיסכון .ביקורת הפנים נערכת בהתאם לתוכנית עבודה
שנתית המגובשת על ידי מבקר הפנים שזה אני ,וחברי הוועדה לענייני ביקורת .הוועדה לענייני
ביקורת מונה  3חברי מליאה ,עוד מעט נמנה אותם בשקף הבא ,מבקר הפנים מונה על ידי
מליאת המועצה בעריכת ביקורת גם בגופי הסמך ,לא רק במועצה אלא גם בחברה הכלכלית
בחברת ההשבה ובעמותה .אלה חברי ועדת ביקורת לצערי אמרתי שהם לא נמצאים לא נוכחים
כעת במליאה ,עורכת הדין גילה פרין ,דויד סיון ,יעקב אברהמי .צוות תיקון ליקויים שמסייע זה
שי המנכ"ל ,אגוזי הגזבר ובועז מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי .דו"חות הביקורת כלומר נושאי
הביקורת יותר נכון במהלך השנה נידונים בישיבות הוועדה המתכנסת מספר פעמים בשנה.
ודו"ח הביקורת השנתי המלא נשלח לאגף לביקורת רשויות מקומיות במשרד הפנים.
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מר אורי עצמון:

לפני שאנחנו ראינו אותו?

מר רואי מסורי:

לא ,עדיין הוא לא נשלח.

מר אשר בן עטיה:

ישלח.

מר רואי מסורי:

ישלח כן.

מר אורי עצמון:

כתב נשלח.

לא ,דו"חות של שנים קודמות נשלחו ,הדו"ח הנוכחי עוד לא
מר רואי מסורי:
נשלח .אלה הנושאים שנבדקו בשנת  2015כפי שאתם רואים .מערך הסעות תלמידים בחינוך
הרגיל ,שני ועדים מקומיים נירית ואייל ,בחברה הכלכלית בדקנו סקירה על חוזים והסכמים,
ובעמותה לקידום החינוך תרבות וספורט בדקנו את מערך כוח האדם והשכר.
???:

איך השאילתה נקבעת מי קובע את זה?

אמרתי לפני כן ,מי שקובע את זה ,זה מגובש על ידי מבקר הפנים
מר רואי מסורי:
וחברי ועדת הביקורת .כפי שאתם רואים בשנה הזאת בעצם ההתמקדות הייתה יותר בגופי סמך
ובוועדים מקומיים .בכלל המטרה היא לבדוק בנוסף לגופי מועצה גם את גופי הסמך ,כי אני
מבקר הפנים של גופ י הסמך וגם כמובן ועדים מקומיים כאשר הדגש זה בעיקר בוועדים
מקומיים שאין להם ועדת ביקורת.
מר אשר בן עטיה:

לא של כולם השאלה...

בדיוק ,חלקם דווקא עושים עבודה יפה .כפי שאמרתי אנחנו
מר רואי מסורי:
בעצם נתמקד בנושא אחד מתוך הנושאים שנבדקו ,זה מערך הסעות תלמידים .יש פה איזה
שהיא הקדמה קצרה .מחלקת תחבורה אחראית על מהלך הסעת תלמידי היישובים לבתי הספר
ושאר מוסדות החינוך בתחום השיפוט של המועצה בתי הספר של המועצה וגם ברשויות
סמוכות .בכל יום לימודים מוסעים כ 3,500-תלמידים בכ 100-קווי הסעה בבוקר ו 400-קווי
הסעה אחר הצהריים .כפי שאתם רואים אחר הצהריים יש יותר קווים-
מר אורי עצמון:

זה לא יכול להיות  400בחיים לא.
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מר אשר בן עטיה:

אולי .200

אז אולי יש פה טעות סליחה .כנראה שמשהו התפקשש פה
מר רואי מסורי:
בטעות סופר .התלמידים מוסעים ב 13-אוטובוסים צהובים שבבעלות המועצה ,ובאוטובוסים
ורכבי הסעה של חברות חיצוניות .כלומר השימוש הוא גם באוטובוסים צהובים ,ומכיוון שיש
יותר קווי הסעה מאשר אוטובוסים גם הפיזורים השונים אז גם מסתייעים ברכבי הסעה של
חברות חיצוניות .בנוסף המחלקה נותנת שירות והסעה תושבי המועצה לאירועי תרבות נוער
וספורט ,זה כמובן האוטובוסים הצהובים בדרך כלל .נעבור פה על עיקרי הממצאים ,אגוזי זה
המצגת הנכונה ,סליחה יש פה איזה תיקון ,זה לא המצגת הנכונה.
אתה יודע שהיה סיפור כזה גם בכפר סבא .גם במועצת העיר כפר
גב' לאה פורת:
סבא הביאו דו"ח ביקורת והסתבר שחברי המליאה יושבים עם דו"ח אחד והמבקר יושב עם
דו"ח אחר.
מר רואי מסורי:
היו כמה תיקונים קטנים.

לא ,לא ,זה הגרסה הלא סופית של הדו"ח ,ראיתי את זה מיד.

מר אמנון כהן:

מה שאתה מראה לנו עכשיו זה הדו"ח הסופי או לא?

מר רואי מסורי:
יודע מה בוא נמשיך.

לא ,לא ,בהחלט זה המצגת אבל היו כמה תיקונים קטנים .אתה

???:

מה שקיבלנו הביתה על זה צריך לדבר.

מר רואי מסורי:

בהחלט ,אבל במצגת היו כמה עדכונים.

אני הייתי רוצה לשאול עד שהבעיות הטכניות יפתרו לשאול
מר אייל אברמוב:
שאלה על הסדר .מה קורה ...לקביעת נושא הביקורת ,עכשיו יש לנו  2017 2016איך אנחנו
קובעים ,והאם המליאה לא המקום שהמליאה תחליט במה הביקורת צריכה להתעסק ולא
שיחליטו ...כי אני ראיתי את הנושאים פה ,עם כל הכבוד אני לא בטוח שזה מה שהייתי בוחר.
אם אנחנו נסתכל על הנושאים לאורך שנים פחות או יותר
מר רואי מסורי:
המטרה היא לכסות ולבקר את כל גורמי המועצה וגופי הסמך .שוב פעם אמרתי אני גם מבקר
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של גופי סמך-
ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא שואל אותך מי קובע מה הנושאים שאתם בודקים.

אז אני אומר מי שקובע המבקר קובע באופן עצמאי זה גם לשון
מר רואי מסורי:
החוק ,ואני מסתייע כמובן בחברי ועדת הביקורת שהם נציגי המליאה הם חברי מליאה.
מר אייל אברמוב:

אני הייתי ממליץ לך כיוון שזה לא רוח החוק-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה בסוף בסוף.

להעביר את זה לאישור המליאה ושהמליאה תתרשם מהרעיונות
מר אייל אברמוב:
שלך ותגיד מעירים אולי שכחת משהו פספסת משהו ,יש פה הרבה אנשים חבל שלא שואלים
אותנו .כי כשאתה עושה ביקורת על משהו אז אחרי זה הדו"ח זה על המשהו שעשית ולא על
משהו שאני רוצה שתבדוק.
מר אשר בן עטיה:

השאלה מה החוק אומר.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,אתם רוצים כבר לסכם את הדו"ח?

מר אייל אברמוב:

לא ,אני אמרתי משהו אחר ...לא דנים בכלל בנושאים לא ב-

ד"ר מוטי דלג'ו:
סיכום.

מבקר הפנים הכין את החומר תאפשרו לו באמת ,אחר כך נעשה

 ...של החוק כי כל הביקורת כפופה למליאה .לא ...את המועצה
מר שמוליק מריל:
אלא המליאה עצמה .בגלל זה אתה גם מגיש את הדו"ח למליאה .אני חושב שמן הראוי שתוכנית
העבודה תאושר לפני זה על ידי המליאה ,תביא אותה אבל שתאושר על ידי המליאה-
גב' לאה פורת:

אני רוצה להגיד לכם שהדיון הזה הוא התקיים-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה לאה שנייה-

גב' לאה פורת:

הוא התקיים ואם תבדקו את התמלילים של שנים קודמות אתם
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תראו שדנו באותו נושא.
חברים ,אני לא מכיר את נוהל העבודה של המבקר אבל לגבי
ד"ר מוטי דלג'ו:
ההצעה שאתה מציע אני רוצה להגיד לך למה זה לא נראה לי הגיוני .קח לך סיטואציה דווקא
של עירייה יש אופוזיציה יש קואליציה ,מה שיקרה זה כל מה שהאופוזיציה תרצה לבדוק לא
יאושר.
גב' לאה פורת:

מוטי אין לנו אופוזיציה פה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,רגע שנייה ,שמת לב מה אמרתי? אמרתי ש-

גב' לאה פורת:

אין פה אופוזיציה.

אני מסביר לכם הפריבילגיה הזו נתונה להחלטתו של המבקר
ד"ר מוטי דלג'ו:
הוא צריך להיות עצמאי ,יש לו את ועדת הביקורת .עכשיו מן הראוי מה שעושים לא מעט
אנשים ,כל נושא שהוא כותב למבקר ,אדוני המבקר אני מבקש ממך הסוגיה הזו וזו אני חושב
שצריך לבדוק אותה ,הוא משכלל ומקבל את ההחלטות .אבל בואו תנו לו תנו לו ,הוא ממהר גם.
בבקשה.
עיקרי הממצאים ...אנחנו מדברים על מערך הסעות תלמידים
מר רואי מסורי:
בחינוך הרגיל ,רק אני אדגיש שיש לנו במ ועצה גם הסעות לחינוך הרגיל שעליה אחראית מחלקת
התחבורה ונושא של החינוך המיוחד שזה בעלת תפקיד באגף החינוך זה שני תחומים שונים,
הדו"ח הזה בדק את מערך ההסעות הרגיל לא את מערך ההסעות המיוחד ,למרות שאני
התייחסתי לקשר ביניהם בהמשך הדו"ח וההמלצות .עיקרי הממצאים ותגובת המועצה,
הממצאים האלה זה בעצם עובדות הם קשורים לרישיונות ,אישורים ותחזוקה של האוטובוסים
הצהובים והנהגים .הדברים האלה זה בעצם הדברים החשובים ביותר ,בטיחות ,רישיונות,
אישורים .לכל האוטובוסים רישיונות ואישורי הסעה בתוקף ,הדברים נבדקו ממש אוטובוס
אוטובוס לכל המסמכים שבתקנות .מערכות הבטיחות המחויבות על ידי משרד התחבורה
ומשרד החינוך מותקנות בכל האוטובוסים ,זה מערכת נעילת גלגלים ,צופרי התראה בנסיעה
לאחור ,מערכת אוטומטית לכיבוי אש במנוע ,ומערכת הטכוגרף שהיא בעצם הקופסא השחורה
של האוטובוס מי שמכיר .האוטובוסים נק יים ומתוחזקים ...נדרש בתקנות זה בביקורת
שנעשתה ,היתלותי לביקורת חודשית עם מנהל מחלקת התחבורה ,דבר שנעשה כל חודש לגבי כל
האוטובוסים .ציוד חובה כמו אלונקה ,כמו מטף דברים כאלה קיימים .לכל הנהגים רישיונות
ואישורים ברי תוקף כגון :רישיון נהיגה ,הצהרת בריאות ,השתלמויות וריענון נהלים .אז בכל
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הקטע אני רוצה לציין לחיוב את עבודתה של מחלקת התחבורה ושל יעקב מנהל מחלקת
התחבורה בנושא הרישיונות והאישורים באמת הם עומדים בכל ה-
מר אמנון כהן:
האישור-

סליחה אבל בדו"ח ששלחת לנו כתבת שלחלק מהנהגים אין את

מר רואי מסורי:

רגע נגיע ,זה בעמוד הבא.

מר אמנון כהן:

קראתי.

מר רואי מסורי:

קראת יפה ,אם כבר קראת זה כבר טוב.

מר אורי עצמון:

בדקת רק את הצהובים? את היתר לא בדקת?

מר רואי מסורי:

רגע ,גם לזה נתייחס.

גב' לאה פורת:

מה  ?80יש לנו נהג עד ?80

מר רואי מסורי:

אפילו מעל.

מר יואב סבן:

 82מגיע לעבודה עם אופנוע ...שכולם יעבדו כמוהו.

מרבית נהגי האוטובוסים הצהובים לקראת או לאחר גיל פרישה.
מר רואי מסורי:
 14מתוך  16נהגים בני  60עד  .80זה כעובדה אני לא יכול לקרוא לזה כל כך ממצא ,זה עובדה.
בעצם מה שזה אומר צריך באיזה שהוא מקום ,המועצה צריכה לחשוב על הצערת גיל הנהגים,
הכיתוב באדום זה בעצם תגובת המועצה" .לא קיימת מגבלה חוקית לגיל העסקת הנהגים".
כלומר כל עוד בעלי רישיון נהיגה תואם ובתוקף ,כמובן שזה מראה שהם בריאים שיש להם
אישור בריאות והם מסוגלים ויכולים לנהוג באוטובוס עם כל המשתמע מכך ,אז אין מגבלה
חוקית להעסקתם.
אני רוצה להוסיף אלה האליטה שבאליטה ,יש להם ניסיון
מר יעקב שהינו:
הרבה ...נהגים כמו הורים כמו סבים לילדים ,מכבדים אותם אין דבר כזה ,צריך להוריד את
הכובע בפניהם.
מר איל מילר:

אני רוצה להגיד כסוכן ביטוח ,חברות ביטוח עשו פעם סקר
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הנהגים המבוגרים התנועות שלהם איטיות שלהם הכול איטיות יותר ,למרות זאת הם לא
מעורבים בתאונות כי הם הרבה יותר שקולים והם יודעים להעריך את האיטיות שלהם אפילו.
אבל עדיין עם כל הכבוד ...של  14נהגים מתוך  16נהגים שהם בני
מר אבי קירס:
גיל כזה זה משהו פה לוקה בחסר.
מר רואי מסורי:

לכן כתבתי את זה בדו"ח.

