
 מועצה אזורית
 דרום השרון

 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 

 מועצה אזוריתפרוטוקול ישיבת 

  39/16מס' 

 09.10.16, זתשע" ז' בתשרי, ראשוןמיום 

 
 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -



 מועצה אזורית דרום השרון 
 09.10.2016מיום  הישיב

 

 2 
 

 
 

 דרום השרון ישיבת מועצה אזורית
 09.10.16, ז' בתשרי תשע"ז, ראשוןמיום 

 
 
 
 יו"ר המועצה  -   מוטי דלג'ו  ד"ר  :שתתפיםמ

 גני עם -   מר צפריר שחם
 גבעת השלושה  -  מר שמוליק מריל

 כפר סירקין  -  מר משה רדומסקי
 נירית  -   גב' לאה פורת
 שדה ורבורג -   גב' זהבה רוט

 כפר מעש -  מר שלמה עצמוני 
 ירחיב  -   מר אלי דלה

 גן חיים -   מר יריב אגמון
 מגשימים -  ןגב' עמנואלה קו

 נווה ימין -  מר אשר בן עטיה
 ירקונה -   גב' גילה פרין

 רמות השבים -   מר אברהם נדל
 רמות השבים -   מר בועז ארנון

 אלישמע  -   גב' רחל רבר 
 נווה ירק  -  מר אייל אברמוב

 אלישמע  -   מר איתן יפתח 
 גת רימון  -   מר איל מילר

 חגור -   מר דרור רופא
 גבעת חן  -   ן ברקאימר רונ

 נירית  -   מר גבי דור
 צור נתן -   מר חיים לוי

 ניר אליהו -  מר יעקב אברהמי
 נחשונים -   מר אמנון כהן

 כפר סירקין -   מר אורי עצמון
 
 

 מנכ"ל  -   מר שי אברהמי   :סגל
 גזבר המועצה -   מר יצחק אגוזי   

 יועמ"ש  -  עו"ד יריב סומך 
 דובר ותכנון אסטרטגי  -   מר בועז שויגר 

 
 
 
 
 
 
 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 09.10.2016מיום  הישיב

 

 3 
 

 

 'עמ                                                                                                                 :על סדר היום

 4............................................................................................... ח ראש המועצה"דו . 1

 8.................................................... 20.9.16מיום  38/16מליאה מס'  אישור פרוטוקול . 2

 9.......................................................................... 2016עדכון תקציב המועצה לשנת  . 3

 ך מכספי היטל השבחהתקצוב השקעה בחינו . 4

 36.......................................................................................... 2017מגמות לתקציב  . 5

 34.......................................... אישור התקשרות ללא מכרז לרכישת רכב ביטחון למתן .6

 43............................................................................................................. תב"רים .7

 

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 09.10.2016מיום  הישיב

 

 4 
 

 

 דו"ח ראש המועצה; . 1

 

שלום לכל החברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת   :ד"ר מוטי דלג'ו

ם ישיבת המועצה. ברשותכם אתן דו"ח מאוד קצר, כי יש לנו כמה נושאים על סדר היום. וג

הוועדה המקומית קצת התארכה. אחד, אני חושב שקיבלתם עדכון, המועצה לפני כשבועיים 

אני כבר לא יודע לא סופרים. ומישהו  20-או ה 19-קיבלה פרס ניהול תקציבי תקין, זו השנה ה

לגבי ערך הנכסים של כל אחד  ולמכולת לא, אבל אפשר ללכת אית ושאל אם אפשר ללכת אית

קום... אני בהזדמנות הזו וגם בפוסט שהוצאתי, כמובן אני מודה למליאת המועצה מאיתנו במ

שהיא שותפה מאוד מכובדת בעניין הזה, לעובדים המסורים של המועצה שהם המרכיב המרכזי 

בהתנהלותה של המועצה. הובא לידיעתנו בצורה לא רשמית שבמליאת המועצה של כפר סבא 

לגבי דרישות שטחים של צופית, נווה ימין ואלישמע, לא זוכר  קיבלו החלטה לבקש ועדת גבולות,

אם היה עוד משהו. כשזה יגיע באופן פורמלי נצטרך לראות איך אנחנו מתארגנים ומה אנחנו 

 עושים. 

 

 הם רוצים את בית העלמין?   :מר אורי עצמון

 

ת שלוש, הנושא של בית העלמין האזורי בנימין קיבל בשבועו  :ד"ר מוטי דלג'ו

האחרונים קידום, לפי דעתי חשוב ורציני, ובפגישה שהתקיימה במינהל מקרקעי ישראל 

השתתפות צוות מטעם נווה ימין, סוכם גם על ידי המינהל מתווה לגבי קידום בית העלמין. ב

 בבקשה אשר אם אתה רוצה איזה משפט. 

 

, על קודם כל אני רוצה להודות לראש המועצה ולכל הצוות  :מר אשר בן עטיה

 העזרה שלהם בנושא שסוף סוף רואים פתרון. 
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 לא, לך לסיכום עזוב את זה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לגבי בית העלמין אנחנו אמרנו כבר לפני זה שאנחנו מוכנים לתת   :מר אשר בן עטיה

שיפתרו את הבעיה, עכשיו זה לקראת הסוף. גם המינהל רוצה ללכת לקראתנו, לפצות רק על 

ואחר כך לתת, קודם כל אני אומר פה על נווה ימין לא עומד בדבר הזה, לפני שהגענו בית העלמין 

להסכמים אמרתי למוטי ואמרתי לגבי, אנחנו לא עומדים לפני, שלא יהיה על המצפון שלנו 

 הבעיה של בית הקברות הזה. באמת עוד פעם תודה רבה לצוות, אני מקווה שזה ייגמר סוף סוף. 

 

מוטי אני רוצה להגיד אבל כמה מילים. אנחנו לצערנו גוש מתן    :גב' לאה פורת

ונירית סובלים בשנה האחרונה מפטירות לא עלינו מסיבות שונות ומשונות, בקצב שלא היה 

קודם. אנחנו עומדים למעשה כל חודש או חודשיים בפני שוקת שבורה ללא אפשרות לתאם 

ל לתת הנחיה למשפחות בנושא הזה, קבורה כמו שצריך, ללא אפשרות להגיע למישהו שיכו

והמקרה האחרון היה בשבוע האחרון ביום שישי בבוקר, מי ששמע רוכב האופניים שנהרג בצפון 

בקיבוץ שניר הוא ממתן, ושמו מאיר אלון ז"ל ומשפחתו הייתה צריכה כל יום השישי לנסות 

לא יודעים מיהו  ולהגיע ולתאם בין המשטרה לבין אבו כביר לבין הרב של המועצה שאנחנו

ומהו, ואני מבקשת מאוד לישיבת המליאה הבאה להגדיר מה תפקידו של רב יישוב, רב שנחשב 

 כרב יישוב, מה תפקידו כאשר קורה מקרה מוות. האם יש לו תפקיד, אין לו תפקיד. 

 

 צריך אולי חברת קדישא.    :גב' רחל רבר

 

 אין לנו חברת קדישא.    :גב' לאה פורת

 

 יש לך, יש לך.    :להמר אלי ד

 

 אין לנו חברת קדישא, אין לנו כלום.    :גב' לאה פורת
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  -יש, אנחנו החלטנו   :מר אלי דלה

 

  -תכף לאט לאט   :גב' לאה פורת

 

 לא, את סתם באה שופכת פה...    :מר אלי דלה

 

אין חברת קדישא, אין חברת קדישא, מי שישנו זה חברנו אדון    :גב' לאה פורת

שאכן בתור אגודה שיתופית קיבל רישיון להיות חברת קדישא של אגודה שיתופית ירחיב,  דלה

אבל גם לירחיב אין פתרון, והקבורה האחרונה שלו גם כן בשבוע האחרון הייתה בתוך ג'לג'וליה, 

כי בית הקברות כבר נמצא בתוך ג'לג'וליה. ולכן אני מבקשת מכל חברי המועצה עם כל הכבוד 

ועם כל התודות לנווה ימין, אני מבקשת מחברי המועצה לישיבת המליאה הבאה  לנווה ימין

להגיע להחלטה, בוא נקרא לזה זמנית ביניים אני לא יודעת מה, עד שייצא מכרז ועד שיהיה 

חברת קדישא ועד ועד ועד, לתת פתרון ולתת כתובת מסודרת לכל יישוב שאין לו פתרון קבורה, 

 זה מה שאני מבקשת. 

 

 אנחנו איתך.     :???

 

 לאן מיועדים...     :???

 

 לא מיועדים.    :גב' לאה פורת

 

 אין להם, אין להם איפה לקבור.     :???

 

יישובים שאין להם  7או  6יישובים במועצה... בעת הזו.  6יש      :מר גבי דור
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 פתרון קבורה. אני לא יודע, אני לא מכיר את מכלול הפתרונות במועצה. 

 

 איפה נקברו עד היום?     :???

 

 בכל מיני מקומות.       :מר גבי דור

 

 איפה ששילמו הכי יותר.    :גב' לאה פורת

 

 איפה ששילמו, ואם בחינם אז בירקון.      :מר גבי דור

 

חברים, אמורה להיות פגישה נוספת לאחר שהסוגיה הזו תדון גם   :ד"ר מוטי דלג'ו

נחנו במציאת פתרון לאחר ששנים רבות הנושא הזה נתקע. בהנהלה של היישוב, אני מעריך שא

אנחנו מודעים וחשים את הצער הגדול של המשפחות כאשר ליקיריהם אין להם בית עלמין 

שהוא מקומי או אזורי, והם נדרשים להיקבר בירקון וחלק אם רוצה קבורת שדה, איפה זה 

 שמה אמרת? 

 

  -רתבמסילה. במועצה אזורית אח   :גב' לאה פורת

 

 עמק חפר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ועוד כניסה למושב.  6דקות על כביש  35במרחק    :גב' לאה פורת

 

נושא נוסף ברשותכם, זה העניין של ועדת הגבולות, כפי שדווח   :ד"ר מוטי דלג'ו

לכם לאחר האישור שקיבלנו פה לגבי ההסדר עם אלעד, המנכ"לית אישרה את זה. לגבי הנושא 

חק כפי שנאמר לכם הסוגיה הועברה לוועדת הגבולות הגיאוגרפית של מחוז מרכז. שר של צור יצ
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הפנים בעצם, יותר נכון מנכ"לית המשרד קבעה שלא נמצא מספיק נתונים ומידע כדי לקבל את 

ולות שבעצם הייתה להשאיר את צור יצחק בדרום השרון. תהיה ועדה חדשה החלטת ועדת הגב

יותר ויותר אנשים מודעים שגוף עירוני כזה  .ה והיא תבחן את הסוגיהגיאוגרפית שזו ועדה קבוע

קומות, גם היישוב מודע לזה, וכל מי  15 14מקומו אינו בתחום של מועצה אזורית במיוחד עם 

שנחשף גם לזה כתב לעיתון הארץ יודע, ראה מה חשים גם תושבי היישוב, למרות שאגיד לכם 

באמת התגובה שלנו. אנחנו בכל מקרה מתייחסים אליהם  וז לא רצינו שמה יותר מידי להופיע,

 ישים המון המון זמן, כי הנושאים שם מורכבים. קדכמו שאר תושבי המועצה ומ

 19-או ה 20-לא יודע אם אתם יודעים אני אישרתי לצפי סגני לצאת לחו"ל, הוא יצא היום עד ה

פש גדול לא שום דבר, אני רוצה שגם או משהו כזה. אבל בין לבין אישתי אמרה לי: שמע, לא חו

ימים,  6-ל 19-ל 13-אהיה בחו"ל קרוב מאוד פה בקוס ביוון בין האנחנו נצא משהו. אז אני 

שיחליף אותי, יש גם  ,זקן השבט ועם הניסיוןפה הזו אני ביקשתי את אורי עצמון, בתקו

אז לידיעתכם,  תקשורת היום ברמה מאוד מאוד גבוהה, מה עוד שזה גם במרחק קצר מאוד.

הטלפון שלי הפלאפון יש לכולכם, אני אף פעם לא סוגר את הטלפון. אז לידיעתם לאישורכם את 

אני מבין שזה מקובל על כולם, זה בסדר. חבר'ה, זו תקופה שכמו  כמ"מ לתקופה זו. אורי עצמון

  שנאמר פה למעט יום אחד כולם בחופש. אז אורי נתן את הסכמתו, אז אורי תודה רבה.

 ;20.9.16מיום  38/16אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

. 20.9.16-אנחנו ברשותכם נעבור לאישור פרוטוקול המליאה מה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 אני לא קיבלתי, שי היו איזה הערות שהם משהו? 