מר אבי קירס:

עדיין ,עדיין .עדיין תמונה כזאת זה משהו לוקה בחסר.

מר יואב סבן:

כל עוד יש להם את האישורים ואת הבדיקות הרפואיות...

בשביל זה הוא נהג אוטובוס ,הסיכוי של בן אדם בן  80לאירועים
מר אבי קירס:
קצת יותר חריגים מגבר צעיר ,בוא יש לזה איזה שהם סטטיסטיקות .רבותיי זה נראה לי איפה
שהוא-
(מדברים יחד)
כפי שיעקב אמר יש הקפדה להעסקת נהגי אוטובוס בוגרים
מר רואי מסורי:
ושקולים בעלי רקע מתאים להסעת ילדים .הממצא הבא-
מר רונן ברקאי:

כמה פה עומדים בקריטריון של בית הילל ל?80-

אם אפשר בסוף בסדר .לכל הנהגים אישור העדר עבירות מין
מר רואי מסורי:
בקטינים כמחויב בהוראות חוזר מנכ"ל משרד החינוך .אני מציין פה שבבדיקת הביקורת לא
נמצאו אישורים מעודכנים .במהלך הביקורת מנהל מחלקת התחבורה דאג להעביר אישורים
לכל הנהגים ,וכפי שכתבתי כפי שמצוין לכם האישורים חודשו בהתאם להערת הביקורת כאשר
החידוש הוא אחת ל 5-שנים .שוב פעם אני אומר-
גב' זהבה רוט:

קיבלתם הרשאות?

מר רואי מסורי:

זה אישורים מהמשטרה.

מר אורי עצמון:

עבירות תנועה של הנהגים.
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גב' לאה פורת:

עבירות תנועה-

גב' זהבה רוט:

לא עבירות מין ,עבירות תנועה.

בחלקם של דו"חות העבודה היומיים של הנהגים אין הקפדה על
מר רואי מסורי:
מילוי ...שעת התחלה וסיום יום עבודה ,וכן שעת התחלה וסיום של כל קו שביצע ביום העבודה.
כלומר יש איזה שהוא דו"ח ידנ י קצת ארכאי הייתי אומר ,שאין הקפדה של הנהגים למילוי שלו,
למרות שיש את הגיבוי יש את הטכוגרף שהוא בעצם הדסקית שמראה בכל יום מה הם שעות
העבודה ובאיזה מהירויות וכו' .עדיין הדו"ח הידני הזה לא ממולא היטב אין הקפדה על מילוי-
מר יעקב שהינו:

זהו דו"ח שלי עבורי בלבד ,הוא לא לראייה של...

מר אבי קירס:

יש טכוגרף או אין טכוגרף?

מר רואי מסורי:

יש.

מר אבי קירס:

אז יש את שעות העבודה של הנהגים.

מר אורי עצמון:

יש שעות מתי שהאוטובוס נסע לא מתי שהנהג עבד.

(מדברים יחד)
רבותיי סליחה הדו"ח הזה הוא דו"ח של יעקב לבקרה פנימית
מר יואב סבן:
שלו מי נהג בנוסף לטכוגרף .זה דו"ח של יעקב-
זה מכסה את השעות.
???:
בדיוק ,כמה נהגים שמה לא חתמו הסקנו את המסקנות ואנחנו
מר יואב סבן:
נמלא אותו עד הסוף ומפה ממשיכים.
מר יעקב אברהמי:

צריך לזכור שיש לאוטובוסים שלנו במועצה יש מעקב ,GPS

כלומר כל אוטובוס בודק מי הנהג שנמצא עליו ,יש גם היסטוריה של תיעוד לאן נסעו
האוטובוסים.
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חבר'ה זה לא אותו דבר ,זה שיש טכוגרף והוא יודע מתי
מר אייל אברמוב:
האוטובוס נסע אז יכול להיות שהבן עבד  6משמרות והוא עייף והתחיל לעבוד ב 06:00-בבוקר
וגמר ב 12:00-בלילה ,זה לא אחד לאחד .זה למשהו וזה למשהו .טכוגרף לא יודע להגיד לך
שאתה עבדת  12שעות הוא יודע להגיד לך שהאוטובוס נסע .יש לך טעם בדבר הזה וזה הכול.
צריך למלא את זה.
מר רואי מסורי:

טוב ,נעבור הלאה-

רגע ,רגע ...,זהבה אמרה היא הציגה פה הערה מאוד חשובה
גב' רחל רבר:
בנושא של הרשאות הנהגים .כל התאונות הכי קטלניות היו-
מר יעקב שהינו:

הרשאה אין אכן בידי קצין בטיחות של המועצה-

גב' לאה פורת:

בוא נקרא לזה עבר תעבורתי.

אין ברשות קצין בטיחות ותעבורה בכל מקום להיכנס לתוך
מר יעקב שהינו:
המאגר הזה ולבקש מהנהג הזה להציג בפניך ,אין אישור .לאחרונה נכנס חוק עוד מעט הוא
ייכנס שאני אוכל להיכנס לתוך מאגר המשטרה ולראות את העבירות שלו.
גב' לאה פורת:

מה זאת אומרת?

רק שנייה ,רק שנייה ,אבל אם נהג עושה עבירה עם האוטובוס
ד"ר מוטי דלג'ו:
הצהוב ,אתה מקבל את הדו"ח לפני שנהג.
עכשיו לאחרונה הייתה לי תאונת דרכים ,רק בית משפט היה
מר יעקב שהינו:
בשבוע שעבר ,הייתה תאונה לא רצינית קיבלתי את הסיכום של בית המשפט.
בסדר אוקיי.
ד"ר מוטי דלג'ו:
???:

אתם בעלים?

מר יעקב שהינו:

אנחנו הבעלים .הוא הואשם ,הוא מואשם אישית.

גב' לאה פורת:

אני לא מבינה ,אתה לא יכול-
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(מדברים יחד)
גב' זהבה רוט:
חברות נוספות.

 ...של האוטובוסים הצהובים ,אבל המועצה שוכרת שירותים של

מר יואב סבן:

אנחנו נתייחס לזה ,אנחנו נתייחס לזה.

מר אורי עצמון:

שאלתי קודם אם הוא בדק גם אחרים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

מתברר שלסבלנות יש לה גם יתרונות.

מקום שהיית הנהגים בין הנסיעות ...לשהייה ולמנוחה בהתאם
מר רואי מסורי:
לתקנה  168לתקנות התעבורה .מדובר בחדרון יביל המשמש למטבחון ואחסון ציוד בלבד.
כלומר הביקורת מצאה ,מקום שהיית הנהגים נמצא פה מאחורי בית ספר אהרונוביץ ,יש שמה
איזה שהוא חדרון קטן שמשמש בקושי כמו שאני כותב למטבחון ואחסון ציוד בפועל הנהגים
שוהים בחוץ ,כאשר יש חשיבות גדולה למנוחה שלהם בין הנסיעות על פי התקנות אבל גם
מבחינה הגיונית ,נהג על מנת שהוא יהיה ערני בנסיעות הוא צריך לנוח בין לבין .כפי שאתם
רואים התגובה זה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית הוחלף חדר הנהגים למבנה יביל ומרווח,
עבודת השיפוצים יושלמו עד סוף דצמבר  .2016יש כבר מבנה יביל שנמצא במקום והוא ישופץ
וא ני מקווה באמת שהוא ייתן פתרון טוב לשהיית הנהגים במקום מרווח שהוא באמת מתאים
לשהייה ומנוחה .רחבות תחנות ההסעה אהרונוביץ וירקון נמצאו מלוכלכות ולא מתוחזקות .פה
שוב פעם מדובר ברחבות ההסעה כאן במתחם המועצה אהרונוביץ וירקון .אני אגיד רק בנוסף
שגם נבדקו רחבות הה יסעים גם בבית הספר החדש בצופית ,גם הוא חדש הוא בסך הכול בסדר,
וגם במעבר אפק .אבל כפי שכתבתי רחבות ההסעה באהרונוביץ וירקון גם מלוכלכות וגם לא
מתוחזקות ,זה לא נעים-
מר יעקב שהינו:

גם בעמי אסף.

גם בעמי אסף אוקיי ,לא הייתי שם .זה לא נעים לראות לכלוך
מר רואי מסורי:
ברחבות היסעים ושאין באמת גורם שמתחזק את זה ,התגובה היא באמת שניקיון ותחזוקה
ברחבות ההיסעים יבוצע על ידי קבלן ניקיון במועצה באחריות אגף החינוך .מי שיהיה אחראי
על זה באופן ישיר זה אב בית הספר בשני בתי הספר האלה וגם בבתי הספר האחרים ,ועל כל
הנושא של תקלות ותיקונים המחלקה הטכנית.
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יש לזה היבט גם חינוכי דרך אגב ,הילדים שעומדים וזורקים
מר בועז ארנון:
פחיות קולה בתחנה כל יום כל יום ,אני נמצא כל יום בתחנה .אז הנושא החינוכי גם צריך לתת
לו איזה שהוא פן ,אפשר ל הגיד למורים שתחנת הסעה זה לא פח זבל .הרי לא יעברו שם כל יום
לנקות.
מר רואי מסורי:

כן ,אני מסכים-

מר בועז ארנון:

זה אנחנו מלכלכים.

מר רואי מסורי:

צריך לדאוג אבל שילדים יהיה איפה לשים את האשפה ...פחים.

לחכות להסעה ביישובים ,הנושא של הבטיחות שלהם על מי הוא
מר חיים לוי:
נופל על היישוב או שהוא נופל על המועצה?
גב' זהבה רוט:

לצערי על היישוב.

מר אורי עצמון:

מה פתאום?

כי אצלנו בכל מקרה מבחינת בטיחות זה ממש נורא .השאלה אם
מר חיים לוי:
צריך לעשות שמה סדר גם כן לדעתי.
???:

התחזוקה השוטפת לדעתי על הוועד המקומי בראש ובראשונה.

מר חיים לוי:

הוועד המקומי הוא כוח ...המועצה-

יש הרבה פעמים של תחנות הסעה ששמים רק עמוד ויש שם את
מר איתן יפתח:
השטח המתאים מבחינת מפרץ ודברים כאלה ,ועדיין עומדים שם ילדים .לא רק תחנות יש גם
נקודות כ אלה שמורידים או מעלים ,וזה לא בהכרח תחנות הסעה ואני לא יודע אם זה עומד
בתקן שצריך כעיקרון שאוטובוס יעצור יוריד ילדים שמה .אז זה אני לא בטוח שזה-
לדעתי לשים את העמודים ,שהוועד המקומי יתקין תחנות ...ואז
מר יעקב שהינו:
התחנות יהיו במרחק של כמה מטרים...
מר איתן יפתח:

מה שצריך מבחינת בטיחות .אם זה לא בטיחותי אז זה לא צריך
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להיות ,וצריך למצוא פתרון אחר .אם בטיחותי ואפשר ככה בסדר .אבל אני חושב שיש פה בעיה.
מר יעקב שהינו:

הבטיחות נמצאת.

מר איתן יפתח:

מדרכה כזאת קצרה בלי ספסל בלי כלום.

מר רואי מסורי:

טוב בואו נעבור לסעיף הבא בבקשה.

מר רמי ברדוגו:
תמרור שיהיה ברור בוודאי.

איתן רק הערה קטנה גם ליעקב ,כל דבר כזה מצריך את ועדת

מר איתן יפתח:

אבל יש תמרור לכל היישובים? מישהו בדק את זה?

בדיוק כמו שעכשיו רמת הכובש עשו ,רוצים תחנת הסעה עושים
מר רמי ברדוגו:
תכנית ,יועץ מביא תכנית ששמה יש את האישור מביאים את זה לאישור ועדת תמרור ואז
עושים תחנה ואז אתה מקבל או עמוד או תחנה או מה שאתה רוצה.
מר איתן יפתח:

עמוד נקרא תחנה?

מר רמי ברדוגו:

בוודאי.

מר איתן יפתח:

לכל היישובים יש את ה-

אנחנו עוברים לסעיף הבא התקשרויות עם היסעים חיצוניים .לא
מר רואי מסורי:
בוצעו ביקורות שוטפות או ביקורות מדגמיות פתע ברכבי חברות הסעה החיצוניות ,בבדיקת
עמידה והוראות הבטיחות המורות בחוזה .שוב מחלקת התחבורה מסתייעת להסעת תלמידים
גם בחברות הסעה חיצוניות .כמובן שלכל חברת אוטובוסים יש קצין בטיחות ,שהוא אחראי
לעמידה בהוראות הבטיחות .אבל הציפייה היא שהסטנדרים הגבוהים שבהם עומדים
האוטובוסים והנהגים גם יחולו על רכבי הסעה ,אז נכון שמדובר לעיתים במספר רב של חברות
הסעה והנהגים מתחלפים ,אבל בהחלט צריך להיות איזה שהוא מנגנון של בקרה-
???:

זה לא בחוזה כבר.

מר יואב סבן:

אני יכול להגיד מילה?
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רק אני אקרא את התגובה .בעצם החוזים עם חברות ההסעה
מר רואי מסורי:
מבוצעות על ידי משכ"ל .אז כפי שאתם רואים פה מבוצעות ביקורות ...שוטף על ידי משכ"ל
בהתאם לחוזה ,אבל ביקורות משכ"ל הם לאו דווקא ,הם דברים מאוד ספציפיים הם לא
קשורות כל כך להוראות בטיחות ולתחזוקה של אוטובוס ולמצבו של הנהג ,כלומר האם הוא
עומד באישורים ובסטנדרטים שנדרשים לנהג אוטובוס .אבל כמובן-
גב' לאה פורת:

מי לא עומד? לא הבנתי ,לא הבנתי אותך לגמרי.

המועצה עובדת עם חוזה הסעה עם משכ"ל .משכ"ל בחוזה
מר יואב סבן:
מחויבת לבצע לנו ביקורות פתע על כלל קווי התעבורה ,אנחנו מקבלים ברמה של הטלפון קובץ
אקסל איפה היה ,כולל הצילום של האוטובוס המספר שלו ,ונבדק כמו כל מה שנבדק שמאשר
החוק ,מה שצריך זה רישיונות ,היתר הסעה ,אישור העדר עבירות מין ,מהבהבים ,מערכות
בטיחות וכו' וכו' ,זה קיים בטופס.
אנחנו במחלקת תחבורה עומדים על תקן של איזו ...תקן איזו
מר יעקב שהינו:
מחמיר של  ,9301זה תקן התחבורה הכי מחמיר פה ,ואנחנו המועצה הראשונה שקלטה אותו.
אני לא יודע מי עוד איזה מועצות שיש ...אנחנו עובדים כבר  4שנים ,וכל שנה נערכת הבדיקה...
במקביל נעשות ביקורות פתע על ידי ,אני עורך בדיקה מדגמית פעם בתקופה ,זה יכול להיות
פעם בשבוע יכול להיות יום אחרי יום ופעם בחודש בכל רחבי המועצה.
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שאלה ,פה מדובר על התהליך ,אני מבין שתהליך סגור .יש את
מר אייל אברמוב:
משכ"ל שבודק ואתם עושים ...יופי .אפשר לדעת מה הממצאים של הדו"חות האלה? האם
נמצאו ליקויים או לא?
מר יעקב שהינו:

אם ממצאים התגלו זה מובא לידיעה ,אבל לא...

מר אורי עצמון:

אתה מבקר לא בדקת את החברות?

מר רואי מסורי:

לא שוב פעם אני רוצה להבהיר-

מר אורי עצמון:
בדקת אחד?

לכן גם שאלתי ,חשבתי שעכשיו זה יגיע .ה 90-אוטובוסים האלה

אני אסביר ,הדו"ח הזה הוא נכון לשנת  2015הממצא .לאחרונה
מר רואי מסורי:
באמת קיבלתי מיואב מנהל ...תפעול ,קיבלתי דו"חות של בדיקה ממשכ"ל .בנוסף לזה גם כפי
שמצוין במצגת ,בנוסף ...דרישות החוק החלה מחלקת התחבורה לבצע בדיקות פתע שוטפות
באוטובוסים של חברות הסעה .כלומר מעבר לבדיקות של משכ"ל-
מר אורי עצמון:

זה היא עושה תמיד.

לא ,מעבר לבדיקות של משכ"ל מחלקת התחבורה בנתה טופס
מר רואי מסורי:
מובנה שבו היא מבצעת מעבר לבדיקות שמשכ"ל עושה ,מעבר בדיקות פתע נוספות.
מר יעקב שהינו:

תמיד עשינו את הבדיקות האלה-

מר אורי עצמון:

בכל השנים עשיתם.

מר יעקב שהינו:

בכל השנים.

יש לי שאלה ,בדקת את  13האוטובוסים הצהובים וכתבת לנו
מר אורי עצמון:
ממצאים שיש להם רישיונות ויש להם זה ויש להם זה ,האם עלית על אוטובוס אחד מה90-
האחרים ומה הממצאים שמצאת? או לא עלית?
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???:

 ...הוא קיבל דו"חות.

מר אורי עצמון:
הביקורת הצולבת מה לעשות.

לא ,אני לא רוצה דו"חות ,אני שואל אם הלך .זה הביקורת ,זה

מר דרור רופא:

סליחה מה זה המשכ"ל הזה?

מר יואב סבן:

משק כלכלה חברה ...שהיא-

(מדברים יחד)
בואו נסכם שקיימות ביקורות גם של משכ"ל וגם נכון לעכשיו
מר רואי מסורי:
החלו ביקורות גם של מחלקת תחבורה .חלקם של חוזי ההתקשרות חסר מפרט הסעות ומחירים
חתום ,מה שנקרא נספח א' .הצעות מחיר ...דרושות  2הצעות מחיר לפחות .שוב פעם בחוזה
ההתקשרות יש מה שנקרא נספח א' שבעצם הוא מרכז את כל הקווים שאותם מחויב קבלן
ההסעות לבצע .בחלקן של חוזי ההתקשרות כמו שכתבתי הנספח הזה לא היה קיים .כאשר הוא
לא קיים יש פה איזה שהיא אי בהירות לגבי איזה קווים הוא עושה ולא עושה .עכשיו ברגע
שהוא עושה את הדברים האלה באופן שוטף אין בעיה ,אבל-
???:

זה מכרז.

אז אני אומר כשבדקתי את חוזה ההתקשרות נספח א' שכולל
מר רואי מסורי:
את ההסעות ,זה נספח זה לא חלק מהחוזה ,נספח א' לא היה בחלקם של ...לא היה קיים .בנוסף
לזה-
רגע ,עצור רגע ,עצור רגע ,חברים הנושא חשוב אז אני מאוד
ד"ר מוטי דלג'ו:
מבקש כל המלמולים זה ממש מפריע גם להקלטה.
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עכשיו בנוסף לזה וזה דבר שאני אתייחס אליו גם בממצא הבא,
מר רואי מסורי:
בחלקם של קווי ההסעה לא מעוגנים בחוזה אלא בהתקשרות מחוץ לחוזה ,בהצעת מחיר .עוד
מעט נעמוד על זה ,בממצא הבא נעמוד על זה למה זה קורה .ברגע שזה נמצא מחוץ לחוזה
לוקחים הצעת מחיר ,כאשר כמובן מדובר במחיר שהוא מתחת הוא פטור ממכרז ,לוקחים
מספר הצעות מחיר .מה שגם נמצאו מספר קווים שהייתה להם רק הצעת מחיר אחת מחברת
אוטובוסים ,יכול להיות שלחברה האוטובוסים הזאת יש חוזה ,אבל לגבי הקו הספציפי שהוא
לא כלול בחוזה הייתה רק הצעת מחיר אחת .אז ההערה הייתה ,יש התייחסות לזה בתגובה
מפרט הסעות המחירים חתום וצורף לחוזה ההתקשרות זה לגבי נספח א' ,כמו כן תתועד פנייה
למסיעים לצורך קבלת הצעת מחיר לקווי הסעה ,גם אם בפועל תתקבל הצעה אחת בלבד .כלומר
צריכה להיות פנייה ,יש קווי הסעה שמכורח המציאות בגלל המורכבות של בניית המערכת יש
קווי הסעה שמחוץ לחוזה ,זה עובדה שאין מה לעשות איתה .אבל על מנת שבאמת הדברים
האלה יהיו על פי מינהל תקין תתועד דרישה לפחות ל 2-מציעים .כאשר שוב פעם אנחנו לא
יכולים להיות אחראים ... ,לא יכולה להיות אחראית מי יגיב ומי ייתן הצעה ,אבל זה יתועד
שנשלחה הצעה ל X-ול . Y-זה שרק אחד מהם ניתן זאת עובדה ,אבל לפחות שזה יהיה מתועד,
וזאת גם התגובה שכתובה.
(מדברים יחד)
אני כבר הבנתי כשאני שואל שאלה ופה אומרים לי שאלו אותי
מר אייל אברמוב:
 50פעם וממשיכים האלה .אני שואל שאלה מאוד פשוטה גם בנושא הזה ,אני חושב שזה דבר על
גבול הלא תקין ,שיש חברה שיש לה מכרז וגם יש לה הצעת מחיר .אתה יכול בעיקרון לפרק את
כל הזה לקווים קווים קווים ,ואז אף אחד לא מגיע לרף ואתה יכול את הכול לטאטא בזה-
מר רואי מסורי:

אז אחרי שנעבור לממצא הבא ,אתה מבין את המורכבות.

מר אייל אברמוב:

המורכבות זה לא תירוץ לקומפרומיס למורכבות צריך...

מר רואי מסורי:

לא ,אני לא אמרתי ...רק שזאת עובדה.

מר אייל אברמוב:
הזה ,זה  4% 2%או .60%

ודבר שני מה אחוז של הקווים שנמצאים תחת ההסדר המיוחד

מר רואי מסורי:

בהחלט שמרבית הקווים נמצאים תחת חוזה.

46

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 15.11.16

מר אייל אברמוב:

מה האחוז? אתה יכול להגיד?

מר רואי מסורי:

אני לא יכול להגיד לך מה החוזה.

מר אייל אברמוב:

?2% 1%

אם אתה רוצה אפשר לבדוק את הנושא הזה ,אבל כמובן
מר רואי מסורי:
שמרבית הקווים תחת חוזה .עכשיו בוא אנחנו נעבור בבקשה לממצא הבא שהוא האחרון גם,
ובו אנחנו נדגים את המורכבות .מערכת השעות בבתי הספר ועיקר הנתונים נערכת סמוך
לתחילת שנת הלימודים ,דבר המערים קשיים על תכנון יעיל וחסכוני של מערך ההיסעים .כלומר
מה שקורה בפועל ,בגלל המורכבות אני גם אקרא את התגובה ,קיים קושי מובנה בבניית מערכת
השעות לפני פתיחת שנת הלימודים הנובע ממועדים ...של תהליכים רבים המשפיעים על מערכת
השעות ...גיוס או עזיבת מורים ,פתיחת מגמות ,רישום תלמידים למגמות אלו .אז מה שקורה
שוב פעם תכנון מערכת שעות הלימודים בעיקר בעל יסודי נסגרת סמוך מאוד לתחילת שנת
הלימודים ואף אחרי ,לכן זה מקשה על תכנון של קווי הסעה וזה משפיע על הכול ,על מכרזים,
על קבלת הצעות מחיר וכו' .והגורמים הם גורמים בסך הכול אובייקטיביים .כי לפעמים יש
הקצאת שעות שמגיעה רק לקראת תחילת שנת הלימודים ,יש לפעמים או גיוס של מורים או
עזיבת מורים ,כמו למשל שהיה בתחילת שנת הלימודים הנוכחית בבית ספר ירקון .הייתה שם
איזה שהיא גם עזיבה של גורם מאוד בכיר שבעצם גרם עיכוב של המערכת .פתיחת מגמות
ורישום תלמידים .כלומר מ ה שבעצם אנחנו אומרים שקיים קושי מובנה בבניית המערכת ,ולכן
קיימת מורכבות גם מכיוון שהמורכבות הזאת בניית מערכת השעות היא משפיעה ומשליכה גם
על תכנון מערך ההיסעים .כמו שמצוין במצגת ,יחד עם זאת יעשה מאמץ להגביל את בניית
מערכות השעות של בתי הספר היסודיים ,דגש פה על היסודיים ,כי ביסודיים זה הרבה יותר קל
בתחילת הקיץ במטרה להקל על תכנון מערך ההיסעים.
כלומר מה שאתה אומר שאם לצורך העניין ...לעשות קו מסוים
מר אבי קירס:
והקו הזה בוטל נמשיך לשלם על...
מר יואב סבן:

לא ,מה פתאום.

מר רואי מסורי:

אני לא אמרתי את זה.

מר אבי קירס:

אז לא הבנתי מה ...מה הקושי פה?
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הקושי הוא ,שוב פעם המטרה שלנו הרי גם לייעל את מערך
מר רואי מסורי:
ההיסעים וגם לחסוך .עכשיו ברגע שאנחנו מוציאים מכרז יש שם קווים מסוימים ומסתבר
שהקווים האלה לא מספיקים ,עקב המערכת המורכב ות ואנחנו מעוניינים להוסיף קווים נוספים
אז ההתקשרות לצורך הקווים האלה היא בוא נגיד היא נמצאת לפעמים תחת לחץ ,תחת לחץ
של זמן וכו'-
גב' לאה פורת:

למה?

מר רואי מסורי:

אז באמת אנחנו מגיעים למצב שבו-

גב' לאה פורת:

למה? אין בתנאי המכרז הראשוניים אפשרות לשנות?

מר אבי קירס:

בדיוק ,הלא התנאים האלה כל הזמן...

לא קובעים איתם שעות נסיעה אלא רק קווים .המכרז זוכה בקו
מר אורי עצמון:
א' בקו ב' בקו ג' ,לא קובעים איתו לוח זמנים.
מר רואי מסורי:

אני לפחות התרשמתי שהנושא מורכב ,אם יעקב רוצה להתייחס.