 

 לא.   :מר שי אברהמי

 

ידו? אז אני מעלה את הפרוטוקול להצבעה, מי בעד שירים את   :ד"ר מוטי דלג'ו

אנחנו עוברים לעדכון תקציב המועצה אפשר להוריד. מי נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

. חברים רק שנייה לגבי הפרוטוקול, אגוזי מסב את תשומת ליבי שיכול להיות שחלק 2016לשנת 
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מהחברים לא קיבלו את הפרוטוקול, לפי מה שהוא אומר. אז לכן ההחלטה לגבי אישור 

, אנחנו מבטלים אותה אין החלטה. מקובל על כולם? טעות קטנה לא מתקנים הפרוטוקול

צריך להגיד כן,  בטעות גדולה. אז לא אישרנו את הפרוטוקול מהתאריך הזה, מקובל על כולם?

 כי שמה לא רואים את ההנהון ראש. 

 

 כן, אבל לשלוח את הפרוטוקול כדי שנוכל לעבור עליו.    :מר אמנון כהן

 ;2016ן תקציב המועצה לשנת עדכו  . 3

 

. כפי 2016טוב, אנחנו עוברים לעדכון תקציב המועצה לשנת   :מר יצחק אגוזי

שזכור לכם בוודאי אנחנו הצגנו פה את הדו"ח הרבעוני של חודש יוני שסיימנו אותו גם בגירעון, 

ול וגם הסברתי פחות או יותר מה קורה ומה הצפי להמשך השנה. ישבנו ביחד עם חלק גד

. כפי שאנחנו עושים כל שנה 2016ממנהלי המחלקות ומטה המועצה על עדכון תקציב של שנת 

אבל השנה ביתר דקדקנות וביתר פירוט. ואנחנו מגישים פה הצעה לעדכון התקציב, כאשר 

לעומת ₪  ₪280,186,000, מיליון  280התקציב החדש יהיה ₪, מיליון  8-התקציב החדש גדל בכ

בנושא של פינוי אשפה, ויש הכבד ביותר הוא אישרנו בתחילת השנה. הגידול ש₪  271,950,000

  -גם גידול די גדול בנושא החינוך, זה לעניין ההוצאות. כזכור לכם

 

 זה פונקציה גם של הגדלת בני הנוער שבמערכת החינוך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

וער כולל ספורט. כן, כן, כשאני אומר חינוך אני מתכוון כולל נ  :מר יצחק אגוזי

מאידך בהכנסות יש לנו גם כן גידול בתברואה ובעוד כמה סעיפים. נושא הארנונה די קבוע, לא 

משתנה כי נוכחנו לדעת למרות שבביצוע התקופתי היה שם איזה שהוא גירעון באופן יחסי 

₪ ן מיליו 101-לתקופה, בדקתי את הצפי לסוף שנה והצפי אכן יעמוד על מה שתכננו בהתחלה כ

  -גביית ארנונה, אני מדבר נטו אחרי הנחות. אז לא יהיה שם שום שינוי₪ מיליוני  102או 
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 אתה מדבר... ולפני הנחות.   :מר אורי עצמון

 

  -107-זה הכוונה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אחרי הנחות. ₪ מיליון  107-לפני הנחות ו₪ מיליון  101לא, לא,   :מר יצחק אגוזי

 

 בדיוק אחרי.   :וד"ר מוטי דלג'

 

 101,627,000הנטו הוא  .לפני הנחות₪ מיליון  108סליחה הפוך,   :מר יצחק אגוזי

 . )לאחר הנחות( ₪

 

  -אגוזי, הצפי שלא השתנה זה גם בעסקים וגם במגורים? או שרק  :מר אשר בן עטיה

 

לא, לא, לא השתנה. זאת אומרת תכננו בתחילת שנה נכון, אכן   :מר יצחק אגוזי

אנחנו צופים שנעמוד בזה לא יותר ולא פחות. בסך הכול כמו שאמרתי יש גידול בהוצאות, אני 

צריך להפנות את תשומת ליבכם לעובדה שאם תסתכלו בעמוד השלישי בסעיף האחרון בעמוד 

שהוא סעיף שמאזן לנו את התקציב, מאזן ה סעיף זהשלישי, קוראים לו הכנסות לכיסוי גירעון, 

מהעברה ₪ מיליון  3שהוא נובע רובו ככולו ₪  3,790,000ן לו מקור כרגע, הוא את התקציב אי

  -הכספית הצפויה לאלעד

 

 איפה אתה מסתכל בסעיף זה?     :???

 

 . 3עמוד מספר   :מר יצחק אגוזי

 

 . 599סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו



 מועצה אזורית דרום השרון 
 09.10.2016מיום  הישיב

 

 11 
 

 

ע. זה , הוא סעיף שמאזן את התקציב, אין לו מקור כרג599סעיף   :מר יצחק אגוזי

אומר שאם לא נעשה שום דבר, אם נשב בחיבוק ושב ואל תעשה, אז אכן אנחנו צפויים לגמור 

ומשהו. אבל זה לא אומר שאנחנו באמת מתכוונים לשבת בחיבוק ₪ מיליון  3-בגירעון של כ

ידיים. נערכו בחודש חודש וחצי האחרונים הרבה מאוד ישיבות אצל מנכ"ל המועצה, עם מנהלי 

הלי אגפים, כבר הצגנו תוצאות או מסקנות חלקיות לצמצומים כאלה ואחרים גם מחלקות מנ

אצל ראש המועצה, זה עוד לא סופי כי יש עוד כל מיני דברים שצריכים לבדוק. להגיד שנוכל 

עד סוף שנה זה יהיה יומרני מידי, אני לא סבור שנוכל לעשות את ₪ מיליון  3.7לכסות גירעון של 

ים לחסוך לפחות בשנה הזאת, כי יש לנו מעט חודשים בשביל להדביק את זה. אבל אנחנו מנס

הפער הזה, אבל לפחות בשנה הזאתי לראות מה אפשר עדיין לעשות, אולי לדחות גם הוצאות 

  -לשנה הבאה, כל מיני דברים

 

 לשלם לאלעד בשנה הבאה.   :מר אורי עצמון

 

, צמצום פעילות של אגוזי, הצמצום היה מתוך המחלקות   :מר אמנון כהן

 המחלקות? 

 

חלק גדול מהדברים זה התייעלות וחלק מזה צמצומים, כולם   :מר יצחק אגוזי

מכירים את הנושא כבר דיברנו עליו מספר פעמים את הנושא של פינוי האשפה, ששם אנחנו 

  -צופים התייעלות וצמצום

 

 כן, אבל שם זה קפץ לנו הכי גבוה.    :מר אמנון כהן

 

אבל בעיקר  בשנה הבאה יש גם השנה, זאת אומרת חלקיות מזה   :ק אגוזימר יצח

 -גם נראה, נספיק לראות עוד במהלך החודשים הקרובים. יש עוד כל מיני דברים נוספים
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 )מדברים יחד( 

 

יש לנו התייעלות וצמצום בנושא של שמירה בגני ילדים, יש די   :מר יצחק אגוזי

  -הרבה סעיפים

 

 אגוזי שנייה, תן בבקשה לשי כמה משפטים, בבקשה שי.   :'וד"ר מוטי דלג

 

אין לי כאן את הרשימה המלאה מול העיניים כרגע, אבל סוגיות   :מר שי אברהמי

וכמו שאתם מבינים גם מרגע שמקבלים החלטה ועד שרואים תוצאות זה  ןשאנחנו הצבענו עליה

זה החלטות שקיבלנו בנושא וגמא לא קורה תוך יום אחד, הם חלק מהדברים לביצוע. אבל כד

של צמצום שעות שמירה במוסדות חינוך בעיקר בגני ילדים, מעבר לשעות שאנחנו נדרשים על פי 

משרד החינוך קרי שעות הצהרונים שאינן מגובות בהנחיות משרד החינוך, וגם אינן משולמות 

צמצום של על ידו. עד השנה הזאת המועצה למשל נשאה בהוצאה הזאת בעצמה. היקף ה

פנימיות ההוצאות בוחנים את האנחנו למשל ₪. ההוצאה הזאת עומד על קצת מעל חצי מיליון 

של פעולות. מה זה אומר?  insourcing-ו outsourcingשל המועצה. אנחנו בוחנים מה שנקרא 

האם שווה לבצע פעולה באופן עצמי או על ידי קבלן חיצוני. לדוגמא אחרי בדיקה שעשינו 

ונותן שירות לכל תושבי המועצה ולכל התושבים, אחרי  24/7של המוקד העירוני שפעיל פעילות 

עובדי מועצה אנחנו נצליח  3בדיקה שעשינו הגענו למסקנה שאחרי ההכנסה של עובדי המוקד 

 בשנה. זה רק כדוגמא לסבר לכם את האוזן. ₪  100,000-לחסוך סדר גודל של כ

 

 ו קבלן?  עובדי מועצה א  :מר אשר בן עטיה
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הם היו עובדי קבלן עד עכשיו, אנחנו קולטים אותם כעובדי   :מר שי אברהמי

מועצה / עמותה, זה פחות מהותי, לא... של המועצה. הפעולות האלה באופן טבעי כמו שאתם 

מבינים כדי לחסוך כסף, להגיע לגירעון אפשר לשים סעיף אחד גדול כמו הסעיף של הסכם אלעד 

להביא את זה צריכים לעשות הרבה מאוד סעיפים קטנים שהיישום שלהם הוא  ₪.מיליון  3

מאוד מאוד מורכב וקשה. עוד דוגמא שאתם בטח שמעתם עליה זה הנושא של התייעלות בתחום 

ההסעות. שוב הדברים האלה נאספים עשרות אלפי שקלים אחד אחרי השני, כמו שאגוזי אמר 

שבה נכנסנו לנושא הזה, לא נצליח להגיע לכיסוי מלוא וכמו שאנחנו רואים גם לאור התקופה 

הפער עד סוף השנה הזאתי, כן אני מאמין שאנחנו נוכל לתת מענה בשנת התקציב הבאה. זה גם 

 תראו... התקציב שיהיו בהמשך. 

 

  -עם האיסוף אשפה מה יהיה   :גב' גילה פרין

 

 אני אענה גם על זה.   :מר שי אברהמי

 

  -מוטי, השילוט שיש בחוץ זה חלק מהצמצומים שאנחנו ככה   :מר אמנון כהן

 

 הכול קשור בהכול.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ₪. מיליון  3... לוועדים מקומיים הפרש של 26סעיף   :מר אורי עצמון

 

 איפה? איפה?   :מר יצחק אגוזי

 

 ₪.  2,954,000, ההפרש הוא 266בדף הראשון   :מר אורי עצמון
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 עדים מקומיים זה בהכנסות. וסעיף   :מר יצחק אגוזי

 

 זה הכנסות, יש גם בהוצאות אחר כך.   :מר אורי עצמון

 

והוצאות, זאת אומרת שגובים נכון, אז אם יש משהו... בהכנסות   :מר יצחק אגוזי

יותר ארנונה ועד מקומי או יותר אגרת שמירה אבל מצד שני גם כמובן נותנים את זה ליישובים, 

  -בדרך כלל. אני רק רוצה את תשומת לבכםזה לא הפערים 

 

אגוזי, לא נלחיץ עכשיו אבל לקראת התקציב של סוף שנה הייתי   :מר שלמה עצמוני

רוצה לשמוע יותר פירוט, אומרים חינוך יצר גירעון זה יפה, אבל אני רוצה לראות איך החינוך 

להיכנס לזה. רוצה פירוט איך יצר גירעון באמצע שנה. אנחנו לא פתאום נפל לנו איזה, לא רוצה 

מתכוננים לכסות גירעונות גדולים נוצר הגירעון הזה, ולמנכ"ל אני רוצה להגיד שאם אתם 

ואחד הדברים של שירותים בשירותים קטנים שניתנו לתושבים, לא נצא טוב מהסיפור הזה. 

הייתי רוצה גם ₪. מיליון  3קטנים זה מה שבאו ועמדו פה בכניסה. זה לא יפתור גירעון של 

  -לשמוע הצעות יותר כבדות

 

 חותכות בשר.    :מר אמנון כהן

 

 יותר חותכות בשר לצמצום הגירעון.   :מר שלמה עצמוני

 

 אולי להגדיל הכנסות.     :???

 

 אני לא יודע, אני לא יודע.   :מר שלמה עצמוני

 

 )מדברים יחד( 
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חינוך, החינוך זה הדבר, אני טוב, אני רוצה רגע לענות לעניין ה  :מר יצחק אגוזי

אומר את זה הרבה שנים כבר, אבל החינוך זה ההוצאה, יש יקראו לזה השקעה הכי כבדה שיש 

במועצה, מאוד קשה לחזות אותה בתחילת שנת תקציב או בחודש אוקטובר שאתה מכין תקציב 

את זה, אנחנו לשנה הבאה. יש גידול במספר הילדים באופן די קבוע, כמה שאנחנו מנסים לחזות 

לא תמיד מצליחים לעשות את זה בצורה מדויקת. יש גידול בעיקר, אתם יודעים שיש את 

היישוב צור יצחק, אתה לא יודע עד חודש יולי אוגוסט או אפילו קצת לפני זה, כמה יתאכלסו 

ב גני ילדים חדשים ועוד בית ספר, כיתה בבית ספר בכוכ 6ביישוב, רק השנה פתחנו אם אני זוכר 

יאיר, אז כך שעדכון התקציב חלקו הוא מנושא החינוך. אני רואה כאן הסיפור בחינוך הוא 

1,200,000  .₪ 

 

 ₪.  1,613,000  :מר אורי עצמון

 

גידול בהכנסות. ₪  ₪380,000  400,000-אבל יש כ₪  1,600,000  :מר יצחק אגוזי

 ₪.  1,200,000-אז בנטו זה מגדיל את התקציב ב

 

 אתה יכול לפקס את זה לצור יצחק?   :נימר שלמה עצמו

 

אני לא יודע להגדיר אבל עדיין יש, בוא נגיד שיש לזה משקל   :מר יצחק אגוזי

 מכריע. 

 

אגוזי מה השתנה משנים אחרות? זו השאלה. בכפר מעש ביישוב   :מר שלמה עצמוני

שלי. אתה צריך  שלי אתה לא יודע להסביר איזה שינוי היה בחינוך, או ביישוב דומה ליישוב

 לבוא ולהגיד מאיפה, אם אתה בא ואומר צוק יצחק בסדר, זה מתקבל על הדעת. 
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אני מסכים שיש יישובים שמספר ילדים בתשע"ו דומה מאוד   :מר יצחק אגוזי

למספר הילדים בתשע"ז. אבל יש יישובים שזה לא בדיוק ככה. היישובים היותר צעירים יש 

 , המשמעותי שבהם זה באמת אחרי צור יצחק זה גם מתן. גידול כל שנה במספר הילדים

 

 אגוזי, כולנו דומים כולנו אותו דבר.   :מר שלמה עצמוני

 

 )מדברים יחד( 

 

 רק שנייה, שלמה, מה הייתה השאלה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני מבקש לפקס יותר גם בחינוך מה השוני של מה שהיה עד   :מר שלמה עצמוני

 גירעון? היום ואיך יוצא ה

 

תראה בגדול כולנו ערים לכך שמשרד החינוך לגבי רשויות עם   :ד"ר מוטי דלג'ו

סוציואקונומי כמו שלנו מצמצם, זה אחד. שניים, אם נניח לסוציואקונומי הנמוך אפשר לממן 

 32-ג' מבחינת מספר התלמידים אצלנו לא, כל כיתה אצלנו למעלה מ-ב' ו-את כיתות א' ו

ותנים להם שעות ועושים קבוצות למידה, שבעצם המשמעות של זה זה כמעט תלמידים אנחנו נ

מה אפשר לעשות כשיש כמה בתי ספר של  כיתות. 4כיתות הופכות להיות  3פיצול, כלומר כל 

בהחלטה הזו והיא מבצעת את זה, זה אחד. שניים, כתוצאה מהכנסה המועצה והמערכת עומדת 

יה בבית ספר ירקון זה אחד, מצד שני הכנסה של עובדת של מגמות חדשות מגמות הביו טכנולוג

חדשה אך ורק לבתי ספר היסודיים, יש הגדלה שבכל השנים מול ההגדלה של ההוצאות האלה 

היה גם הגדלה של משרד החינוך. משרד החינוך בשונה מבעבר הוא לא מעביר כפי שהוא העביר 

הוטל עליו עם הצוות לבדוק באותם  בעבר, גם מבחינת מספר השעות שהוא תומך, לכן המנכ"ל

הסעות אחרי הצהריים, כל המקומות  4, 3מקומות שהמועצה פעלה שלא הייתה מחויבת לתת 

האלה נבדקים מחדש והמועצה פועלת תפעל בהתאם לחוזרים של משרד החינוך וכפי שזה נקבע. 
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במיוחד שלמה אבל זה צוות שפועל בעניין הזה, אני מאוד אשמח אם איזה חבר מליאה ואתה 

 שיש לך הרבה ניסיון, שתגיד שאתה רוצה להצטרף נצרף אותך לוועדה. בבקשה שמוליק מריל. 

 

אני ממש לא אוהב את הדיונים האלה, ממש לא אוהב את   :מר שמוליק מריל

הדיונים האלה, אני מניח שזה מה שנצטרך לעשות בשנתיים הקרובות. שנצטרך כל הזמן לעדכן 

ולראות מאיפה מקצצים ואיפה זה, אני חושב שאנחנו צריכים להתחיל לטפל ולחיות על הגרוש 

בבעיה של ההכנסות. אחרת לא נצא מהמצב הזה ונשאר בו כל הזמן, המדינה כל הזמן תקצץ 

ואנחנו כל הזמן נקצץ, ושלמה ישאל מאיפה הוא וכל מיני דברים כאלה, וזה דיון שאני ממש לא 

אם אנחנו לא ניתן לזה תחזית קדימה של שטחי תעשייה או אוהב אותו, לא אוהב אותו. אבל 

הגדלת ארנונה של תעשייה שתהיה תוספת הכנסה למועצה, אנחנו לא נצא מהדיונים האלה. 

אנחנו כל פעם נצטרך לאשר, אין לנו ברירה, אנחנו לא יכולים להשאיר את המועצה בתקציב 

ד עובד, זה דיון לא טוב. דבר שני בקשר גירעוני, אז פה נקצץ ושם נקצץ ופה עוד עובד ושם עו

  לצור יצחק זה יישוב גירעוני למועצה?

 

 ככה זה יוצא.     :???

 

  -זאת אומרת אם נוותר על הארנונה  :מר שמוליק מריל

 

 זה שאלה.   :מר איתן יפתח

 

 כן, אני אומר, בטח זה שאלה, אני שואל.   :מר שמוליק מריל

 

די ידוע ברשויות מקומיות שאזרח כאזרח בעצם  תראה זה כלל  :מר יצחק אגוזי

יוצר גירעון למועצה. זאת אומרת אם אין בצידו של האזרח אחוז מסוים בארנונת עסקים אז 

 השירותים שהאזרח מקבל שהמשפחה מקבלת הוא יותר מאשר הארנונה שלה. 
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 אגוזי אבל היישוב הוא יישוב בבנייה, זה לא מצב רגיל.   :מר שלמה עצמוני

 

 למה זה רלוונטי.   :מר יצחק אגוזי

 

 זה יישוב בבנייה.   :מר שלמה עצמוני

 

 נו אז מה?   :מר יצחק אגוזי

 

 בבנייה יש לך...   :מר שלמה עצמוני

 

 איזה הכנסה יש לך בבנייה?   :מר יצחק אגוזי

 

 אין הכנסה?   :מר שלמה עצמוני

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

אם לא הייתי ברור אז אני מדבר על שטחי תעשייה  עכשיו מוטי,  :מר שמוליק מריל

 כמו חצב. 

 

היית ברור ואני אתייחס, אני אתייחס לברור. היית ברור מאוד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה דרור. 

 

אגוזי דיבר על גידול באוכלוסייה אם הבנתי אותו נכון, ואתה      :מר דרור רופא

כלוסייה הוא תמוה בעיניי, הרי ילדים אנחנו לפני שנת דיברת על גידול בתכנים. עכשיו גידול באו
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, אני לא מדבר על אלה שעוברים לגור לימודים, המועצה יודעת כמה בגרוסו מודו נקרא לזה

בתוככי המועצה, אבל בסך הכול הכללי אנחנו יודעים כמה תלמידים יש בכל הגילאים, זאת 

 את זה נכון. אומרת זו לא צריכה להיות לנו הפתעה, אם אני מבין 

 

תראה מספר התלמידים במרבית יישובי המועצה למעט צור   :ד"ר מוטי דלג'ו

יצחק אין הפתעה, כי יש לנו צפי יש רישומים, למעט השינויים. דרך אגב התחילו כמה יישובים 

שיש שינויים אבל זה לא משמעותי. המקום היחידי זה צור יצחק שאתה יכול להתחיל שאומרים 

 . 1,600פחות ואתה מוצא את עצמך עם מש 1,400לך 

 

  -אבל גם באחוזים זה לא סטייה עד כדי כך גדולה     :מר דרור רופא

 

 אבל הסטייה בחינוך הייתה גדולה.   :מר יצחק אגוזי

 

₪, מיליון  100על ₪  1,200,000-אבל גם הסטייה בחינוך ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 תקשיבו זה אחוז ורבע. 

 

אבל זה נובע מגידול בתכנים. ממך אני מבין שזה נובע מגידול      :מר דרור רופא

 בתכנים, לא צריך לעשות את זה כל כך מסובך. 

 

לא, לא, זה בשני הדברים גם יחד. אנחנו את הנושא של התכנים,   :ד"ר מוטי דלג'ו

אני רוצה להזכיר לכם שחלק מהגורמים החיוביים שאני ציינתי מליאת המועצה תקצבה את זה, 

אני רוצה להזכיר לכם. רק לפני שנה ומשהו אנחנו ישבנו ועשינו שינויים, אתם זוכרים הארנונה 

את העסקים עניינים וסידרנו את זה, חלק מזה. יחד עם זאת משרד החינוך הוא פחות ופחות, 

לכן אנחנו צריכים עכשיו לעשות הקפדת יתר לגבי ההוצאות האלה וזאת מבלי לפגוע בחינוך. 

שמוליק, האמירה שלך היא נכונה. לכן, הנה אשר ותר נכון לאמירה של החבר שלנו לשאלה, י
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בעצם פה, אם היית יודע וכדאי שתדע כמה הצוות שזה כולל את יריב שיושב פה ואת אגוזי, בועז 

אנחנו במינהל עושים הכול כדי לקדם את התוכנית של בנימין,  ,זה נושא ועדות גבולות, צפי

 150דונם של עסקים משרדים ועוד כמעט איזה  350-ל של אזור תעסוקה של כבנימין זה סדר גוד

 דונם של אחסנה וכו'. 

 

 מה עם כפר ברא?   :מר שמוליק מריל

 

  -גם כפר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אבל למה את עיריית כפר סבא...    :גב' גילה פרין

 

פני עתיד אם בגלל זה היא מגישה את הבקשה עכשיו, היא צופה      :מר גבי דור

 לא הבנת. 

 

שנייה, כפר סבא אם יגישו על נושא של הכנסות, אנחנו נבקש   :ד"ר מוטי דלג'ו

מהם שיתנו לנו ויתנו גם באותה הזדמנות לטירה. יש להם הרבה מה להפסיד כפר סבא, כולל 

עתיר ידע שזה אצבע בתוך דרום השרון, אנחנו נדרוש שגיאוגרפית זה מתאים שזה יהיה בתחום 

דרום השרון, כל דבר בעיתו. לגבי השאלה כפר ברא. כפר ברא כשהתחלנו לצאת לדרך היו 

הסכמות ומשרד הפנים הוא לא רק שתמך, הצהיר ברדיו וכו'. ועדה מחוזית היה שמה 

התקרבות, אני באתי אליהם עם איזה הצעה, אל תיפלו מהכיסאות, שאמרתי תשמעו אני מוכן 

זה יהיה פרויקט משולש מבחינת חלוקת הכנסות, לכפר ברא לשלב את אלעד בפרויקט הזה, ש

דרום השרון ואלעד, שזה שילוב מאוד מעניין. כאילו זה מועצה אזורית, עיר חרדית, יישוב ערבי 

 ישראלי אז זה קצת, לא אגיד שזה הדליק אותם. וזה התחיל טיפה להניע את הגלגלים.  