תנו לי להשיב ,בגדול אנחנו עומדים ...הרי מה קורה אנחנו
מר יעקב שהינו:
יודעים מה הדרישות ...אנחנו בונים על זה מכרז עד אמצע יולי תחילת אוגוסט להוציא מכרז ,זה
בגדול במאקרו .במיקרו תמיד יש את השינויים ,אם זה רכבים קטנים אז בעיקר ברכבים
קטנים .הדרישות של מערכת החי נוך זה הפיזורים של הילדים האסופים שלהם ,ואם זה פתאום
שאנחנו מקבלים ואין לנו את המערכות האלה איזה ילדים רשומים מתי נרשמים ,מערכת
החינוך לא קולטת את זה בהתאם .בגלל שכתוב מערכת החינוך משתדלת ותשתדל ליידע אותנו
ואז אין לנו ברירה אלא להוציא להצעות מחיר לתחילת שנת הלימודים או קרוב לתחילת שנת
הלימודים ,לבקש רכבים קטנים מוניות מיני עשר מיני עשרים ,בהתאם לזה אנחנו מתנהלים
ומדווחים .ואנחנו עושים שילובי הסעות ,ובהתאם לכל הנושאים האלה .ואז אם ואנחנו מקבלים
את הצעות מחיר ,לא בהכרח אנחנו מקבלים ,אנחנו לא משופעים פה בחברות הסעה שיכולים
להיות פה זמינים ,ואנחנו גם כן באיחור משום שכולם כבר הזמינו הסעות ואנחנו עדיין לא
מוכנים ...ויש כאלה לוחצים עליי' :יאללה נו מה קורה ,אנחנו מחכים' .ואני לא יכול לתת להם
אפילו תשובות לכך ,איזה דרישות יש לי ,אין לי את הדרישות ,משום שמערכת החינוך עדיין לא
סיפקה לי מה אני צריך לנפק .אני קבלן ביצוע פה למחלקת החינוך ,אני מעבר לזה לא יכול
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לעשות .אם אני מקבל הצעות מחיר אני מקבל מאחד אני מקבל מהשני ,ההוא לא יכול לתת לזה,
זה מה שהוא התכוון אם זה משה או רחמים אין לי...
אני ברשותכם רוצה להגיד עוד משהו על מערך ההסעות.
מר יואב סבן:
בתחילת השנה הייתה כאן ביקורת של משטרת ישראל על האוטובוסים הצהובים .משטרת
ישראל בוחני התנועה של תחנת מרחב שרון הגיעו לכאן.
מר רואי מסורי:

לא מרחב שרון מבית דגן.

בית דגן סליחה המטה הארצי ,הגיעו לכאן  11מתוך 13
מר יואב סבן:
האוטובוסים של המועצה עמדו כמו חיילים 2 ,היו ...ונבדקו בטיחותית עד רמת החגורה
והמנורה והפיפ והזמזם והדלתות והכול ,והכול היה תקין קיבלנו מסמך שתקין תקין תקין
תקין ,כל מה שנבדק על ידי .אז שתכירו את זה ,וזה היה  11מתוך  13אוטובוסים...
כמה נקודות קצרות ,אני טכנית פחות מעניין אותי ההיבט
מר בועז ארנון:
הבטיחותי ,הכי מעניין אותי ,הייתי מבקש לשים דגש על הנושא של עבירות תנועה ברמה דו
שנתית או שנתית מה שתחליטו ,על הנושא של משקפיים מי שחייב להרכיב משקפיים ברישיון
להקפיד .כי אני מכיר את הנהגים המקסימים שעוברים ברמות השבים ,הגיל שלהם מאוד
מתקדם לא ראיתי אחד מרכיב משקפיים .אולי זה בסדר אולי זה לא ,אבל שווה לבדוק.
מר אורי עצמון:

לא היה להם מה לראות ,מה אתה רוצה?

מר אבי קירס:

בועז אני חושב שאתה צריך להרכיב משקפיים.

בועז אני רוצה לתת לך דוגמא שאנחנו קיבלנו תלונה ,אליי
מר יואב סבן:
כמנהל אגף הגיעה תלונה שנהגים נוסעים עם דלתות פתוחות עם ילדים באוטובוס ,בצור יצחק.
הדבר הראשון שעשיתי ,הטרחתי את עצמי ולא אף אחד אחר ,ופשוט מאוד עקבתי אחרי
האוטובוסים האלה ,אז לא היה ולא נברא .הנהג הגיע ונסע והכול היה סגור ,ותלונה שכתובה
אצלי על  2אוטובוסים של חברת  ,Xלא משנה כרגע ,שהוא נוסע עם דלתות פתוחות בין תחנה
לתחנה.
מר בועז ארנון:

לא אמרתי דבר כזה ,אני רק אומר-

מר יואב סבן:

אני מגיע בלהתייחס...
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???:

נסעת עם רכב של המועצה עם צ'קלקה?

מר יואב סבן:

לא ,נסעתי עם רכב מושכר.

מר יעקב שהינו:

הנהג בן  ,80הוא תימני-

(מדברים יחד)
אז אני אומר עוד פעם עבירות תנועה בשוטף לבדוק משקפיים,
מר בועז ארנון:
מצב בריאותי בגיל מתקדם ,משהו משתנה אנחנו צריכים לדעת מזה .אני מבקש מהמועצה אני
לא יודע מי אחראי אם זה ועד או מועצה או לא ,שישימו דגש יש תחנות הסעה שאין בהם
אספלט ,יורדים שם בחורף לבוץ לבורות לאני לא יודע מה ,ילד ירד לבור יעקם את הברך יתחילו
להגיע תביעות ,זה קורה אצלנו ברמות השבים אני מניח שזה כבר בכל מקום ,יכול להיות
אספלט גרוס זה יכול להיות מה שאתם רוצים ,תסדירו את זה ושיהיה גם פח ליד ,שיהיה אפשר
לזרוק את הדברים ,ונוכל לחנך את הילדים שלנו כמו שצריך .עוד שני דברים קטנים ,אמרת שיש
 GPSבאוטובוסים ,יש כבר היום שירותים בגלל כל הפקקים שיש באזור ,אנחנו לא יודעים מתי
האוטובוסים מגיעים ,יש איחורים לפעמים רבע שעה בדרך כלל בחזור ,יש אפליקציה מאוד
נחמדה שתיתן הרבה שקט נפשי להורים שאתה מסתכל באפליקציה והאוטובוס משדר לך מתי
הילד הגיע .ילדים שמתחילים לחזור לבד הביתה אתה לא מחכה להם בתחנה ,ההורים
מתחילים לשלוח  SMSאחד לשני בקבוצות ,רגע האוטובוס כבר עבר הוא לא עבר .אני פותח את
הזה אני יודע מתי האוטובוס מגיע ,אני יודע מתי אני מחכה לילד שלי .ודבר אחרון ,שני הילדים
שלי בשנה האחרונה הורדו מאוטובוס בגלל שפרצה שריפה באוטובוס ,אם אפשר מילה על הדבר
הזה .ליד משטרת כפר סבא הורידו את כולם מהאוטובוס האוטובוס עלה באש.
???:

אוטובוס של המועצה?

מר בועז ארנון:

כן ,הצהוב.

???:

אף אוטובוס עוד לא עלה באש.

מר בועז ארנון:
בבוקר ,האוטובוס עלה באש.

הילדים שלי הורדו ליד משטרת כפר סבא מאוטובוס מהסעה
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מר יצחק אגוזי:

זה אותו אוטובוס שנסע עם דלתות פתוחות.

אני אומרת קודם כל אני מבקשת להגביל את גיל הנהגים ,ולא
גב' רחל רבר:
שחס וחלילה אני מזלזלת באנשים ,אני לא כל כך מאמינה באישורים רפואיים ,לא בגלל שאני
לא מאמינה ברופאים אבל אם נותנים לבן אדם בן  80אישור לשנה אז-
מר אורי עצמון:

קודם כל הוא מקבל שנתיים.

מר יואב סבן:

שנתיים ,זה החוק.

אז עוד יותר גרוע ,הסבירות שבן אדם בן  80חס וחלילה יהיו לו
גב' רחל רבר:
בעיות של אירוע מוחי או חס וחלילה אירוע לב או בכלל התדרדרות במצב הבריאותי ,יותר
גדולה מהסבירות לבחור בן  .65אז אני חושבת שצריך להגביל.
מר יואב סבן:

רחל החוק נותן להם אפשרות לנסוע-

גב' רחל רבר:

עזוב את החוק ,אני מדברת עלינו כמועצה-

גב' לאה פורת:
.62

גם טייסים יכולים לטוס עד גיל  ,70והחליטו שהם יטוסו עד גיל

???:

.65

גב' לאה פורת:

לא ,עד  65הם מקבלים משכורת.

אני מבקשת שיגבילו .ודבר שני אני יודעת שעל פי חוק המושב
גב' רחל רבר:
אחראי על נושא הבטיחות במושב ,אבל המושבים הרבה פעמים חושבים על הכיס שלהם ,והייתי
רוצה שיהיה איזה שהוא מנגנון שיפקח בנושא הזה ,כי יש מושבים שאין בהם מעברי חציה ,ויש
שם ממש סכנה ממשית לילדים.
זה טוב שיש ביקורת ,אבל כאחד שמכיר את מחלקת התחבורה
מר משה רדומסקי:
מקרוב ,ויוצר חיכוך עם הנהגים אני חושב דווקא לתת נקודה חיובית לתחבורה ,תמשיכו ככה
זה בסדר .אם החוק מאפשר לנהגים לעבוד לפי הגיל או לפי הביקורת הרפואית ,זה בסדר גמור.
מי שקורא עיתונים יודע שיש חוסר בנהג ים ,הבני דודים שלנו כמעט מחליפים אותנו בכל מקום,
אבל אם חשוב לנו שהילדים שלנו ייסעו עם נהגים שלנו אז צריך גם להתחשב ...הזה ותמשיכו
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ככה זה בסדר גמור.
מר אשר בן עטיה:

היום ה 80-זה גיל  60שהיה פעם.

גב' רחל רבר:

אל תספרו סיפורים אתם.

גב' לאה פורת:

רגע זה הסוף.

מר אורי עצמון:

מה אתם רוצים שאני אגיד?

כשקורה משהו לבן אדם בן  80אתה הולך לרופא ,אתה אומר לו
גב' רחל רבר:
תשמע ,משהו אני מזהה לא בסדר.
מר אורי עצמון:

אני יודע אני בן  ,83אני יודע מה אומרים לרופאים.

גב' רחל רבר:

תהיה בריא-

מר אורי עצמון:

אני לא בתיאוריה.

אבל חברים את לא קוראת מה כתוב בהמלצות .חברים ,האמת
ד"ר מוטי דלג'ו:
שלא ידעתי שהם מבינים כולם פה בנושא של תחבורה ,היינו משתמשים קצת.
בקריאת הדו"ח הזה והתייחסו לזה מספר אנשים ,תחנת
מר דרור רופא:
האוטובוס תחנת ההורדה במושבי ם היא נקודת תורפה בטיחותית ,זה משהו התחושה שלי
מהדוברים פה ,שזה משהו שנופל בתפר בין אולי הוועד המקומי לבין המועצה ,וזה הנקודה
באופן יחסי אין עליה שליטה .מגיע אוטובוס למושב לקיבוץ לא משנה כרגע לאן ,מוריד את
הילד איפה שהוא מוריד .עכשיו אני מניח שהנהגים מונחים להוריד ילדים אך ורק בתחנה
מורשית.
מר אורי עצמון:

נכון.

לתחנה מורשית ישנה הגדרה ,יש לה פרמטרים .אני מניח שרמי
מר דרור רופא:
יאשר את זה .צריך לוודא במקרה הספציפי הזה של תחנות שזה לא נופל בתפר .כי התחושה
שיש שם רק עמוד או רק שלד ואין שם אספלט אין שם זה ,כי זו נקודת תורפה אני רואה אותה
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מידי יום ביומו .האוטובוס עוצר מפעיל את שני המהבהבים האחוריים שלו ,אין לנו את התרבות
האמריקאית ,אני לא מדבר על מה שקרה שם ,אין לנו את זה .ישנן עקיפות בתוך המושבים לא
אחראיות לחלוטין לכן צריך לשים לזה לב .אני רוצה נקודה עכשיו באופן כללי בבקשה .דיברו
פה מקודם על עצמאות המבקר ,אני חושב שמאוד חשוב לשמור על עצמאות המבקר ,מבקר
עצמאי בהנחה שהוא מהימן שהוא מקצועי שהוא עבודתו נאמנה זה דבר שלא יסולא בפז .אני
חושב שדו"חות הביקורת צריכים להיות מוצגים ברמה רבעונית כולל דו"ח תיקון ליקויים
שעוקב אחר הדו"ח הרבעוני ,כי דיון מהסוג הזה בעיניי הוא לא כל כך ממצה ,כי התמקדנו
בנושא אחד לא היה זה .אני קראתי את הדו"ח ,לא נעים לקרוא בלשון המעטה את הדו"ח שלך
לוועד בנירית ,אם ועד מקומי במועצה הזו מתנהל כפי שהדו"ח שלך משקף זה רע מאוד ,זה רע
זה אפילו יותר מרע בלשון המעטה .ויש לך כמה ממצאים בחברה הכלכלית שלי יש כמה שאלות,
סימנתי אותם אני לא האריך בזה ,אבל הממצאים הם לא טובים הם רעים ,והם מעידים לא על
פיק ,הם מעידים על איזה שהיא התנהלות מסוימת ,ולכן זה צריך להטריד .ולכן צריך למצוא
שיטה קצת יותר נקרא לזה חכמה כדי להעביר את המסר וגם לדון בו .והדבר האחרון שאני
מבקש לומר זה שצריך לעשות למרות שוועדים מקומיים וועדות ביקורת הם וולונטריות ,זה
"וולונטרי" במרכאות ,מישהו פה צריך לעשות את העבודה שלו .אם ועד ביקורת במושב ולא
משנה איפה לא עושה את העבודה שלו ,המועצה צריכה למצוא דרך להטיל סנקציות .כי אנחנו
לא יודעים עוד כמה ממצאים כאלה יש מתוך  31היישובים ,אנחנו לא יודעים ,אנחנו מניחים
שהרוב בסדר כי ככה אנחנו רוצים להניח .מעבר לזה יישר כוח על התקציר.
מר אורי עצמון:

יש איזה מושב שוועדת ביקורת עובדת?

גב' לאה פורת:

אצלנו.

שני דברים אחד נקודתי לשאלת האוטובוסים ,כל אוטובוס חדש
מר יריב אגמון:
מ 2016-שעולה על הכביש יש לו מערכת אוטומטית לכיבוי שריפות ,זה נקודה אחת.
.2015
???:
 2015עוד יותר טוב ,זה להרגיע את הזה .עכשיו שתי הערות
מר יריב אגמון:
מתודולוגיות בעקבות ההערות של דרור ושל שמוליק .חוק הביקורת הפנימית ואני מצטט
מהזיכרון אז אל תתפסו אותי במילה ,מתייחס בדיוק לנקודות האלה .אחד ,מבקר בדרך כלל
מציג תכנית עבודה שצריכה להיות מאושרת ואז אין שאלה איזה נושאים מטפלים כן או לו.
שתיים ,דו"ח תיקון ליקויים ממליץ לעשות את הדברים האלה בצמוד .זאת אומרת כשאתם
מציגים לנו את הדו"ח שיהיה דו"ח שהתייחס לשנים קודמות .כדאי לקחת את הדברים לזכור,
זה בעצם כלי ניהולי .מכל הדברים האחרים להתייחס לזה בצורה הזו .תודה.
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את מה שאתה אומר הוא עושה הוא מציג בפני ועדת הביקורת
ד"ר מוטי דלג'ו:
ובע צם ההיררכיה הכי גבוהה לצורך העניין הזה ועדת ביקורת יכולה גם לבקש נושאים נוספים,
לכן אמרתי-
מר שמוליק מריל:

מוטי מה שהוא אומר-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני הבנתי מה הוא אמר ,תאמין לי.

מר שמוליק מריל:

כחלק מהדו"ח הקודם שיציג עכשיו מה תוקן בדו"ח הקודם.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז זה אתה מקבל בדו"ח של משרד הפנים.

מוטי אני רק רוצה לברך את המבקר ,להגיד לו תודה על העבודה
מר אמנון כהן:
שלו .אני חושב שמה שהוא עושה זה נכון ,אני חושב שהוא צריך לשמוע את כל ההערות שמסביב
איך באמת לשפר את הדברים .אני חושב שהעבודה שלך בכלל כמבקר מוסד ציבורי זה דבר
מאוד חשוב ,ואני חושב שזה מאיר לנו כל מיני נקודות שאנחנו בהחלט צריכים לטפל בהם,
ותודה על העבודה.
חברים ,מבקר הפנים הציג את דו"ח הביקורת הפנימית בצורה
ד"ר מוטי דלג'ו:
מפורטת בנושא של מערך ההיסעים במועצה .מליאת המועצה לאחר שדנה מאשרת את הדו"ח
ומטילה על המועצה ,אני במקביל הוצאתי כבר מכתב למנכ"ל המועצה שיישב עם כל המחלקות
בהתאם ויבצעו את ההמלצות .מטילה על המועצה לבצע את מה שצריך תיקון ובעיקר בהקשר
של עיקרי המלצות שמופיעים בדף שאתם רואים על הלוח .כמו כן ,ברצוני להוסיף דבר שכאן לא
ראיתי אותו ,שהעירו אותו לפחות  2חברים נדמה לי שזהבה הייתה ראשונה ,זה את הנושא של
עבירות התנועה .אני לא יודע איך בודקים מה בודקים ,לפי דעתי אם אתה לא יכול מבחינה
פורמלית אז לפחות הצהרה של הנהג שהוא מצהיר-
מר יעקב שהינו:

יש את זה ,יש הצהרה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הצהרה ,כל שנה?

מר יעקב שהינו:

פעם בשנתיים זה.
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לא ,אז עכשיו אנחנו מחליטים שזה יהיה פעם בשנה ,שיעשו את
ד"ר מוטי דלג'ו:
זה פעם בשנה נחליט שזה יהיה פעם בחצי שנה ,אז קח את זה בחשבון.
מר יעקב שהינו:

 ...את זה כל יום אין בעיה.

אז גם העניין הזה יבוא לידי ביטוי בהצהרה .וכמו כן מליאת
ד"ר מוטי דלג'ו:
המועצה מודה לוועדת הביקורת בעיקר -
(מדברים יחד)
מליאת המועצה מברכת את מבקר הפנים מחזקת את ידו
ד"ר מוטי דלג'ו:
בעבודתו .וכמו כן את עבודת ועדת הביקורת של המועצה .זה הנוסח זה אני מעלה להצבעה ,מי
בעד שירים את ידו? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? אין .אושר פה-
גב' לאה פורת:

יש.

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש נמנע אחד ,אושר פה אחד .אנחנו מתקדמים.

מר אמנון כהן:

עוד דבר אחד קטן בנושא הזה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

גמרנו ,גמרנו עזוב.

???:

תודה רבה ליעקב...

יעקב צריך לעשות את העבודה כרגיל .כי אני צריך יעקב אני
ד"ר מוטי דלג'ו:
צריך יואב אני צריך את הנהגים.
גב' לאה פורת:

אני רוצה לנמק את ההימנעות אם אפשר .היו"ר מרשה לי לנמק?

אני אגיד לך למה לא ,כשמביאים נוסח הצעת החלטה ומצביעים
ד"ר מוטי דלג'ו:
כן ולא ומי שמצביע נמנע ,זכותו להצביע למה הוא נמנע .אבל כשמתקיים דיון שלם אז האדם
יכול להביע את דעתו במשך הדיון-
גב' לאה פורת:

לא נתת לי.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

כל מה שהוא רוצה.

גב' לאה פורת:

אני הרמתי את היד ולא נתת לי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

את צריכה אישור בכלל.

ואני לא שמעתי בשום תקנה שאם מתקיים דיון או לא מתקיים
גב' לאה פורת:
דיון זה מונע ממי שנמנע להביע את דעתו.
ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,לאה ,תקשיבי-

גב' לאה פורת:

תן לי להגיד איזה משפט.

מר אורי עצמון:

היא התאפקה.

התאפקתי ולא התפרצתי וחיכיתי עד הסוף .אני נמנעתי משום
גב' לאה פורת:
שאני חושבת שזה לא ראוי שהמבקר עם כל הכבוד יבחר נושא כראות עיניו ,כי זה לא אנחנו
בחרנו אפילו את הנושא הזה הסעות.
מר יצחק אגוזי:

אבל זה החוק.

גב' לאה פורת:

לא.

מר יצחק אגוזי:

כן.

גב' לאה פורת:

לא כתוב-

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ...,צריך להגיד לך את זה.

גב' לאה פורת:

מה כתוב? מה כתוב?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאה ,לאה ,לאה-
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מר יצחק אגוזי:

גם ראש המועצה לא יכול להתערב אפילו...

גב' לאה פורת:

אתם לא מקשיבים מה שאני מדברת.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו מקשיבים כי הנושא הזה הועלה על ידי  3חברים.

גב' לאה פורת:

אז אני אחזור עוד פעם ,אז לא זה לא הנושא .אני מדברת-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני עובר לסעיף הבא.

לא ,אני מבקשת להגיד שהדיון לא יכול עם כל הכבוד ,הדיון לא
גב' לאה פורת:
הבחירה של נושא הביקורת שהיו"ר טעה עכשיו שהוא חשב שאני מדברת עליו ,ולא מה שדיבר
עליו החוק .הדיון במליאה לא יכול להיקבע לדעתי על ידך בכל הכבוד כאשר יש נושאים ,נניח 10
נושאי ביקורת ,אתה יכול להציע למליאה ולהגיד :אני רוצה להתרכז בדיון רק בעניין ההסעות,
או אני רוצה להתרכז רק בעניין הזה ,אבל לא יכול להיות שאנחנו נאשר דו"ח ביקורת שלם
שאני מקווה מאוד שכולם קראו אותו בלי דיון על נושא אחד.
ד"ר מוטי דלג'ו:

תתייחס רואי.

אני מקבל את ההערה ,רציתי להגיד באמת שבחרתי להציג את
מר רואי מסורי:
ה נושא הזה מכיוון שזה נושא שהוא לדעתי נוגע לכלל החברים ,לכלל היישובים לכולנו יש ילדים
או נכדים ,וזה דבר שהוא באמת נושא של בטיחות של כל הדברים שחשובים באמת להסעת
ילדים .בשנת  2015הדברים האחרים נגעו לוועדים מקומיים ולגופי סמך לכשעצמם זה דברים
חשובים ,אבל נושא שהוא כולל ושהוא בעצם לדעתי יש לכולנו עניין בו זה למערך ההיסעים.
החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את דו"ח מבקר הפנים לשנת  2015ומטילה על המועצה
לבצע את מה שצריך תיקון ובעיקר בהקשר של עיקרי ההמלצות .מליאת המועצה מברכת את
מבקר הפנים מחזקת את ידו בעבודתו .וכמו כן את עבודת ועדת הביקורת של המועצה.
.7

דו"ח תלונות הציבור לשנת ;2015

ד"ר מוטי דלג'ו:
לשנת  2015בבקשה רואי.

אוקיי ,תודה שוב אנחנו מכאן עוברים לדו"ח תלונות הציבור

מר רואי מסורי:

בעצם חוק הרשויות המקומיות תלונות הציבור קובע שכל אדם
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רשאי להגיש תלונה לממונה על תלונות הציבור על עובד על נושא משרה .התלונה בעצם תהיה
בעניין הנוגע למילוי תפקידו של הנילון ,כלומר על תפקוד ספציפי לקוי לאו דווקא של אדם
מסוים של עובד מסוים ,אלא של גוף של מחלקה .סעיף  15קובע שהממונה לתלונות הציבור יגיש
לראש הרשות ולמועצת הרשות דין וחשב ון על פעולותיו ,זה בעצם מה שאנחנו עושים עכשיו .עוד
כמה דברים תפקיד הממונה :מענה לתלונות הציבור מופנות ישירות מתושבים ובאמצעות
נציבות תלונות הציבור .קודם כל התושבים יכולים בעצם להגיש תלונה לכל בעל תפקיד .אני
מתייחס לתלונות שהובאו לידיעתי .כלומר אם נניח תלונה מסוימת הגיעה למחלקה מסוימת
ואני לא יודע עליה ,אז היא לא נכנסה לפה .כמובן שאני לא יכול לשלוט על כל התלונות שמגיעות
למועצה ,מדובר שוב פעם על תלונות ולא על פניות למוקד או פניות על בסיס קבלת מידע לפי
חוק חופש המידע .אבל בהחלט כשאני מבקר גוף מסוים מחלקה מסוימת במועצה אני גם
מתייחס לתיעוד של תלונות הציבור .התלונה היא בעצם טענה לכאורה לגבי תפקוד לא תקין
המצריכה בירור ,בדיקה תהליכית והפקת לקחים .לגבי בדיקת התלונה ,כל תלונה נבדקת
ומטופלת כולל אנונימית ובעת הצורך מתקיימת פגישה עם המתלונן .מענה התלונה ,המתלונן
מקבל מענה לרוב בכתב ולעיתים בשיחת טלפון .אנחנו עוברים מפה בעצם להתפלגות תלונות
הציבור לפי שנים ,יש פה גם כמובן את  ,2015אנחנו רואים פה את מחלוקת המועצה :גבייה,
חינוך ,ועדת תכנון ובנייה ,איכות סביבה ,הנדסה אחרים .מה שאני רוצה לציין זה דבר מאוד
מאוד חשוב ,תלונות על תפקוד של מחלקה מסוימת יש בין היתר ,אבל על בעל תפקיד מסוים
כמעט וזה לא קיים לשמחתי .בעצם מה שאתם רואים פה אני קצת הרחבתי את היריעה מעבר
למה שהחוק אומר ,על מנת שהמצגת לא תהיה פה ריקה ,אז בעצם אני הרחתי את היריעה וכל
התלונות שאני מקבל בעצם מתועדות כאן .אם זה בנושא גבייה ,חינוך וזה לאו דווקא תלונות על
בעל תפקיד מסוים ,זה תלונה על תפקוד או על קבלת שירות או על אי קבלת שירות ,כאשר
לעיתים התושבים גם טועים ומפנים את התלונה ישירות אליי ,לפני שהם בכלל ביררו את זה עם
המחלקה .אז כמובן שמקרה כזה אני מפנה את זה לטיפול המחלקה ועוקב אחרי התלונה.
כלומר מה שאני אומר פה שכשאנחנו רואים נניח  11תלונות על מחלקת הגבייה לא מדובר על
תלונות על בעל תפקיד ספציפי או על המחלקה שקיבלו שירות והתושב מגיע אליי כשהוא אומר:
תשמע ,פניתי ככה וככה וככה ,ולא קיבלתי שירות .דברים כאלה גם קיימים אבל לשמחתי
מרבית התלונות הם לא כאלה ,הם פשוט תושבים שלא קיבלו איזה שהוא שירות מסוים והם
פונים ישירות אליי ,כמובן גם בגלל שהזמינות באינטרנט היא יחסית גבוהה ,אנשים נכנסים
לאתר אינטרנט רואים פונקציה של מבקר פנים ממונה תלונות הציבור והם ממלאים טופס או
מרימים טלפון או שולחים מייל.
זאת אומרת שהנתון הזה  11לגבייה מעוות את ה ,כאילו עושה
מר בועז ארנון:
רע למחלקת הגבייה כי מחלקת הגבייה מתעסקת בשנה פי כמה וכמה עם יותר אנשים ונותנת
שירות להרבה יותר אנשים מאשר מחלקות אחרות .זאת אומרת אם אתה עושה את היחס אז
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יוצא שהם הכי טובים.
אוקיי ,אני קורא לזה חלון הראווה של המועצה ,מה שנקרא.
מר רואי מסורי:
נכון שמחלקת הגבייה באמת מתעסקת עם הרבה מאוד תושבים-
???:

עם כל התושבים.