 

לי. אגוזי, אולי אתה תוכל לענות. לגבי סעיף הוצאות המינהל כל  :מר איתן יפתח
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 ממה זה נובע? ₪.  600,000הנהלה ומועצה גידול בהוצאות של  611יש שמה סעיף 

 

זה לא משנה קודמת זה מתקציב קודם. זה סעיפים של עבודות   :מר יצחק אגוזי

₪,  385,000קבלניות, אין לי בדיוק את הפירוט ממה זה נובע, תקצבנו בתקציב בסעיף מסוים 

אבל בפועל בשנה ₪.  965,000-אז עכשיו זה מתוקצב ב₪,  520,000פועל בחצי שנה הוצאנו ב

זאת אומרת עדיין יחסית לשנה שעברה אנחנו פחות, ₪.  1,200,000קודמת באותו סעיף זה היה 

בכל אופן זה סעיפים של עבודות ₪.  385,000אבל משום מה התקציב של אותו סעיף היה 

 קבלנות. 

 

 חד( )מדברים י

 

אם תסתכלו רגע, אני נגעתי באיזה שהוא סעיף מסוים, אבל   :מר יצחק אגוזי

, 613, 611שמסכם את  61-, תסתכלו ב611-תסתכלו על הדף שנמצא אצלכם. באותו סעיף לא ב

אתם רואים? ביצוע שנה קודמת ₪,  10,240,000הוצאנו  2015-. בביצוע שנה קודמת ב617-ו 614

-אבל תקצבנו את זה בתחילת שנה בערך ב מדוע,ה אני לא יודע כרגע משום מ₪.  10,241,000

כנראה או שהייתה טעות או שתכננו משהו לא נכון, אבל בכל ₪.  9,457,000-פחות, ב₪  700,000

שזה פחות או יותר מה שהיה בשנה שעברה, ₪ מיליון  10אופן כרגע אנחנו חוזרים לתקציב של 

₪,  600,000ש מתקציב הקודם של אותה שנה הוא באמת כי כנראה שזה מה שנכון. אז ההפר

 אבל יחסית לשנה קודמת זה אפילו טיפה פחות. 

 

 אז תביא שנה אחת לפני כן.   :מר שלמה עצמוני

 

  -לא, לא, זה  :מר יצחק אגוזי

 

  -לא, לא, לא  :מר שלמה עצמוני
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ה לא הבעיה, אין לי את זה פה כרגע, אבל אני יכול להביא לך ז  :מר יצחק אגוזי

 זה באמת לא בעיה. 

 

 צור יצחק לא משנה את המבנה הסוציואקונומי של המועצה?   :מר אברהם נדל

 

הוא לא שינה, בפועל היה צריך לשנות, אנחנו ביקשנו פגישה עם   :ד"ר מוטי דלג'ו

השר, דיברתי כולל היום עם הלשכה שלו ועם ראש המטה וכמעט כולם, לא ראש המטה אחד 

שלו, אמרו לי שהוא מתכונן לעשות אצלנו סיור, אנחנו מתכוננים להעלות את הסוגיה  העוזרים

 הזו, את... של היישוב וגם עד אז שיתנו להם תקציב ספציפי. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 איזה שר יבוא?     :???

 

 אריה דרעי, שר הפנים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מר בעניין של הגדלת הכנסות. אני רוצה לחזור למה ששמוליק א   :גב' לאה פורת

שאנחנו לא יודעים מתי יסתיים, ועם כל הכבוד לכפר  עם כל הכבוד לאזור תעשייה נווה ימין

ברא שאנחנו לא יודעים מתי יסתיים. השאלה היא מתי יתחיל, השאלה היא האם יש חזון נוסף 

  -למועצה בעניין הזה. אני זוכרת בזיכרון מעורפל אני לא יודעת

 

 שני פרויקטים שהיה אצלכם ליד, ואתם מנעתם מלקדם אותה.   :טי דלג'וד"ר מו

 

  -הייתה צריכה להיות ועדה   :גב' לאה פורת
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  -אני צוחק    :???

 

 כן, כי אתה ידעת שאני אגיד לה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

הייתה צריכה להיות ועדה שהייתה אמורה לשבת ולחשוב על,    :גב' לאה פורת

 גבי?  איך קראו לזה

 

 הגדלת הכנסות.      :מר גבי דור

 

  -לא, עתיד המועצה   :גב' לאה פורת

 

 פני המועצה לאן.     :???

 

אני אפילו זוכרת, אני חושבת שהייתי חברה בה אבל היא לא    :גב' לאה פורת

התיישבה אף פעם, אחד. שניים, יש לנו את התב"ע שאנחנו עכשיו מכינים והשאלה האם בתב"ע 

ו מכינים המועצתית יש משהו נוסף חוץ מנווה ימין וחוץ מכפר ברא, אולי יש שם משהו שאנחנ

 אני לא יודעת. 

 

 )מדברים יחד( 

 

עד שהוועדה תשב בוועדת גבולות כבר ייקחו את כל מה שאת     :???

 מתכננת לעתיד, אז זה לא משנה... 

 

ח אזורים וחוץ מתעשייה אני חושבת שצריך להתחיל לפת   :גב' לאה פורת
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אחרים, יש דברים אחרים שמכניסים כסף למשל מלונאות, בתי אבות, צימרים, בתי החלמה, 

הכול בסדר הכול במקום ובמקום שרוצים את זה, ואני חושבת שיפה שעה אחת קודם, לא צריך 

לחפש רק את אזור תעשייה נווה ימין, ולרוץ הלוך וחזור מהמינהל, אפשר גם משהו אחר. אז אני 

הייתי מבקשת גם לקראת ישיבות התקציב של המליאה, לבוא עם איזו הצעה מסודרת  מאוד

איפה, מה, כמה, כדי שהמליאה תוכל לקחת החלטה עקרונית שאכן הולכים ומשנים את זה 

 קדימה גם בתחומים האחרים. 

 

  -מה שטוב זה ש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שהגמל לא רואה את הדבשת, נו תגיד.     :???

 

 יסודיתראו אני אקח נקודה אחת בתקציב... חינוך קדם   :רי עצמוןמר או

לא מעניין? לא מעניין אז בסדר. אבל זה רק אני נוגע בסימפטום צריך לראות מה ₪,  4,675,000

קרה שם בקדם יסודי וגני ילדים, חריגה גדולה היא מכסה לנו את הכול, אני בטוח שזה יצא על 

  -דברים טובים ודברים חשובים

 

  -זה לא חריגה זה  :מר יצחק אגוזי

 

 זה הגדלת תקציב אז זה יותר.   :מר אורי עצמון

 

 גנים אז זה הגדלת תקציב.  24זה הגדלת תקציב כי נוספו לך    :גב' לאה פורת

 

הוצאנו לא משנה, אבל לא זו הנקודה אני רק נתתי כדוגמא   :מר אורי עצמון

ליק בחיבור מלא מלא. אנחנו בשנה הבאה אם לא באצבע לראות מה קורה. אני מתחבר לשמו

 נעשה שום דבר נשב על גירעון אמתי, לא על גירעון אולי אלא על גירעון אמתי. 
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 גם היום זה גרעון אמתי מה.     :???

 

זה עוד לא, זה עוד אנחנו איך שהוא נייפה את זה. מקורות   :מר אורי עצמון

חדשים, הוצאות יישארו אותו דבר ויעלו. משום  חדשים אני לא רואה באופק  כרגע מקורות

שהמדד יעלה הכול יעלה, תנאים יעלה, והכול יעלה. אבל בואו נראה יותר קדימה, אני יודע שיש 

  -אזור נחשונים שמדברים עליו

 

  -תראו חברים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

איזה רגע אני לא סיימתי, אני יודע שמדברים על אזור נחשונים   :מר אורי עצמון

מיועד לאלעד ולא אלינו, אבל בסדר זה בסדר שצריך... קדימה. ביישובים  60%דונם שכבר  700

דונם נטו לתעשייה, אז יש מושבים שחולמים ולא עושים, אני מציע  60אצלנו כל מושב מגיע לו 

שהמועצה תרים את הכפפה הזו, היישובים ברובם היו רוצים לקחת ליזום ולעשות את זה 

ת התוכנית הזו.  אנחנו מחויבים לקחת, אני לוקח לדוגמא את סירקין, סירקין כבר... ולהריץ א

דונם נטו תעשייה מפה עד הודעה חדשה ולא זז, המועצה יודעת להזיז את זה כמו  60-עם ה

 שנה.  15שצריך. נווה ימין סוף סוף יצא הפקק, אבל 

 

 איזה יצא?    :גב' לאה פורת

 

ק, יצא הפקק זה ייקח זמן אבל יצא הפקק, ההליך הוא יצא הפק  :מר אורי עצמון

ארוך. אבל לא חשוב, אבל אין עצירה כבר. לעוד שנה הבאה, אבל היום צריך להסתכל קדימה 

יותר מי שלא יסתכל קדימה יבוא כל שנה עם הסיפור הזה. אני מציע שהמועצה תיקח יוזמה, 

חשבונם ותיזום להזיז את הדבר הזה,  תיקח את כל היישובים שלא עשו את זה תתכנן עבורם על

 זה יביא לנו משהו. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 09.10.2016מיום  הישיב

 

 26 
 

 

 ממש מחר בבוקר.   :מר שלמה עצמוני

 

חברים, אני ממש כשאני מקשיב אז אני שם לב שכמעט כל מילה   :ד"ר מוטי דלג'ו

מעלות. כי אני אתן לכם דוגמא  360-שנאמרת היא צודקת כשהיא מדברת נטו בלי לראות את ה

דונם,  90 70ת אלישמע. אזור תעסוקה שיכול להיות של איזה סדר גודל של פשוטה מאוד, קחו א

שנים, קידמנו להם תכנית, ותשאלו אותם איפה הם נמצאים עכשיו.  12איתרתי את זה כבר לפני 

 שנים זה נתקע להם.  7הלכו חתמו עם איזה יזם שהסתבכו איתו לא הסתבכו איתו, 

 

  -ידע או על מה מדובר על עתיר  :מר איתן יפתח

 

 על יד עתיר ידע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עתיר ידע עכשיו עובדים על זה.   :מר איתן יפתח

 

 שנים התחלנו.  12אז אני אומר להם, לפני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שנה.  12היו צריכים את המועצה לפני   :מר איתן יפתח

 

המליאה שיושב לא, לא, המועצה הייתה רק מי שלא היה חבר   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -פה. בדיוק, אז אם תלך תבדוק כל אחד באלישמע יגיד לך: שמע, אבל אצלנו

 

 בגלל זה הם עכשיו הם ישנים, אולי היישובים ישנים עכשיו.   :מר איתן יפתח

 

  -למה אתה חושב שהם ישנים, הם היו אצלנו לפני שבוע  :ד"ר מוטי דלג'ו
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  -רתי אולי יש עוד יישוביםלא, לא אמרתי ששלנו אמ  :מר איתן יפתח

 

חכה סבלנות, אני אתן לך רק קצפת. שתי תכניות אחד...   :ד"ר מוטי דלג'ו

תקשיבו, המועצה השקיעה מאות אלפים, מול נירית באמצע היער היה שטח לבית אבות, בית 

 אבות, שקט נחמד, מי לא נתן לקדם אותו? 

 

 בות היה? כמה מטר? כמה מטר? באיזה בית א   :גב' לאה פורת

 

 מ"ר.  3,000  :מר אורי עצמון

 

 מ"ר סיעודי.  3,000   :גב' לאה פורת

 

 מה אכפת לך?     :???

 

 לא, לא, חכה אני אגיע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 היה לכם אם כבר בית אבות היה גם בית קברות, אני מבטיח לך.   :מר איתן יפתח

 

 )מדברים יחד(

 

  -ה לא לבלבלרק סבלנות, לא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

תסלח לי, אבל אתה יודע כשתמיד אני מדברת, הנה אני מדברת    :גב' לאה פורת

 להקלטה, כל דבר שאני אומרת אני אחראית עליו. 
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 אתה מתייאש כל כך מהר... אל תתייאש.   :מר אורי עצמון

 

  -וזה לא במקום של בית האבות, וזה לא בית אבות   :גב' לאה פורת

 

זה היה בית החלמה... במרכז היער שקרן הקיימת הגישה      :מר גבי דור

 התנגדות. 

 

 והיער הוא יער מוגן.    :גב' לאה פורת

 

לאה, את לא ברשות דיבור, כל מה שלאה וגבי אמרו עכשיו הם   :ד"ר מוטי דלג'ו

פשוט לא יודעים על מה הם מדברים. תקשיב, אני אגיד למה אני אומר את זה, כי הפרויקט 

, זה היה פרויקט אחד בית אבות בתוך היער, תב"ע מאושרת תקשיבו טוב, תב"ע מאושרת, השני

בית  -קטי ז"ל ניסתה לקדם את הפרויקט הזהאדריכלית הועדה בזמנו היה פרויקט נוסף ש

צומת מזרחית דרומית לכיכר מתן נירית הסמוך ל, באזורהחלמה, היא הביאה קבוצת יזמים 

נאמר גם ליישוב יהיה לכם שם את הפרויקט של בית וחלמה, ירחיב מתן להקים שם בית ה

כל זה אתם גם תוכלו לקבל ארנונת עסקים, לא רצו לא התקדם.  עלהקפה של המרכז המסחרי, 

  -אני מתקדם אתכם, לאט לאט סבלנות

 

מטר מעל פני הים היה צריך להיות, אני  112מוטי זה גובה של    :גב' לאה פורת

  -אני זוכרת את החומותזוכרת את התוכנית ו

 

 אני יכול לסמן לכם את המקום באמצע הלילה.      :מר גבי דור

 

מטר, חומות תמך כדי שהדבר  56היה צריך להיות חומות של    :גב' לאה פורת
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 הזה יעמוד מעל הכניסה לנירית. 

 

 התנגדתם מבחינה תכנונית, נכון?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נכון.    :גב' לאה פורת

 

 מבחינה תכנונית.   :מוטי דלג'ו ד"ר

 

גם מבחינה תכנונית. אם היית רואה את החומות תמך האלה    :גב' לאה פורת

 מול הפנים שלך אז היית מבין. 

 

 מוטי, אבל מה אתה מציע.   :מר שמוליק מריל

 

 חכה שיהיה לך סבלנות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הם שומעים את הסיפורים האלה אבל מה הלאה.   :מר שמוליק מריל

 

חכה שיהיה סבלנות, אתה רוצה שאני אדבר על גבעת השלושה,   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -אני אדבר. גבעת השלושה

 

 ... אבל מה הלאה.   :מר שמוליק מריל

 

אני אתן לך, גבעת השלושה הקשר בין האמירה לבין השטח יש   :ד"ר מוטי דלג'ו

נסה לצמצם. באנו לגבעת השלושה אושר להם כל השטח הזה מבחינת הקמה של פער, אני מ

 אולמות אירועים ועניינים, לא קודם לא קודם. 
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 אי אפשר לקדם.   :מר שמוליק מריל

 

 אי אפשר לקדם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אותנו, יש מינהל מקרקעי  יםאי אפשר לקדם, אתם מגביל  :מר שמוליק מריל

  ישראל שאומר לא.

 

חברים, אנחנו מנסים, אגב יכולתי להגיד גם רצו צופית בית   :ד"ר מוטי דלג'ו

אבות, הצביעו על שטח אמרו להם צאו לדרך. באו אלינו כפר מלל, עם יזמים רוצים לקדם, 

חשבו שצריך לשכנע אותי, בית אבות. אמרתי להם: בבקשה צאו לשטח. חברים, אנחנו במקום  

משתי סיבות, זה עושה בראש וראשונה טוב ליישוב, שניים עושה שמעודדים כל פרויקט כזה 

למועצה דהיינו לתושבי המועצה. אבל צריך להבין שזה לא ועדה מקומית מקבלת את 

ההחלטות. אני יכול לקחת לכם דוגמא של יישוב שלקח יזמות, קידם את התוכנית, השקיע, הוא 

ית מה אמרו לך? לא, תגיד בקול רם דרור. הגיע לוועדה המחוז ,יושב עכשיו בשטח, חגור

 בהקלטה לא שומעים. 

 

זה לא העניין, מה שאמרו לנו כשיצאנו לדרך מלכתחילה משהו      :מר דרור רופא

 שהיה בלתי אפשרי. 

 

אני אתן לך דוגמא למשל, הבעיה היום לקדם תכניות במרחב   :ד"ר מוטי דלג'ו

אני מצליח למצוא את שיתופי הפעולה.  הכפרי היא בעייתית. לכן מה שאני משקיע זה איפה

ציפורים באוויר, כלומר אני מדבר על תכניות. אם אני  1,500מבחינת שיתוף הפעולה במקום 

  -מצליח ליזום שותפויות עם השכנות, אז אני מנסה לקדם. במקביל
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 שותפויות אתה מתכוון לערים?     :???

 

בתי שוב עם המנכ"ל של טייבה, הערים. אנחנו למשל השבוע יש  :ד"ר מוטי דלג'ו

הוא בא מטעם ראש העיר שלו כדי לקדם את הפרויקט של ההטמנה. אנחנו מנסים בכל מקום 

לקדם. אם נצליח לפחות בהקשר של כפר ברא ובהקשר של אלעד, ושלא נדבר על הפרויקט של 

 נווה ימין, תשמע המועצה היא במקום מצוין. 

 

 מוטי, זה שנים קדימה.     :???

 

 8-ו 10כן, אבל כל הפרויקטים האלה כולם התחלנו איתם לפני   :ד"ר מוטי דלג'ו

שנים. אני לא חיכיתי שמישהו יבוא וייתן עצות, למרות שאני מקבל עצות וכל עצה היא במקום, 

וכל מה שנאמר פה צודקים מנקודת ראות שלכם. אנחנו פועלים, אם יש למישהו רעיון אל 

יצג יישוב. אני עוד לא ראיתי אף אחד מכם שהגיע עם איזה פרויקט תשכחו, כל אחד מכם גם מי

לוועדה או אליי כיו"ר הוועדה והציג אותו ורצה לקדם ואמרו לו לא כשזה היה אפשרי, אני לא 

 מכיר. אם אתם מכירים תגידו לי. 

 

 בנושא של תיירות כפרית.     :???

 

פגישות יחד עם  3צימרים, אנחנו מנסים לקדם את הנושא של ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 4-שנים, עשינו את זה ב 3נילי הייתי בוועדה המחוזית מה שלרשות אחרת זה היה לוקח לה 

חודשים. אנחנו מנסים לקדם, אבל גם כן לא בקלות הולכים לתת, אני אמרתי להם מבחינתנו זה 

 סעיף מאוד מרכזי בתוכנית המתאר שאנחנו מקדמים. 

 

אפשר להגיד משהו? בגלל שזרקת את זה על השולחן על כל מוטי   :מר יעקב אברהמי

המשק שלנו. אז קודם כל  ייישוב. בניר אליהו בסוף שנה הבאה יש לנו צו להריסת כמעט כל מבנ
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לא תהיה ארנונה אני מתאר לעצמי. עכשיו אלה לא מבנים שנבנו עכשיו, אלה מבנים שנבנו החל 

נאים מסוימים. והשאלה למשל ומהצד השני יש . אי אפשר להרוס אם זה עומד בת50-משנות ה

את המינהל שאנחנו נמצאים איתו במשא ומתן להסדרת כל השימושים החורגים שלנו, 

והמועצה בהחלט עוזרת במידה מסוימת, המינהל להפתעתי אפילו יותר קואופרטיבי, ויש לנו כל 

אנחנו עדיין איתם מיני קשיים פה ושם בשביל לחבר את המועצה את המינהל ואת הבנקים ש

בהסדר הקיבוצי. שאלה למשל דבר כזה אם קיבוץ ניר אליהו מגיש בקשה להארכת תקופת 

השימוש החורג, האם למשל בכלל ידונו בזה כאן או שיגידו קיבלנו החלטה בזמנו ובזה זה נגמר 

  -מ"ר בנוי שהיום הוא בהתאם 12,000-העניין? מדובר על כ

 

 הכנסה.     :???

 

 כן, הוא הכנסה לנו וגם הכנסה למועצה שאין לנו תחליף לו.   :ברהמימר יעקב א

 

כן, אתה מדבר כשזה בתחום סמכותו של התובע של המועצה, אז   :ד"ר מוטי דלג'ו

מ"ר.  12דונם, גם לא במקרה של  12אני אבקש מיריב כי אני לא עוסק בזה, לא רק במקרה של 

 בבקשה יריב. 

 

לא מכיר את הצו שאתה מדבר עליו, אם יש צו שניתן על לא, אני   עו"ד יריב סומך:

 ידי התביעה העירונית שלנו? 

 

לא על המינהל המועצה. המועצה יש לנו שימוש חורג עד לא, לא,   :מר יעקב אברהמי

 וחתמנו בלית ברירה על זה שאנחנו נהרוס את כל המבנים בסוף שנה הבאה.  2017סוף 

 

מה שקשור בתחום של באמת האכיפה של חוק אז תראו בכל   עו"ד יריב סומך:

התכנון והבנייה על ידי הוועדה המקומית, אז לפי הנחיות פרקליטות המדינה אנחנו מחזיקים 
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אני, זה לא במחלקה המשפטית, יש לו ייפוי כוח ישיר מהיועץ המשפטי בתובע עצמאי שזה לא 

היא בקשה נתייעץ איתו, אני לממשלה כדי לפעול וצריך באמת להתייעץ איתו, אם נקבל איזה ש

 לא יודע להגיד בשמו מה... 

 

 אוקיי חברים, אגוזי נוסח הצעת החלטה בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא הבנתי, המועצה לא יכולה לעזור לניר אליהו בקטע הזה?   :מר יעקב אברהמי

 

הוועדה המקומית יכולה לעשות הרבה, אני הבנתי שהיא עושה   עו"ד יריב סומך:

וככה אני הייתי מצפה, ואני מניח שזה מה שייעשה, אבל אישור של הצו עצמו אנחנו לא רשאים, 

 אף אחד מאיתנו מהמחלקה המשפטית...

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, נוסח הצעת החלטה שגזבר המועצה הכין: מליאת   :ד"ר מוטי דלג'ו

וכאן התוספת שלי ₪,  280,186,000לסך של  2016המועצה מאשרת עדכון תקציב המועצה לשנת 

ומטילה על המועצה לפעול לייעול וצמצום הוצאות להקטנת הגירעון הצפוי שמרביתו הוא 

כתוצאה מחלוקת הכנסות עם אלעד. אני מעלה את זה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר 

 להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

 כאן עוד הרבה שנים.   מוטי, אלעד... לנו   :מר אמנון כהן

 280,186,000לסך של  2016עדכון תקציב המועצה לשנת את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

על המועצה לפעול לייעול וצמצום הוצאות להקטנת הגירעון הצפוי שמרביתו הוא  ולהטיל, ₪

 כתוצאה מחלוקת הכנסות עם אלעד.
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 תן;אישור התקשרות ללא מכרז לרכישת רכב ביטחון למ . 6

 

סעיף יותר פשוט ונעבור אחר כך ל 6ברשותכם נעשה את סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

אגב, מה שעשינו פה דיון זה כבר התייחס גם לסעיף הזה במידה מסוימת. . 2017מגמות תקציב 

 בבקשה דבר. 

 

המועצה הוציאה מכרז לרכישת רכב ביטחון ליישוב מתן. הרכב   :מר יצחק אגוזי

וא קצת יותר יקר מהפטור במכרז, ולכן נאלצנו להוציא מכרז. לצערנו לא שנבחר הוא רכב שה

הוגשו כל הצעות ובעצם ועדת המכרזים החליטה לבטל את המכרז. ראש המועצה כמובן אישר 

את החלטת ועדת המכרזים, ובעצם מה שאנחנו מבקשים היום החלטה ממליאת המועצה לאשר 

סף לא תביא תועלת, לאשר התקשרות ללא מכרז נושמכיוון שבנסיבות העניין עריכת מכרז 

 לרכישת הרכב הזה שכולו ממומן על ידי משרד הביטחון. 

 

 באיזה רכב מדובר?      :מר דרור רופא

 

  -איזה שהוא ג'יפ לא זוכר בדיוק, טנדר  :מר יצחק אגוזי

 

 טנדר טויוטה.     :???

 

  -את התקציב יש להם  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ₪.  150,000לא, לא, זה ג'יפ רכב ביטחון של   :מר יצחק אגוזי

 

  -שנייה, את התקציב יש להם, רק בסכומים האלה זה מעבר ל  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 לא פטור.   :מר אורי עצמון

 

זה נראה בכלל לקנות רכב נראה לי משונה לעשות מכרז, אבל   :ד"ר מוטי דלג'ו

 טוב לא יודע. 

 

 יבואן. ממילא מי שמציע הוא ה    :???

 

 באמת לא הבנתי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ... אין מתחרים.     :???

 

מוטי שאלה, האם כל רכב ביטחון צריך לעבור דרך אישור, כל    :מר אמנון כהן

  -קנייה צריכה להעלות

 

הסבו את תשומת ליבנו שהרכבים האלה צריכים לעבור מכרז או   :ד"ר מוטי דלג'ו

 קבלת הצעות. 