עם כל התושבים .אפשר גם לראות את זה כשיש קבלות קהל,
מר רואי מסורי:
כמעט כל העמדות תפוסות בדרך כלל .אבל בכל זאת אני חושב שזה מראה על ,קודם כל רואים
פה איזה שהיא ירידה ביחס לשנת  ,2015אבל אני חושב שעדיין גם ,אתם תראו בהמשך לפי אופי
התלונות מדגם שלקחתי שבאמת מדובר בדברים שהם לא על תפקוד אלא יותר על תושב שחשב
שמגיע לו ככה ומסתבר שלפי החוק לא מגיע לו .אבל בכל זאת זה נכנס לכאן .בשנים קודמות
אני כתבתי מוצדק לא מוצדק ,הגעתי למסקנה ביני לבין עצמי שאני לא השופט ולא תמיד יש לי
את כל הנתונים האובייקטיביים לקבוע האם התלונה מוצדקת או לא מוצדקת.
גב' לאה פורת:

אבל זה התפקיד שלך.

מר רואי מסורי:
אם התלונה שלו מוצדקת.

בכל מקרה התושב חייב לקבל מענה ,אבל אני לא אומר לו כמובן

גב' לאה פורת:
מוצדקת או לא.
מר רואי מסורי:

לא לתושב למליאה אתה צריך להגיד האם התלונה הייתה
אני מסכים איתך-

מה זאת אומרת? התלונה היא עליי שאני עובד ,יש תלונה עליי
מר אשר בן עטיה:
האזרח צריך להגיד לו אתה צודק לא יודע כל מה שאתה אומר זה נכון .אבל לי תגיד אם טעיתי
או לא טעיתי ,אם הייתי בסדר או לא בסדר.
מר רואי מסורי:
במועצה.

אוקיי ,זה בדו שיח שיש לי עם המחלקה או עם אותו גורם

מר אשר בן עטיה:

אבל גם אנחנו צריכים לדעת...

מר רואי מסורי:

תראה שוב פעם בשנים קודמות ,אני חשבתי שזה לא כל כך
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מדויק לעשות את זה-
ד"ר מוטי דלג'ו:

רואי רק שנייה-

גב' לאה פורת:

אבל כל גוף ביקורת...

רגע ,רק שנייה תקשיבו ,אם שמתם לב בתחילה חילק רואי
ד"ר מוטי דלג'ו:
תלונות נגד עובד ספציפי לבין תלונות מחלקתיות .בנושא של תלונות נגד עובדים מבחינתי
במועצה יש אפס סבלנות ,אפס סבלנות .היה בשנים הראשונות כל עובד כזה שהייתה תלונה
אישית ,צוות שאני מיניתי היה בודק זה מגיע לבירור אצלי עם כל ההשלכות .הגענו במצב הזה
שאין כמעט מצב שאומרים לו :שמע ,העובד הזה קילל אותו ,העובד הזה זרק אותי מהמשרד,
כל מיני דברים שאתם שומעים בהרבה מוסדות .ולכן הקטע הזה מבחינתנו יורד ...נשאר עכשיו
הקטע של התלונות המחלקתיות .אז אפשר להסתכל ולהתרשם ,אני למשל מבחינתי מאוד חשוב
לי גם מה שאני רואה בוועדה לתכנון ובנייה ,מאוד חשוב .אמרנו שהגבייה זה חלון ראווה,
הוועדה לתכנון ובנייה זה אחד המורכבים יותר .עכשיו אני יודע כמה מכתבים אני מקבל
שמשבחים עובד כזה או עובד אחר בוועדה .אם הנושא של הגבייה למרות שאנחנו ברמה של,
כמה אגוזי כל חצי שנה כל  9חודשים אני קורא להם לסדר ,אנחנו יושבים יש עם זה בעיות
והמסה פה של התלונות שהוא מביא אותם כתלונות שהגיעו אליו ,אני יודע ליד זה עוד מסה
שהטלפון לא ענה ,ולא ענו לו ,וכן חזרו לו ,שזה לא סוג של תלונה אבל מבחינתי זה איכות
השירות .אנחנו לאחרונה הכנסנו לפי המלצתו של מנכ"ל המועצה מערכת טלפוניה חדשה
שנותנת בקרה ,בהזדמנות שי אתה תסביר לעניין הזה לא היום .בוא תתקדם רואי בבקשה.
הבאתי פה מדגם תלונות ,שוב פעם זה במקרה של איכות סביבה,
מר רואי מסורי:
מפגע יתושים ,אי פינוי גזם ביישוב ,כלבים משוטטים ,מפגע לול תרנגולות ,מגרש לבנייה מוזנח.
אני שוב פעם אומר זה תלונות שמגיעות אליי ישירות .לעיתים התלונות האלה מגיעות למוקד
ואני לא יודע עליהם בכלל .זה איזה שהוא מדגם של תלונות בנושא של איכות סביבה שהגיעו,
ואתם באמת רואים את אופי הטיפול לגבי יתושים ,לגבי פינוי גזם כפי שאתם רואים.
מר אשר בן עטיה:

יש פה חלק מהתלונות שהם מופנים בכלל לוועד מקומי לא ל-

נכון ,קודם כל יש מורכבות ,אתה לא תמיד יודע אם זה פנייה או
מר רואי מסורי:
תלונה ,לפעמים התושב עצמו לא כל כך יודע להגדיר את זה .ובנוסף לכך לעיתים אנחנו מקבלים
תלונות שבכלל הם בעצם מתפקידו של הוועד המקומי במסגרת האצלת הסמכויות .למרות זאת
אנחנו כן מטפלים וכן עוקבים וכן מרימי ם טלפון לוועד המקומי וכן באמת מוודאים שהנושא
נפתר.
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שנייה רואי ,זה הפריבילגיה שלך אתה צריך להתייחס לזה
מר יריב אגמון:
בצורה הזאת ,ואומר מישהו כתב לך תלונה וזה לא תלונה זה פנייה ,אתה רשאי לשנות את זה.
שים לב כשאתה מציג את זה בצורה דיכוטומית מוצדק לא מוצדק אז זה נכון ,אבל אפשר ומה
שמקובל בתחום זה להציג את זה בצורה אורדינלית ,מוצדק ,לא מוצדק ,מוצדק בחלקו ,לא
הוכח ,לא בסמכות .אז אם פנה בנושא שקשור לוועד מקומי ,כותבים לא בסמכות ,ככה מחלקים
את הדבר הזה ואז מקבלים-
מר רואי מסורי:

אוקיי ,אני מקבל את ההערה.

אני יכול לתת לך דוגמא של דבר שחוזר עליו כל הזמן ,זה
מר בועז ארנון:
ש אנשים תושבים של יישובים לא מבינים שכשיש תלונה נגיד תברואתית על פגר חתול לא משנה
מה שנדרס באמצע הכביש והוא מסריח ,הם מתקשרים למזכירות .עכשיו תתאר לך שזה יום
חמישי בערב ואין אף אחד שכבר עונה במזכירות עד יום ראשון בבוקר ,ביום שני בבוקר או
ראשון בבוקר הם כבר בטירוף ,למה דרום השרון לא מטפלים?  4ימים שוכב לנו כאן פגר .עכשיו
מה רוצים מדרום השרון? אם היו מתקשרים ביום חמישי למוקד של דרום השרון זה היה נעלם.
מר רואי מסורי:
שהוא-

לנו במועצה יש פקח אני חושב שחלקכם מכירים אותו ארז,

(מדברים יחד)
מר רואי מסורי:

 ...והדברים האלה מבוצעים כמעט מידי.

אנשים צריכים לדעת להבדיל בין מה מתלוננים איפה פונים
מר בועז ארנון:
למועצה ואיפה פונים למזכירות ,הם לא מבינים את זה.
???:

גם אם הם טעו לא קרה כלום אם הם טעו.

להם ששוכב להם פגר  4ימים והם בכלל לא פנו לגוף הנכון אז
מר בועז ארנון:
חבל .אחר כך אומרים שהשירות לא טוב.
שוב פעם אנחנו מדברים פה על מדגם של תלונות הציבור בנושא
מר רואי מסורי:
של גבייה ,אי הסדרת חוב ,אי קבלת חשבונות ארנונה לתשלום ,ביטולי חיוב .אתם רואים
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לדוגמא יש פה  2תלונות שהבקשות נדחו .ביטולי חיוב וריבית ופטור מנכס ריק ממגורים ,כפי
שאתם רואים זה נושא התלונות ואופן הטיפול.
אז מדוע אתה לא עוקב אחרי או מדווח לנו על כמות הפניות
מר אייל אברמוב:
שלא הגיעו אליך אלא למחלקות ,שנדע מה-
???:

הוא לא יודע ,מה אתה רוצה ממנו? איך הוא יכול לדעת?

מר אייל אברמוב:

ישאל במחלקה.

נעשה ניסיון לקבל אינפורמציה ממחלקות המועצה השונות,
מר רואי מסורי:
לצערי זה לא צלח .אני שוב פעם אומר אני במסגרת ביקורת שאני עושה על מחלקות המועצה
וזה בסבב מסוים שאני עושה אחרי כמה שנים ,אז אני גם מגיע לנושא הזה של איך המחלקה
מטפלת בנושא של תלונות הציבור.
מר יריב אגמון:
התלוננו בגבייה -11

יוצאים מתוך הנחה שהתלונה שהוא מקבל היא מייצגת .ואם

???:

 11הגיע אליו ו 5-לא הגיעו אליו.

מר יריב אגמון:

בהחלט ,אבל עדיין אתה מקבל תמונה מייצגת.

מר שמוליק מריל:
על ...שהוא קיבל?

אני באמת לא יודע מה לעשות עם הדו"ח שקיבלנו .קיבלנו דו"ח

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן.

מר שמוליק מריל:

אז מה אתה רוצה ממני?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני ממך? אני אגיד לך ,כן אני אסביר לך.

מר שמוליק מריל:

מה אתה רוצה ממני? אני רוצה לדעת מה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

על פי התקנון-
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מר שמוליק מריל:

לא ,מוטי-

ד"ר מוטי דלג'ו:

 ...שאני לא עונה.

מר שמוליק מריל:

לא רוצה שתענה לי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

בסדר.

אני אומר דו"ח כזה בסדר ,יודעים כמה מכתבים הוא קיבל .אני
מר שמוליק מריל:
בתור חבר מליאה אומר שהדו"ח הזה הוא לא נכון ,הוא לא נכון .אם סך הכול תלונות הציבור
 33תלונות במשך שנה-
מר אורי עצמון:

 28יחד.

מר שמוליק מריל:

 ,28לא נכון.

גב' רחל רבר:

רק מאלישמע...

לא נכון ,עכשיו כל הדברים האלה אני אפילו לא יודע מה מוצדק
מר שמוליק מריל:
ומה לא מוצדק ,רק  1על ועדת המשנה ,רק תלונה אחת?
מר רואי מסורי:

תלונה אחת שהובאה לידיעתי.

מר שמוליק מריל:

בסדר ,בסדר.

מר רואי מסורי:

תראה אנשים שמדברים בשיחות סלון או-

גב' לאה פורת:

זה רק אומר שאנשים הרימו ידיים.

אני לא בא אליך בטענות אני אומר התלונות של דו"ח הציבור זה
מר שמוליק מריל:
גם מה נעשה .את מי הפניתי מה מוצדק אני חוזר על זה ומה לא ,אחרת בסדר קיבלת כמה...
מר דרור רופא:

שאלה ,מה תפקידו של המבקר בהיבט הזה של התלונות? כי עד
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עכשיו היית אינפורמטיבי אבל לא אופרטיבי ,כלומר יש משהו מאחורי מצג הדברים?
גב' לאה פורת:

הוא כרגע אמר את זה .הוא לפני  5דקות אמר.

מר רואי מסורי:

אני אתייחס ,אני אתייחס לזה.

ברמה המבנית עקרונית לכל משרדי הממשלה בדרך כלל זה חלק
מר יריב אגמון:
אינטגרלי מהמבקר ,כאשר בן אדם מקבל תלונה מזה הוא מסיק מסקנות ויכול בסופו של דבר
להביא את זה לתוכנית עבודה ולהגיד שנה הבאה אני בודק את זה .ככה זה בנוי זה הרציונל.
מר דרור רופא:

אבל האם מתפקידו זה לבדוק את התלונה?

מר יצחק אגוזי:

וודאי.

מר דרור רופא:

לבדוק ו-

מר יצחק אגוזי:

ולענות על התלונה.

מר אורי עצמון:

ולאסוף אותה לדו"ח.

מר דרור רופא:

לא רק לאסוף אותה לדו"ח אלא גם להגיד מה נעשה איתה.

מר רואי מסורי:

אני אומר גם מעבר-

מר יצחק אגוזי:

ולענות לפונה.

אני אומר מעבר ,קודם כל התפקיד היחידי שמבקר פנים יכול
מר רואי מסורי:
לעשות לרשות זה להיות ממונה תלונות הציבור ,הוא לא יכול למלא תפקיד אחר.
מר דרור רופא:

זה לפי החוק.

נכון ,לא אבל דרך אגב יש על זה דו"ח מבקר המדינה מבקר של
מר רואי מסורי:
רשות אחרת שמילא תפקידים אחרים והוא חטף על זה .הוא יכול להיות רק ממונה תלונות
הציבור .עכשיו מעבר לזה אני חושב שזה טוב שאני כמבקר גם ממונה תלונות הציבור מכיוון
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שאני מכיר את המערכת גם מה שנקרא מבחוץ-
(מדברים יחד)
מר דרור רופא:

אם היה רשום במספרים במקום -50 16

ד"ר מוטי דלג'ו:

דרור אני אענה לך.

מר דרור רופא:

היה קורה משהו?

שנייה רואי ,תראה מה שכאן עשה מבקר הפנים ,לקח לך את
ד"ר מוטי דלג'ו:
דו"ח התלונות ובהגדרה שהוא תלונות הוא בדרך כלל משהו לא תקין ,אז הוא נתן את הדו"ח.
עכשיו הוא לקח לך באופן מדגמי כמה נושאים והוא אמר לא מה הוא עשה ,הוא מעיר על זה
לאותה מחלקה ואותה מחלקה מה היא עשתה .סך הכול כאן מה שאנחנו צריכים מליאת
המועצה רשמה לפניה את דו"ח תלונות הציבור שהוגש על ידי המבקר.
גב' לאה פורת:

למה? למה לעשות-

ד"ר מוטי דלג'ו:

איך לעשות?

אני רוצה שיהיה ברור שמליאת המועצה הנחתה את כבוד
גב' לאה פורת:
המבקר ונציב תלונות הציבור לערוך את הדו"ח שלו בפעם הבאה כאשר הוא מתייחס ספציפית
להצדק של כל אחת מהתלונות-
ד"ר מוטי דלג'ו:

הא זה לא עשית?

גב' לאה פורת:

לא ,איפה? איפה אני לא רואה .כאשר-

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,רגע ,לאה שנייה-

גב' לאה פורת:

הוא אומר מה תגובת המחלקה ,לא יודעת משהו.

תראה רואי ,הא' ב' של דו"ח תלונות זה שבצד התלונה אחרי מה
ד"ר מוטי דלג'ו:
הטיפול מוצדק או לא מוצדק ,כי יכול מישהו להתלונן והיו לנו כמה.
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מר רואי מסורי:

אוקיי ,אני אעבור שוב על התלונות ואני אמיין אותם לפי-

מר אורי עצמון:

סגרנו.

כי הטמנת פסולת במגרש שנרכש מהמועצה מה זה מעניין אותנו
גב' לאה פורת:
שזה לא מגורמי המועצה ,זה מעניין אותנו שיש תשובה לאזרח שרכש מגרש מהמועצה והוא-
מר רואי מסורי:

קודם כל-

גב' לאה פורת:

מה עשית עם זה?

מר רואי מסורי:

רגע ,קודם כל-

גב' לאה פורת:

מצא פסולת...

התושב כמובן שקיבל תשובה ,אני רק אומר פה שהטיפול בעצם
מר רואי מסורי:
מראה שקודם כל התושב קיבל תשובה ,ו-ב' זה היה אופי-
גב' לאה פורת:

רע מאוד אם זו התשובה.

מר רואי מסורי:

למה לא? לאחר שזה נבדק ,זה נבדק עם הגורם-

גב' לאה פורת:
וגם אם המועצה לא שמה.

כי האזרח צריך לקבל תשובה על פסולת גם אם המועצה שמה

לאה בואי נדבר על הטכניקה ואחרי שנסכם את הטכניקה נגיע
מר דרור רופא:
למהות .אנחנו עדיין בשלב של הטכניקה.
חברים אני חוזר על נוסח הצעת ההחלטה ,מליאת המועצה
ד"ר מוטי דלג'ו:
רשמה לפניה את דו"ח תלונות הציבור כפי שהוגש על ידי מבקר הפנים ,מליאת המועצה מבקשת
מנחה ,תראה איזו מילה יריב זה יותר נכון.
עו"ד יריב סומך:

מבקשת.
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מבקשת ממבקר הפנים להבא להציג את התלונות כמו כן מה
ד"ר מוטי דלג'ו:
היה מוצדק ומה לא היה מוצדק ומה בחלקו היה מוצדק ,שלושת הגורמים .אני מעלה את זה
להצבעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים? נמנע אחד ,שניים ,את נמנעת או מה?
גב' זהבה רוט:

יש לי הערה להבא-

אבל לא בהליך של הצבעה ,נגמור את ההליך אחר כך .נמנע היה
ד"ר מוטי דלג'ו:
אחד ,אתה נכון? אחד נמנע בבקשה.
גב' זהבה רוט:
בין  13נושאים אחרים.

אני בדעה שדו"ח כזה צריך ...ישיבה בפני עצמה ולא שיהיה נושא

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,שמתם לב רק לנושא הזה הקדשנו למעלה משעה ורבע.

(מדברים יחד)
מר יצחק אגוזי:

היא רוצה ישיבה.

אין שום בעיה ,אם תרצו אנחנו נוכל להרחיב ... .מימי העיון אני
ד"ר מוטי דלג'ו:
יכול להכניס את זה כסעיף ולהרחיב .אם תרצו אין שום בעיה.
החלטה :מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח תלונות הציבור כפי שהוגש על ידי מבקר
הפנים .מליאת המועצה מבקשת ממבקר הפנים להבא להציג את התלונות ,כמו כן מה היה
מוצדק ומה לא היה מוצדק ומה בחלקו היה מוצדק.
.10

מורשי חתימה במוסדות חינוך;

ד"ר מוטי דלג'ו:

סעיף .10

מורשי חתימה במוסדות חינוך ,אנחנו מבקשים לשנות את בעל
מר יצחק אגוזי:
זכות החתימה בבית ספר ירקון ,בבית חינוך ירקון ,לאשר את שוש שלום שהיא המנהלנית
החדשה במקום אייל צייג שהתמנה להיות בעל זכות חתימה לתקופה זמנית .ודבר נוסף פתיחת
חשבון תאגיד לגן הרדוף בצור יצחק .אישור המליאה לשינוי מורשות החתימה ולפתיחת חשבון
בנק עם הצוות החינוכי של גן הרדוף בצור יצחק ,הגננת נטע יצחק שהיא אושרה במליאה מיום
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 2.9.16והסייעת החדשה אורטל קוממי במקום הסייעת חן רוזנצוויג.
ד"ר מוטי דלג'ו:
אין .אושר פה אחד.

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

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר:
א .בעל זכות החתימה בבית ספר ירקון -שוש שלום במקום אייל צייג.
ב .מורשות החתימה ופתיחת חשבון בנק לגן הרדוף בצור יצחק -הגננת נטע יצחק והסייעת
אורטל קוממי במקום הסייעת חן רוזנצוויג.

.11

היתר קבלת אשראי חח"ד לשנת ;2017

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לתב"רים.

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא ,אישור קבלת אשראי-

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה שנייה ,עד שהיא תחלק את התב"רים אז יש כאן איזה-

כמו כל שנה אנחנו מבקשים את אישור המליאה להיתר אשראי
מר יצחק אגוזי:
חח"ד לבנק של  2מיליון  ,₪אנחנו כמעט ולא משתמשים בו ,אבל לפעמים יש מרווחים של יום
או משהו כזה עד שמתקבל כסף או משהו כזה ,אז אנחנו זקוקים להיתר הזה שנוכל להיות
באופן זמני לגמרי בימים או שעות או אני לא יודע כמה בחריגה של עד  2מיליון  ,₪אנחנו
מקבלים את זה בלי בעיה ממשרד הפנים את ההיתר הזה ,כמובן מותנה בהחלטת המליאה .מזה
שנים אנחנו-
מר שמוליק מריל:

זה סעיף ?11

מר יצחק אגוזי:

סעיף .11

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה נוסח הצעת החלטה?

מר יצחק אגוזי:

המועצה מאשרת היתר קבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪לשנת
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.2017
מר דרור רופא:
שהוא-

שאלה רגע ,אפשר? זה קשור איך שהוא לתקציב  ?2017יש איזה

מר יצחק אגוזי:

לא ,לא קשור לתקציב זה קשור לזה ש-

מר דרור רופא:

זה משהו פורמלי.

מר יצחק אגוזי:

יש לי אישור כזה עד סוף  2016רוצים להעביר אותו ל.2017-

מר דרור רופא:

הבנתי.

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

חברים אני מעלה להצעה מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר היתר קבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪לשנת .2017
.9

מינוי פקח איכ"ס ביישובים;

ד"ר מוטי דלג'ו:
בבקשה שי.

אנחנו עוברים לנושא של מינוי פקח איכות הסביבה ביישובים,

אנחנו מבקשים לאשר את המינוי של מר יצחק ועקנין זה פקח
מר שי אברהמי:
ל חוקי עזר של המועצה ביישובים שביקשו להעסיק את הפקח הזה .הוא יועסק בהיקף של חצי
משרה ,במימון הישובים שביקשו העסקתו.
???:

מי זה?

יצחק ועקנין בן  62הוא יוצא צבא קבע ,נגד בכיר היה בצבא,
מר שי אברהמי:
עשה כמה תפקידים אזרחיים ,שהאחרון שבהם היה מנהל אזור בחברת אבטחה ,אחראי על כ -
 170עובדים ועל נושא של רישיונות נשק .הוא עבד כאן דרך חברה קבלנית בפרויקט של המחזור
בחודשים האחרונים ,הכרנו אותו ,בחור מאוד רציני אחראי ,נעים הליכות וקפדן ויציב מאוד
בעבודה שלו ומקפיד ,ולכן מצאנו לנכון להעסיק אותו.
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גב' לאה פורת:

מאיפה הוא?

מר אורי עצמון:

באיזה יישוב הם ביקשו?

מר שי אברהמי:

מזיכרון אני אומר גני עם נדמה לי צופית ועוד כמה-

גב' לאה פורת:

מאיפה הוא?

???:

פקח למה?

מר שי אברהמי:

הוא לא תושב המועצה.

מר אורי עצמון:

איכות הסביבה.

מר שי אברהמי:

חוקי עזר של המועצה.

מר יצחק אגוזי:

בעיקר של איכות הסביבה.

???:

יש גם מתנדבים בסיפור הזה לא?

מתנדבים יכולים להכווין אותו ולסייע לו אבל אינם מוסמכים
מר שי אברהמי:
לאכוף ,כדי לאכוף חייב להיות עובד מועצה .המתנדב יכול להכווין אותו ללוות אותו לא יכול
לאכוף ,אין לו סמכויות אכיפה.
חברים  ,לפי חוות דעת של היועץ המשפטי יכול להיות מי שפקח
ד"ר מוטי דלג'ו:
וגם בסמכותו לה גיש תלונות אך ורק מי שהוא עובד המועצה ,כל הסיפור כל העניין של
המתנדבים זה כוח עזר מאוד מאוד רציני הם יכולים להכין את הדו"ח יעבירו את זה לפקח,
הפקח הזה גם יקבל האצלת סמכויות .יריב יש מה להוסיף עוד ,היועץ המשפטי?
גב' לאה פורת:

מה היקף השכר?

חלק מהבדיקה היא גם בדיקה של הכשירות למינוי ,וקיימנו כזו
עו"ד יריב סומך:
בדיקה .הדרישות הן צנועות והוא עמד בדרישות האלה.
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כמה פקחים כאלה יש?

???:

מוטי שאלה רגע ,לנו יש אדם מאוד רציני שקוראים לו אריק
מר בועז ארנון:
כספי ,פנסיונר קברניט באל על שמוכן בהתנדבות להיות מה שאנחנו הבנו עובד מועצה בחינם
ולקבל סמכות-
בשביל זה יש מנכ"ל ,שלח אותו למנכ"ל הוא יבדוק ,יבדוק
ד"ר מוטי דלג'ו:
מבחינה משפטית ,יסדיר את זה .שי נוסח הצעת החלטה.
גב' לאה פורת:

מה היקף השכר?