 

 ₪.  142,000כל סכום מעל   :מוןמר אורי עצ

 

אנחנו מבקשים שהמליאה תחליט או תאשר התקשרות בחוזה   :מר יצחק אגוזי

 -ללא מכרז לאחר

 

 לא התקשרות בחוזה קניית רכב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בסדר, התקשרות לקניית רכב בהסכם ללא מכרז לאחר שהמכרז   :מר יצחק אגוזי
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 עות והוא בעצם בוטל על ידי ועדת המכרזים. שנערך בנדון לא הוגשו בו כל הצ

 

 הצעות, לא?  3בכל מקרה ניקח     :???

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי

 

 כמובן שזה יבוא לידיעת ועדת המכרזים לאישור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הצעות מאותו יבואן, כן.  3    :???

 

את ידו? אפשר  חברים אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד שירים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 ע"פ נוהל התקשרויותביטחון למתן, התקשרות לקניית רכב  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מכרז שנערך בנדון והוא בוטל על ידי ועדת המכרזים. בלא הוגשו הצעות שלאחר  ,מכרזב ולא

 

 ;2017מגמות לתקציב  . 5

 

, האמת שבדיון הקודם כל מה שהחברים 2017מגמות לתקציב   :ד"ר מוטי דלג'ו

אמרו זה חלק מאוד מאוד מכובד מהמגמות שאנחנו נצטרך לאמץ, אבל אגוזי כאן הכין את 

 החומר הראשוני שבעקבותיו, טוב את זה אני אומר בסיכום. 

 

  -זה יהיה די קצר  :מר יצחק אגוזי

 

 ים המלח? למה לא להביא את זה ל  :מר שמוליק מריל
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זה רק המגמות כדי שאתה תתכונן, תבוא לים המלח כבר מוכן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

לך מספיק זמן. אנחנו מעלים את זה עכשיו  איןתשמע, אם אנחנו מגיעים לדיון וזה נוחת עליך, 

כדי שיהיה לך רעיונות, ואם יש איזה רעיון טוב אתה מעביר אותו אלינו, אנחנו מדסקסים אותו 

 -ים אותו יכולים להטמיע אותו בתקציב, יכוליםמכינ

 

אני לתומי חשבתי שכל הדיון בים המלח זה בדיוק על הנושא   :מר שמוליק מריל

 הזה, לא על שום דבר אחר. 

 

 על אישור תקציב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא על עוד שקל לפה ולא פחות שקל לשמה.   :מר שמוליק מריל

 

 . נכון, כן  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 רק על המגמות.   :מר שמוליק מריל

 

 ואישור תקציב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

, 2016בעצם המגמות שקיימות או התקציב שקיים בשנת   :מר יצחק אגוזי

. כמו שאמרתי כשאנחנו מעדכנים את התקציב 2017-להערכתי לא צפוי להיות שונה כל כך ב

ר אבל עבדנו עליו בספטמבר, לקחנו בחשבון עושים עבודת עכשיו בחודש ספטמבר, כבר אוקטוב

בשינויים המחייבים. אבל המגמה הזאת שיש לנו  2017-הכנה כדי שהדברים יתאימו גם ב

הוצאות והכנסות של מספיק לכסות את ההוצאות שאנחנו שואפים אליהם כנראה תמשך בשנת 
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, ואכן 2017יך לחשוב עליהם לשנת , נצטרך כמובן לעשות כל מיני פעולות שכבר עכשיו צר2017

כמו שאמרתי יש צוות שיושב על זה ומתכנן כל מיני תכנונים בעניין הזה. בסך הכול יש גם קשר 

, כידוע לכם מדובר במדינה על תקציב דו 2018 2017למדיניות כלכליות של המדינה לגבי שנת 

התקציב. לדוגמא יש נושא שנתי, יש כבר נקבעו כל מיני "גזירות" נקרא לזה, לקראת אישור 

שלא כל כך, אני אומר לא כל כך, הוא לא משפיע עלינו בכלל אבל חשוב לדעת אותו, כל הנושא 

של, מי ששמע על נושא של עיר עולים, דברים שיש רשויות שהולכות להיפגע מזה בצורה מאוד 

ומיות. לא דרמטית. יש עכשיו ועדות שיושבות בנושא של חלוקת האשכולות של הרשויות המק

  -ידוע אם זה ישפיע עלינו אם יוריד אותנו לדירוג סוציואקונומי

 

 מה זה אומר חלוקה לאשכולות.     :???

 

אשכולות, זאת אומרת הרשויות מחולקות לפי עשירונים  10יש   :מר יצחק אגוזי

לק מהם ובח 8אשכולות. ונכון להיום, תלוי לפי סוג מסוים של דירוג אנחנו בסוף עשירון  10-ב

, אם יורידו אותנו באחד או יעלו אותנו, יעלו אותנו זה לא, אבל מענק האיזון 9אנחנו בעשירון 

  -שנים 10-כנראה לא נתחיל לקבל מחדש, הורידו לנו את זה לפני כ

 

 . 11.5  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בערך. ₪ מיליון  11-ב  :מר יצחק אגוזי

 

 . נכנס לגירעון אולי יתנו  :מר אורי עצמון

 

 לא, לא, לא יעזור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא, זה לא מה שישפיע עליהם. מצבך מבחינת הגירעון לא מה   :מר יצחק אגוזי
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כנראה, לא כנראה בעצם בטוח,  שישפיע. אין הרבה דברים, הנושא של דיפרנציאציה בחינוך

יב, בשנת שבשנת הלימודים הנוכחית, שוב זה עובד לפי שנת לימודים ולא לפי שנת תקצ

  -הלימודים הנוכחית ירד מהפרק, דבר שהיינו צריכים

 

כן, אבל רגע שנייה את כל הדברים החדשים שמחליטים לנו לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -נותנים, הם נותנים את זה רק

 

  -זה נכון, אבל  :מר יצחק אגוזי

 

 זה חשוב שתציין.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נציאציה שרשויות חזקות יורידו להם בצורה הנושא של הדיפר  :מר יצחק אגוזי

הדברים לא  2017דרמטית את ההשתתפות בחינוך לגבי שנת תשע"ז, דהיינו עד חודש אוגוסט 

ישתנו. כמובן שהאוצר מדבר שזה דחייה לשנה ולא בכלל שהוא מבטל את העניין הזה. יש כאלה 

ה הנושא הזה של החינוך שרואים בזה איזה שהאוצר יכניס בשביל להוציא את זה. בכל מקר

כנראה לא יפגע. יש עדיין בשוליים כל מיני דברים שהאוצר כמובן או משרד הפנים פוגע ברשויות 

החזקות, אנחנו צריכים כמו שנאמר פה די הרבה ליצור לעצמנו מקורות הכנסה, הדברים 

ר התעשייה שנאמרו פה הם באמת יותר בטווח הבינוני והרחוק. אם מתחילים לדבר היום על אזו

בנימין מחדש, מתחילים מחדש לדבר אז אנחנו מדברים על סדר גודל של כמה שנים טובות עד 

שנראה מזה שקל. זהו, נצטרך לראות איך להסתדר במסגרת התקציב שאני מעריך שיהיה סדר 

 בשנה הבאה. ₪ מיליון  280גודל של 

 

ין כאילו שאתה אגוזי, אתה מדבר על מגמות ובעצם נתת להב   :מר אמנון כהן

  -מציג אומר... תקציב לא מאוזן
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 אני מקווה מאוד שלא.   :מר יצחק אגוזי

 

אמרת הפסדי גם כן, השאלה האם בתוכנית של התקציב לשנה    :מר אמנון כהן

 איך שהוא זה מתאזן?  2017הבאה כל החיסרון של הכסף שהיה לנו השנה, האם בתקציב של 

 

 לא יודע.  זה הוא עוד  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תראה, אני עוד לא יודע.   :מר יצחק אגוזי

 

שנייה, הוא עוד לא יודע בשלב הזה, לכן אותו צוות שישב חלק   :ד"ר מוטי דלג'ו

גדול מההמלצות שלו הם יהיו לגבי השנה שוליות, כי נשאר לנו בסך הכול חודשיים, הם יהיו 

שבון למשל את הפעילות של ההסדרה בעיקר לגבי שנה הבאה. אבל יחד עם זאת צריך לקחת בח

של פל"ח ביישובים. כל אלה שיש להם, בחלק מהיישובים זה נעצר לא מסדירים ולכן כל פעם 

איזה אחד אחד נסגר והמינהל מופיע עם כל הגוורדיה. שניים, אני רוצה לומר לכם עוד דבר אין 

נים האלה אחרי כל פעם שמחלקת הרווחה שיושבים איתי לא מעלים את הסוגיה של כל המבנ

הבתים ועם המשפחות, מרבית המשפחות הנתמכות זה שם, והמועצה נמצאת מבחינת ההשקעה 

 ברווחה באחד הגבוהים בארץ. 

 

 זה לא מדויק.   :מר שלמה עצמוני

 

 מה לא מדויק?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא מדויק מה שאתה אומר.   :מר שלמה עצמוני

 

 נשמע.  מה לא מדויק?  :ד"ר מוטי דלג'ו
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רוב הרווחה היא מרוכזת במקומות ספציפיים שאפשר לסמן   :מר שלמה עצמוני

 אותם בצבע בצ'יק. 

 

מה לא מדויק? מה אני אמרתי? מה שאתה אומר עכשיו יכול   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להיות שזה נכון, אבל מה שאמרתי מה לא מדויק. 

 

ה לא נכון מוטי. לא לא מדויק, לא אמרתי שזאמרתי שזה   :מר שלמה עצמוני

אמרתי שמה שאמרת לא נכון. לא אמרתי שמה שאמרת לא נכון. אם אנחנו מדברים ודיברנו על 

 החינוך מקודם, צור יצחק מייצר לנו בעיה גם בנושא רווחה, בעיה גדולה מאוד. 

 

 על סמך מה אתה אומר את זה?   :מר אשר בן עטיה

 

 דת הנחה בארנונה. על סמך זה שאני יו"ר וע  :מר שלמה עצמוני

 

 הנחה בארנונה?   :מר אשר בן עטיה

 

 אם אני אומר לך את זה אני לא חלמתי בלילה.   :מר שלמה עצמוני

 

אני חושב שחלמת, והחלומות שלך נעשים כמו החלומות של   :מר אשר בן עטיה

 יוסף בתקופה הלא טובה. 

 

 טועה.  טוב, אז יגיד אגוזי ויגיד יריב אם אני  :מר שלמה עצמוני

 

  -חברים, אני רוצה  :ד"ר מוטי דלג'ו
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נניח ואתה צודק מה זה סותר את מה שאמר ראש המועצה? נניח   :מר אשר בן עטיה

ואתה צודק נו אז מה? ונניח ורק בנווה ימין יש רווחה ולא בכפר מעש אתם עילוי, מה זה משנה 

 ם... את עצמנו עוד פעם. מה שהוא אמר? אני לא מבין בשעה כזאת מה עכשיו אנחנו צריכי

 

 לא משנה מה שמוטי אומר?   :מר שלמה עצמוני

 

לא, הוא אמר מה שהוא אמר, אתה לא סתרת כלום, אתה רק   :מר אשר בן עטיה

 דיברת מסביב, אם היית משנה משהו הייתי... 

 

  -אני אמרתי דבר שונה  :מר שלמה עצמוני

 

 חושב זו הבעיה.  לא אמרת כלום, זה מה שאתה  :מר אשר בן עטיה

 

  -לא, ואם זה נכון אז מה    :???

 

 זה מה שאני אומר, אני לא מבין...   :מר אשר בן עטיה

 

חברים, שלמה רצה להוסיף דבר מה והוא הוסיף. בתפקיד שהוא   :ד"ר מוטי דלג'ו

יושב הוא מסתמך על מה שהוא אומר. עכשיו אני לא חושב שכאן עכשיו הפורום שאני אציין 

  -ה יישובים יש יותר רווחה או פחות רווחהבאיז

 

 מה זה משנה?   :מר אשר בן עטיה

 

 רגע שנייה, עזבו את זה.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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... בנווה ימין או בסירקין, מה זה ההוצאה היא אותה הוצאה  :מר אשר בן עטיה

 משנה? 

 

ת הסוגיה אני ציינתי כתופעה שבמחלקת הרווחה מעלות בפניי א  :ד"ר מוטי דלג'ו

בפועל לא משפחות האורגניות של  ןשחלק לא מבוטל מהטיפול שלהם זה באותן משפחות שה

  -היישובים אלא כאלה שבאים... אני רק הבאתי בפניכם. אנחנו צריכים פה

 

... זה נכון אבל זה לא מה שאמרת, מה אפשר לעשות? אפשר   :מר אשר בן עטיה

 להתווכח עוד חודשיים. 

 

אני מצאתי לנכון להעלות את הסוגיה של המגמות בדיוק לעורר   :'וד"ר מוטי דלג

את השאלות בעיקר שדיברנו עליהם לפני כחצי שעה וכדי שתהיו מוכנים. ואני מאוד אשמח שכל 

 אחד מכם גם אצלו ביישוב יוסיף מנוע יחד איתנו כדי לקדם דברים שאפשר לקדם. 

 תב"רים. . 7

 

, קצר מאוד הפעם אגוזי 7ם עוברים עכשיו לסעיף אנחנו ברשותכ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה. 

 

 אפשר לשאול משהו?  7אני רוצה לגבי סעיף   :מר יעקב אברהמי

 

 כן.  7לגבי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

למה אנחנו לא מקבלים מראש... איך הנושא של התב"רים... יש   :מר יעקב אברהמי

 איזו מניעה שבחוק לתת לנו את זה? 
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 לא, לא, אין שום מניעה בחוק לתת את זה.   :וזימר יצחק אג

 

 אז למה אנחנו לא מקבלים?   :מר יעקב אברהמי

 

אין שום מניעה בחוק לתת את זה רק מתוך שלושת התב"רים   :מר יצחק אגוזי

  -שאתם תראו

 

 תב"רים.  20לא, יש פעמים שזה   :מר יעקב אברהמי

 

מהם נולדו  2ה מתוך שלושת התב"רים אז אני עונה, נכון לרגע ז  :מר יצחק אגוזי

 היום, והשלישי נולד, היום יום ראשון ביום רביעי או חמישי. זה דברים שהם כל הזמן דינמיים. 

 

 רגע אז הנהלת המועצה לא דנה בתב"ר הזה?   :מר יעקב אברהמי

 

אני אגיד לך תקשיב, בדרך כלל תב"רים מגיעים למליאת   :ד"ר מוטי דלג'ו

ר הם לא מגיעים להנהלת המועצה והם דחופים, אני תמיד מאפשר עד כדי כך, המועצה, וכאש

מבקש לא לאשר עכשיו אלא להעביר את זה לישיבה הבאה לאחר ששחבר מליאה אחד 

שההנהלה תדון, אני לא מאשר בדרך כלל, אלא אם זה משהו שקשור לבית ספר. אם אתה מציע 

 להוריד איזה סעיף, נוריד אותו. 

 

אולי אפשר תב"רים שמגיעים לישיבת הנהלה שהם יעברו, אחרי   :פתחמר איתן י

 שמה שמגיע לישיבת הנהלה שיגיע לחברים מראש. 

 

שחלקו ממשרד התחבורה חלקו מקרן פיתוח בערך  יש תקציב  :מר יצחק אגוזי
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  -מקרן פיתוח₪  600,000לנושא של מסוף תחבורה בבית ספר עמי אסף. ₪  2,100,000

 

 חדש? זה     :???

 

כן. אנחנו פועלים מזה זמן וכאן הזדמנות לציין את עבודתו   :ד"ר מוטי דלג'ו

הטובה של רמי שלא נמצא פה, במשרד התחבורה אישרו לנו את הפרויקט שבמסגרת בית הספר 

מתוך הפרויקט כפי שציין אגוזי   70%, אז 30-70החדש המסוף. המודל מול המועצה שלנו זה 

 כפי שאתם רואים כאן. בבקשה. ₪  1,468,000כמענק, יוצא איזה אנחנו מקבלים את זה 

 

  -בית ברל 5503 שתכנון מעגל תנועה ושביל אופניים כבי  :מר יצחק אגוזי

 

 זה רק התכנון?   :מר איתן יפתח

 

זה רק התכנון, עכשיו אני אגיד לכם מה זה. רק שנייה, מאחר   :ד"ר מוטי דלג'ו

רל נוסעים מצומת שדה ורבורג לכיוון ניר אליהו, מגיעים לכניסה נכנסים לבית בשורמי לא פה, כ

לבית ברל, אנחנו רוצים בכניסה לבית ברל לקדם מעגל תנועה, כי לא רק העומס כשבאים מניר 

 אליהו זה סכנה ויש שם עצור, כן יודעים לעצור לא יודעים לעצור, והמטרה היא להסדיר את זה. 

 

 ה לבית ברל זה בצומת. זה לא בכניס  :מר שמוליק מריל

 

סבלנות, תנו לי שאני לא אתבלבל, קידמנו את הפרויקט הזה   :ד"ר מוטי דלג'ו

הייתי בפגישה היה איתי יחד מהנדס המועצה, כאילו מה שנקרא אישור ראשוני יש לנו, אבל כדי 

שאתה תקבל תמיכה אתה צריך להכין תכנית אז זה אחד. הכיכר השנייה כל מי שנוסע מאותה 

כיכר שאמרתי שדה ורבורג לכיוון טירה, אתם יודעים שעשו כיכר כניסה לרמת הכובש שזה 

שינה להם את איכות החיים חבל על הזמן. מה שאנחנו רוצים העומס על בית ברל בשעות הבוקר 
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לנו שם... את החטיבה, את התיכון, בעיקר אבל גם בשעות אחר הצהריים הוא עומס עצום. יש 

, וכל מיני ערבי יהודיודי, יש את המכללות של בית ברל, יש להם את המכון האת בית הספר היס

מכונים ומסה של אלפי סטודנטים ותלמידים, אנחנו רוצים להסדיר כניסה נוספת לבית ברל, 

כשנוסעים מצומת שדה ורבורג עוברים יש שמה את המתחם שהיה בית אריזה, עוברים את 

רוצים שם לעשות כיכר תנועה שיהיה אפשרות להיכנס  המתחם הזה בכמה מאות מטרים, אנחנו

לבית ברל, מה שנקרא כאילו כניסה אחורית. שיאפשר לכל אלה שבאים מכיוון צפון להיכנס 

לשם, שיאפשר לכאלה שמגיעים מכיוון דרום להתחלק, חלק ייכנסו דרך הכניסה הראשונה דרך 

 בתי הספר שמה.  2-לו את הנגישות להכניסה השנייה. והכוונה שלנו שהכביש הזה בתוכו יהיה 

 

אני מבין שהכביש הזה מתוכנן וגם כרגע מתבצעת בפועל בנייה      :מר גבי דור

 נתיבים.  2של 

 

הכביש הזה עבר שדרוג בטיחותי, שמו אבנים שמפרידות, הכביש   :ד"ר מוטי דלג'ו

מזה כמה שנים לשני  הזה הפך להיות כולו לכביש אין אפשרות לעשות אכיפה, והוא מתוכנן כבר

 מסלולים בכל נתיב או נתיבים בכל מסלול. 

 

 נתיבים בכל מסלול, כן.  2    :???

 

 -ובשלב הזה אני חייב לציין  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מסלולים.  2-הכיכר עומדת בסתירה ל     :מר גבי דור

 

 לא, לא, היא לא עומדת בסתירה. אני כמה פעמים שנסעתי שם  :ד"ר מוטי דלג'ו

יפה ואתה אפילו יכול כאילו עקאכן הקו הזה ששמו עושה שיפור בטיחותי מאוד רציני, כי אין 

לנסוע יותר מהר ממה שהיית נוסע קודם. את הסוגיה הזו העלינו אותה, אני כבר מדווח על 
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זה  551שזה כביש מפתח לאזור השרון.  551אותה פגישה, העלינו גם את הסוגיה של כביש 

שעובר דרומה מקיבוץ רמת הכובש צפונה משדה ורבורג  (הכלא)משמר השרון מצומת אייל עד 

מכל הפקקים של כפר סבא  50%דרומה ממשמרת, הכביש הזה עם סלילתו לפי דעתי היה פותר 

וכולל רעננה. אני רוצה שתדעו כשיצאתי היום משדה ורבורג, משדה ורבורג יש את  4כולל כביש 

גיד לכם נסעתי, החבר'ה החקלאיים יודעים, אני קצת מתמצא הפקק לכיוון כפר סבא. אם אני א

מקפלן אתה יוצא נכנס לנווה ימין, מנווה ימין  ,יודע, לשטחים של שיכון קפלן נכנסתי לקפלן

 -בקיצור זה

 

 )מדברים יחד( 

 

גם פעם שעברה אני אמרתי לך שאלתי, מה קורה עם הקטע כביש    :מר אמנון כהן

 תו דבר, אנחנו תקועים שמה... הזה כיוון שזה בדיוק או

 

שביקשנו להמיר מתקציב אחר ₪  100,000בכל אופן מדובר על   :מר יצחק אגוזי

של משרד התחבורה, אנחנו רוצים לקדם את זה לכן אנחנו מבקשים אישור לקרן פיתוח או 

משרד התחבורה. סביר להניח שבסופו של דבר המימון של זה יהיה משרד התחבורה. לגבי 

  -כיתות נוספות בבית ספר ירקון 12-ר השלישי יש לנו פה תכנון להתב"

 

 כיתות, זה יהיה תכנון יותר.  12אגב זה לא יהיה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אז זהו בדיוק, בדיוק על זה התוספת. מסתבר לנו אחרי שדיברנו   :מר יצחק אגוזי

מ"ר בנייה עם  3,000מ"ר שזה יהיה סיפור של כמעט  1,200כיתות שחשבנו שיהיה  12על 

פסיליטיז נוספים ולכן מחיר התכנון עולה, כמובן שבסופו של דבר הוא אודיטוריום עם כל מיני 

 יהיה במסגרת משרד החינוך ותקציב משולב של משרד החינוך. 
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אנחנו בדיונים שקיימנו מול משרד החינוך קיבלנו מה שנקרא   :ד"ר מוטי דלג'ו

כיתות, וכשיצאנו לתכנון רצינו לקדם את  12הספר כאן בעוד  אישור עקרוני להגדלה של בית

התוכנית, אז אני לרגע אחד חשבתי יחד עם מהנדס המועצה שבית הספר כאן זה עם תכנון של 

שנים מבחינת התכנון, היום כבר התקנים של משרד החינוך שונים. אז בעצם חזרתי  10 8לפני 

כיתות נוספות, איפה כל מה שסוחב. היום  12 למשרד החינוך ואמרתי להם: רגע אחד, מה זה

מ"ר  130מ"ר, בפועל מתוקצב על ידי משרד החינוך  55מ"ר או  54הרי אתם יודעים כיתה זה 

לפחות, אז לפי זה הסיכום העקרוני הוא שאנחנו נגיש את התוכנית הכוללת יותר, כדי שיתאפר 

 כיתות.  12-שמה גם את הבינוי שזה סוחב אחריו ה

 

  -תראו ניר אליהו מאז שפתחו את המעקף הלא מושלם  :קב אברהמימר יע

 

רגע, רגע, שכחתי לדווח משהו, אני חשבתי שדיווחתי. תקשיבו   :ד"ר מוטי דלג'ו

היינו בפגישה, תקשיבו אנחנו רצים על הטיפול בנושא של העוקף ניר אליהו כבר המון זמן, המון 

ם לא של מיליון ושניים, הסיפור שם זה סדר גודל זמן. הסיפור שם זה לא של מאות אלפים זה ג

 ₪. מיליון  11-ל₪ מיליון  10של בין 

 

 למה?     :???

 

זה התוכניות שהגישו. ומשרד התחבורה עמד על כך שאם אתם   :ד"ר מוטי דלג'ו

שלכם זה יהיה מה שנקרא  30%-רוצים לקדם את זה מה שנקרא תוך שנה, תשלמו את ה

הגיד לכם את האמת זה סכום כזה שאין שום הצדקה, כי גם מי שהיום מהתקציב העירוני. ול

יבדוק שם, נכון שהמועצה נוסעים שם, אבל גם מה שנוסעים שמה, אני לא יודע לתת לזה את 

, נוסעים שם מסה אדירה של כמעט כל יישובי האזור. 20% 15%-השיעורים אבל זה לא יותר מ

ושא מרכזי מול המנכ"לית של המשרד ומול מע"צ. ואנחנו העמדנו את זה, העמדתי את זה כנ

בישיבה האחרונה שהייתה לנו הם סוף סוף נתנו לנו את האישור העקרוני. מה שהם יעשו שאת 
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שלנו אנחנו נקבל את זה דרך הפרויקט העירוני של קווי היסעים שמתוכננים באזור  30%-ה

טע שעדיין אין לו תב"ע, זה שלנו, תכנית שהם מנסים לקדם. לגבי השלמת הכביש הזה יש ק

. אז על הקטע הזה רמי עכשיו מכין את ההקשר, אנחנו 444מהקטע של תחנת הדלק ועד כביש 

צריכים להציג את זה למשרד התחבורה, ולפי הערכה שלי אנחנו נמצאים היום בשונה לפסימיות 

והב שכשאני של העבר במצב מאוד מאוד אופטימי. האמת שלא רציתי לדבר על זה, אני תמיד א

 אומר קיבלתי את הכסף אנחנו מבצעים. 