השכר שבמשרה מלאה של פקח בסביבות ה ₪ 7,000-ברוטו,
מר שי אברהמי:
 50%משרה חצי מזה .הצעת ההחלטה היא מבקשים לאשר את מר יצחק ועקנין כפקח מועצה
לחוקי העזר שלנו.
אני מעלה להצבעה ,מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין .נמנעים?

ד"ר מוטי דלג'ו:
אין.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מר יצחק ועקנין כפקח מועצה לחוקי העזר.
.13

תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הנושא של תב"רים ,חולק לחברים .אגוזי בבקשה.

גב' לאה פורת:

מוטי ,אני רוצה רק להגיד  2מילים .אני אמרתי גם לצילה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

הצתה מאוחרת שלך-

גב' לאה פורת:

לא ידעתי שהגעת לתב"רים.

חיבור מתחם המועצה הישן לביוב אנחנו אישרנו ...של ₪ 75,000
מר יצחק אגוזי:
הם נתקלו שם באיזה שהם בעיות שהיה צריך לעשות עוד איזה שהוא קו ב ,₪ 7,700-אנחנו
מבקשים את הגדלת התב"ר ב .₪ 7,720-רכישת רכב ביטחון במתן ,אנחנו אישרנו את התב"ר
של  ₪ 145,000על חשבון משרד הביטחון ,הם החליטו לרכוש רכב יקר יותר משודרג תוספת של
 ₪ 45,000על חשבון היישוב .הקמת בית כנסת בצור יצחק ,קיבלנו הרשאה נוספת ל₪ 500,000-
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לקומה השנייה .תב"ע מבנה ציבור צור יצחק ,זה דבר שעשינו אותו לפני מספר חודשים על
חשבון התקציב הרגיל ,אנחנו בכלל את כל הנושא של צור יצחק של הפרויקטים בצור יצחק
אנחנו מנהלים בתב"רים על מנת שנוכל לעקוב אחרי הדברים האלה ,מכיוון שזה הכנת תב"ע
למבנה ציבור ,זה בהחלט יכול להיות על חשבון קרן פיתוח שהמקורות שלה-
החשיבות של הנושא הזה היא חשיבות גדולה מאוד ,משום
ד"ר מוטי דלג'ו:
שבמשרד הפנים ומסביב גר סו שמע המועצה עשתה קופת צור יצחק וצריך ,ועכשיו אחרי שעשו
את הקופה רוצים להוציא אותם .לא למזלנו זה הנוהל פה ,כל סכום שהועבר נרשם ,הוגש דו"ח
למשרד הפנים שמראה בדיוק מה כל ההכנסות כולל היטל השבחה ,החלטות המליאה ,תב"ר
תב"ר ,דף כזה של  4 ,3עמודים ומה היו ההוצאות .אגב רק לידיעתם כמעט ואין הפרש ,אולי
מיליון  ₪לפה מיליון  ₪לשם ,עד כדי כך .וזה ברמה של סדר גודל של  104מיליון .₪
מר אשר בן עטיה:

מוטי לפי מה שאני זוכר החלטנו אז ,זה היישוב היחיד שיש לו-

ד"ר מוטי דלג'ו:

.50%

מר אשר בן עטיה:

זה הכול צבוע.

ד"ר מוטי דלג'ו:
היינו יודעים להסביר.

נכון ,נכון מאוד .וטוב שהחלטנו את ההחלטה הזו ,אחרת לא

את שורה מספר  5תמחקו בבקשה .אני עובר הלאה ,תכנון בית
מר יצחק אגוזי:
עלמין בנימין ,גם מוטי דיבר על זה ,התחלה של תכנון של בית עלמין בנימין מדידות ודברים
כאלה ,אנחנו מבקשים תב"ר של .₪ 200,000
גב' לאה פורת:

מה זה מדידות ודברים כאלה? אני לא מבינה את העניין.

מר יצחק אגוזי:

תכנון מה.

גב' לאה פורת:

 ₪ 200,000זה לא מדידות ודברים כאלה.

מר יצחק אגוזי:

אני אמרתי תכנון.

גב' לאה פורת:

ב ₪ 200,000-אנחנו סוגרים תכנון של בית עלמין?
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מר יצחק אגוזי:

לא ,לא.

גב' לאה פורת:

אז מה התקציב?

אני בינתיים רוצה  .₪ 200,000את רוצה  ?₪ 100,000נעשה את
מר יצחק אגוזי:
זה גם כן .בינתיים יוצאים זה יהיה יותר מזה.
ד"ר מוטי דלג'ו:

וואלה גם שהולכים לכיוון שלה היא-

מר אשר בן עטיה:

יש גדר בפנים?

מר יצחק אגוזי:
רוצה בסדר.

לא יודע .צריך להתחיל להתקשר עם מתכננים לראות ,את לא

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים יש לנו פה  ,5אחד אחד או הכול יחד?

כולם:

הכול.

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 ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1588חיבור מתחם המועצה הישן לביוב ()₪ 75,000
מימון  :קרן פיתוח

7,720

₪

 .2תוספת ל-תב"ר  -1586רכישת רכב ביטחון במתן ()₪ 145,000
מימון :השתתפות בעלים

45,000

₪

 .3תוספת ל – 1351-הקמת בית כנסת בצור יצחק ()4,116,196
מימון :משרד הדתות

₪ 500,000

 .4תוספת ל-תב"ר –1424תב"ע מבנה ציבור צור יצחק ()₪ 70,000
מימון :קרן פיתוח
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 .5תכנון בית עלמין בנימין
מימון :קרן פיתוח

.5

₪ 200,000

תקצוב השקעה בחינוך מכספי היטל השבחה;

אם כבר אז נגמור גם את הקטע המאוד פשוט זה הנושא של
ד"ר מוטי דלג'ו:
סעיף  . 5זה לא על חשבון היישובים ,איזה יישוב חשב שזה על חשבון היישובים.
גב' זהבה רוט:

בטח שזה על חשבון.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא.

גב' זהבה רוט:

אם זה מכספי היטל השבחה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אני אגיד לך למה לא.

גב' לאה פורת:

לא ,זה בלי הטייס האוטומטי ,הטייס האוטומטי תקבלי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

רגע ,רגע ,סבלנות.

???:

המסר הועבר ונפגענו מוטי.

אני מאוד אוהב שמתלהבים כי לא מעט פעמים גם אני מתלהב.
ד"ר מוטי דלג'ו:
זה טוב שההתלהבות מוכיחה את עצמה .אז לעניין הזה ,אנחנו עם הטייס האוטומט אם היה
צריך להעביר לו אישורים מעבירים ,הרי חלק הארי המועצה כל גני הילדים שבונה בתי הספר,
אגוזי בא עם הצעה שזה על פי סעיף מיוחד שמותר פר ילד כמה זה יוצא?
רגע ,תן לי .חוק התכנון והבנייה קובע בתוספת השלישית שלו,
מר יצחק אגוזי:
בין השאר הוא קובע למה מיועדים היטלי ההשבחה ,ונקבע שזה להכנת תכניות ,תשלום פיצויים
וכו' .בשנת  2012יש תיקון מספר  98לחוק התכנון והבנייה ,שהמחוקק הכיר בזה בחקיקה
ראשית ,המחוקק הכיר בזה שהשקעה בחינוך היא יכולה להיות בתנאים מסוימים ,תכף אני
אגיד אותם ,גם כן אפשר להשתמש במקור שהוא היטל השבחה להשקעה בחינוך.
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מר אורי עצמון:

מה זה השקעה בחינוך?

מר יצחק אגוזי:

רגע ,אני אגיד .השקעה בחינוך-

מר אורי עצמון:

למה הכוונה?

אני אגיד .השקעה בחינוך מוגדרת הוצאות למימון תכניות
מר יצחק אגוזי:
השלמה ,תכניות נוספות ותוכניות העשרה או תגבור ,במוסדות החינוך של שטח שיפוטה של
הרשות המקומית וכו' .נקבעו קריטריונים בעיקר מה שחשוב לענייננו זה כמה דברים .דבר
ראשון א' כמובן מחייב את החלטת המליאה .ב' זה מחייב גם את אישור השר לזה .וג' נקבע
סכום מקסימלי שמותר להעביר מהיטל השבחה לנושא של השקעה בחינוך .הסכום המקסימלי
הוא או  10%מהיטלי השבחה שיתקבלו באותה שנה או  ₪ 75לתלמיד הנמוך מבניהם .אני מניח
שאצלנו הנמוך מבניהם זה  ₪ 75לתלמיד אם תכפילו  6,000או  7,000תלמידים אנחנו מדברים
כחצי מיליון  ₪בשנה-
גב' לאה פורת:

כן ירבו.

מר יצחק אגוזי:

יש הרבה תלמידים שלא מוסעים...

זה תמיכה במערך החינוך בשונה מהשקעה .אם היינו רוצים
ד"ר מוטי דלג'ו:
למשל גן ילדים לבנות זה השקעה יש תב"ר רגיל .עכשיו תקציב פיתוח תקציב השקעות אינו
מיועד להוצאה שוטפת .כאן מדובר על החלטה מיוחדת שקיבלו אותה לפני שנתיים שלוש
בכנסת שהיא מאפשרת-
מר דרור רופא:

 ...אז לאן הולכת התמיכה מוטי?

מר שמוליק מריל:

הוא אמר הרגע הוא אמר.

ד"ר מוטי דלג'ו:
לתקציב השוטף.

שנייה ,זה העברה מתקציב לתקציב ,זה עובר מתקציב הפיתוח

גב' לאה פורת:

בחינוך.

מר יצחק אגוזי:

לחינוך.
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גב' לאה פורת:

לחינוך שוטף.

הצעת ההחלטה היא שהמועצה מאשרת את תקצוב השקעה
מר יצחק אגוזי:
בחינוך מכספי היטל השבחה בהתאם לכללים שנקבעו בחוק התכנון והבנייה.
חברים אני מעלה להצבעה ,מי בעד? אפשר להוריד .נגד? אין.
ד"ר מוטי דלג'ו:
נמנעים? אין .אושר פה אחד .הנושא של אישור תבחיני תמיכות לשנת  2017אנחנו נביא את זה
לישיבה הבאה .אני רוצה להודות לכם תודה רבה וערב טוב לכולם.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקצוב השקעה בחינוך מכספי היטל השבחה בהתאם
לכללים שנקבעו בחוק התכנון והבנייה.

________________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
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ריכוז החלטות
.2

אישור פרוטוקולים:
א .פרוטוקול מליאה מספר  38/16מתאריך .20.9.16
ב .פרוטוקול מליאה מספר  39/16מיום .9.10.16

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  38/16מתאריך .20.9.16
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  39/16מתאריך .9.10.16
.4

אישור הסדר פשרה – רו"ח בועז מקלר;

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את הסכם הפשרה עם בועז מקלר שכולל חתימה על הסכם
העסקה חדשה .הארכת ההסכם תעשה אך ורק באישור מליאת המועצה.
.6

דו"ח מבקר פנים לשנת ;2015

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את דו"ח מבקר הפנים לשנת  2015ומטילה על המועצה
לבצע את מה שצריך תיקון ובעיקר בהקשר של עיקרי ההמלצות .מליאת המועצה מברכת את
מבקר הפנים מחזקת את ידו בעבודתו .וכמו כן את עבודת ועדת הביקורת של המועצה.
.7

דו"ח תלונות הציבור לשנת ;2015

החלטה :מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח תלונות הציבור כפי שהוגש על ידי מבקר
הפנים .מליאת המועצה מבקשת ממבקר הפנים להבא להציג את התלונות ,כמו כן מה היה
מוצדק ומה לא היה מוצדק ומה בחלקו היה מוצדק.
.10

מורשי חתימה במוסדות חינוך;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר:
א .בעל זכות החתימה בבית ספר ירקון -שוש שלום במקום אייל צייג.
ב .מורשות החתימה ופתיחת חשבון בנק לגן הרדוף בצור יצחק -הגננת נטע יצחק והסייעת
אורטל קוממי במקום הסייעת חן רוזנצוויג.
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.11

היתר קבלת אשראי חח"ד לשנת ;2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר היתר קבלת אשראי בסך  2מיליון  ₪לשנת .2017
.9

מינוי פקח איכ"ס ביישובים;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מר יצחק ועקנין כפקח מועצה לחוקי העזר.
.13

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1תוספת ל-תב"ר -1588חיבור מתחם המועצה הישן לביוב ()₪ 75,000
מימון  :קרן פיתוח

7,720

₪

 .2תוספת ל-תב"ר  -1586רכישת רכב ביטחון במתן ()₪ 145,000
מימון :השתתפות בעלים

45,000

₪

 .3תוספת ל – 1351-הקמת בית כנסת בצור יצחק ()4,116,196
מימון :משרד הדתות

₪ 500,000

 .4תוספת ל-תב"ר –1424תב"ע מבנה ציבור צור יצחק ()₪ 70,000
מימון :קרן פיתוח

30,000

 .5תכנון בית עלמין בנימין
מימון :קרן פיתוח

₪ 200,000

.5

₪

תקצוב השקעה בחינוך מכספי היטל השבחה;

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקצוב השקעה בחינוך מכספי היטל השבחה בהתאם
לכללים שנקבעו בחוק התכנון והבנייה.
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