 

 הזמני אתה מתכוון?  444  :מר אורי עצמון

 

 כן, הזמני.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רציתי לדבר על מצב בלתי נסבל, צריך לדעת שחברי ניר   :מר יעקב אברהמי

קבוצות הריצה אליהו ומי שגר ביישוב אם אין לו רכב הוא במצור. פשוט זה סכנת נפשות, כל 

בבוקר כי אחרת ידרסו אותם בכביש.  04:00-שלנו, וכל רוכבי האופניים שלנו צריכים לקום ב

מה עוד שמע"צ ברוב חוכמתם ביטלו את השוליים של הכבישים האלה, אז גם אי אפשר לברוח. 

ויש התהפכויות מפעם לפעם של מכוניות ופשוט אם עושים שביל אופניים אני מבקש ששביל 

פניים הזה יתחיל בניר אליהו וייגמר בבית ברל. אי אפשר להפקיר אותנו להשאיר אותנו, האו

אלפי מכוניות כל יום נוסעות בכביש הזה, אני כבר לא מדבר על זה שבעצור של בית ברל אנחנו 

לפעמים תקועים דקות ארוכות, אי אפשר להפקיר את החברים, והם פשוט לא יכולים ללכת 

ללכת ברגל, לא לבצע פעילויות ספורט, שום דבר. ואני יודע שיש במועצה  ברגל. אי אפשר לא

אפשרויות אחרות ואני רוצה שזה יחול גם עלינו. ואם סוללים ואם מתכננים שיתכננו מניר 

 אליהו עד בית ברל גם. אנחנו לא שונים משאר חברי המועצה. 

 

  -חברים יש לנו פה  :ד"ר מוטי דלג'ו
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שא הזה האחרון שדיבר לגבי שבילי אופניים, קודם כל זה בנו  :מר איתן יפתח

 מבורך שכבר משלבים בתכנון את שביל האופניים. 

 

 איפה משלבים?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כתוב, תכנון מעגל תנועה ושביל אופניים כביש  2בתב"ר מספר      :מר גבי דור

 עד בית ברל.  553

 

 בסדר זה קטע מסוים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

קטע מסוים, שאני חושב שזה משהו שצריך להיות כמשהו   :ר איתן יפתחמ

שאפשר לקחת אותו כפרויקט לכל המועצה, והייתי רוצה לדעת אם המועצה מתכננת מעבר לזה 

אם אפשר, זה משהו שאתם מעודדים, זה רצון פה לעשות איזה בין היישובים אולי שבילים, 

 ביב ליישובים. חלק אולי מן הסתם בשטח החקלאי, חלק מס

 

אני רוצה לברר עניין עקרוני, כאשר אנחנו רושמים פה בתב"ר    :מר אמנון כהן

 תכנון ולא חשוב מה, למה אנחנו לא מקבלים את האומדן של העלות של הפרויקט? 

 

 לפני התכנון אין אומדן.   :מר אורי עצמון

 

ותר כמה זה יעלה אתה עושה תכנון אתה כבר יודע גם פחות או י   :מר אמנון כהן

  -לך. הוא עכשיו זורק פה מספרים

 

 בלי תכנון זה המספר. ₪, מיליון  12אני אגיד לך   :מר אורי עצמון
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אבל אורי תרשום, אל תגיד לי תרשום, כדי שאנחנו נדע את    :מר אמנון כהן

 הפרופורציות. 

 

אנחנו לא  תראה, מה שאתה מציג זה פחות טוב לך כחבר מליאה.  :ד"ר מוטי דלג'ו

אלא אנחנו חושבים שאנחנו צריכים לעשות קודם ₪ מיליון  12חושבים שבשלב הזה צריך לאשר 

כל את התכנון, לעשות את העבודה מול משרד החינוך, לראות כמה מקבלים ממשרד החינוך 

וכמה המועצה צריכה להשלים, ואז אנחנו יודעים לבוא ולהגיד שאנחנו מבקשים לאשר תב"ר 

ממשרד החינוך והמועצה צריכה ₪ מיליון  8.5מתוך זה מקבלים ₪, מיליון  12 שהוא נניח

₪, מיליון  2או ₪ מיליון  4.5או ₪ מיליון  2.5או ₪ מיליון  3.5להשלים נניח לצורך העניין הזה 

  -אנחנו לא בשלב הזה. התכנון הוא בין השאר נותן לך בדיוק את ה

 

 אומדן.     :???

 

 האומדן עושה את זה המתכנן.  לא,  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הוא נותן צפי...    :מר אמנון כהן

 

היום ₪ הצפי הוא אמר לך, זה הוא אמר לך, סדר גודל של מיליון   :ד"ר מוטי דלג'ו

 עולה. 

 

 זה בית הספר העשירי שאנחנו בונים, אנחנו לא יודעים?   :מר אורי עצמון

 

ך להיות מחדש אורי. כל פעם זה שמע זה לא שייך, כל פעם צרי   :מר אמנון כהן

 צריך להיות מחדש. 
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 אוקיי, בבקשה עוד מישהו כאן? אורי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני חושב שאנחנו צריכים לשים לב למחיר של התכנון, אני רואה   :מר אורי עצמון

ע כיתות הרבה מאוד כסף, צריכים לעשות תחרות בין המתכננים, אני יוד 12תכנון ₪  700,000-ש

 מבית ספר סירקין לא הגענו למספר הזה. 

 

 עכשיו תראה יגיד לך יריב איך הוועדה, איך זה נקרא ועדת מה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אישור התקשרויות.   עו"ד יריב סומך:

 

  -הצעות 3התקשרויות. מגיע לוועדה הם מבקשים לקבל   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כיתות לא הגענו  18, צפי 500,000-של ה ... עוד לא הגענו למספר  :מר אורי עצמון

 ₪.  500,000-ל

 

אבל זה... את הכסף למתכנן, זה כסף שהוועדה, הוועדה מחליטה   :מר אברהם נדל

 אחר כך... 

 

אני מעיר את זה כהערה, אני רואה את המספר מגדילים, ואני   :מר אורי עצמון

 ₪.  500,000לא הגענו למספר  18-אומר אנחנו ב

 

 יש ועדת התקשרויות.  :י דלג'וד"ר מוט

 

 )מדברים יחד( 
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 ... הם מתחילים לעבוד בתנאי שאתה...   :מר אורי עצמון

 

 אחד אחד או שלושתם יחד?  3חברים, יש פה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כולם ביחד.     :???

 

אני... שבנושא של התכנון שביל אופניים שהוא יהיה מניר אליהו,   :מר יעקב אברהמי

וץ ניר אליהו עד בית ברל שיתכננו את זה גם. ואם אין כסף לזה אז גם שלא יהיה זה. מקיב

 אמרת אם חבר מבקש להוריד תוריד, אז אני מבקש להוריד. 

 

תראה אני רוצה להגיד לך, אין לי בעיה להוריד את זה רק מה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 וקר. תהיה לך בעיה, כי כשאתה תבוא לקיבוץ יאכלו אותך בארוחת ב

 

 כן?   :מר יעקב אברהמי

 

 כן. כי זה כל התקציב הזה זה לטובת ניר אליהו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה כאן לטובת ניר אליהו, השביל אופניים בבית ברל.   :מר יעקב אברהמי

 

 ? 5503איזה כביש זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כן, אבל הוא רק קטע.   :מר יעקב אברהמי

 

 ת... שסיכמת עליו לפני דקה. ... לחסוך א    :???
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 אתה רוצה להוריד אבל אני מרחם עליך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה זה בית ברל? אני רוצה לדעת. האם זה ניר אליהו בית ברל?   :מר יעקב אברהמי

 

  -זה מבית ברל ניר אליהו שמה, יש את הקטע  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לומטר בדיוק מניר אליהו לבית ברל, קי 2.5סליחה, יש קטע של   :מר יעקב אברהמי

 האם זה הקטע הזה, כן או לא? 

 

  -לפי מיטב ידיעתי לא, מדובר רק  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מדובר על מעגל תנועה.     :???

 

  -לא, אני לא מבין  :מר יעקב אברהמי

 

אתה רוצה להוריד את שביל האופניים? נוריד את שביל   :ד"ר מוטי דלג'ו

 האופניים. 

 

לא, אני רוצה שתוסיפו את שביל האופניים מניר אליהו עד בית   :ר יעקב אברהמימ

 ברל. 

 

 אני לא יודע, המהנדס לא נמצא, אני לא יודע להגיד לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הוא רוצה להאריך את זה.     :???
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 להאריך לאן?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עד ניר אליהו. ממעגל התנועה הוא רוצה שביל אופניים     :???

 

 גם אני רוצה נו אז מה? זה לא יוצא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

סליחה מוטי אני לא מבין, למה רוצים להגיע? שחברי היישוב   :מר יעקב אברהמי

 ייצאו ויסגרו את הכביש? 

 

אני מקבל את ההצעה שלך, אתה רוצה להוריד את זה מסדר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 היום? 

 

 כן.   :מר יעקב אברהמי

 

 אני מקבל את ההצעה שלך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

אני את הכיכר שאנחנו צריכים לעשות שם אני מעלה, את הנושא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 של שביל האופניים אני משאיר אותו. 

 

 בדיוק לפעם הבאה.     :???

 

  -לא למה? סליחה  :מר יעקב אברהמי
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מהנדס של המועצה, אני לא יודע על איזה קטע הוא שב עם ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

מדבר, מה אני אגיד לך? לא יודע. אני אגיד לך שזה הקטע הזה ואני אצא שמישהו שאמר משהו 

 לא נכון? 

 

 כיכר זה לטובתנו מה אתה...     :???

 

 זה בקלמניה.  ,מה פתאום? זה כיכר... לא  :מר יעקב אברהמי

 

י מעלה את הנושא של מסוף תחבורה בית ספר חדש חברים, אנ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 אפשר להוריד. מתנגדים? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. עמי אסף מי בעד שירים את ידו? 

 את תב"ר: פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  ₪   2,098,5041      מסוף תחבורה בי"ס חדש עמי אסף

 ₪  1,468,952    מימון : משרד התחבורה

   ₪     629,552      קרן פיתוח

 

כיתות בית ספר ירקון את התוספת,  12אני מעלה את התכנון של   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  ₪        200,000  ₪( 500,000כיתות בי"ס ירקון ) 12תכנון  – 1576תב"ר -תוספת ל

 מימון: קרן פיתוח

 

לגבי מעגל תנועה ושביל אופניים, אני מוריד לבקשת החבר את   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -שביל האופניים משאיר תכנון מעגל תנועה, זה שני מעגלי תנועה. זה אחד

 

 אחד על...     :???
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 כן והשני, תכנון של שני מעגלי תנועה האלה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בלי שביל אופניים זה בטח יעלה פחות.   :למר שמוליק מרי

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני לא יודע להגיד על משהו שאני לא יודע אותו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 טוב בסדר, לא חשוב.   :מר יצחק אגוזי

 

זה לא משנה, אתה רוצה להוריד נוריד, אתה רוצה להשאיר אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 משאיר. מה שאתה רוצה. 

 

אני רוצה להוריד, בגלל זה צריך להתקיים דיון בנושאים כאלה   :עקב אברהמימר י

 ולא להביא אותם ככה לשולחן. 

 

 )מדברים יחד( 

 

תכנון שני מעגלי התנועה שהם לכניסות לבית ברל, אחד על   :ד"ר מוטי דלג'ו

אפשר הכביש מניר אליהו ואחד על הכביש לכיוון טירה, אני מעלה להצבעה שירים את היד? 

להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. אני רוצה להודות לכם, לאחל לכם גמר חתימה 

 טובה, שנה טובה וחג שמח לגבי סוכות, כל טוב. 
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 :תב"רלאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 ₪       100,000  בית ברל 554לכביש ומעגל תנועה  5503תכנון מעגל תנועה לכביש 

                פיתוחמימון: קרן 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצהראש 

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 ;2016עדכון תקציב המועצה לשנת   . 3

 

 280,186,000לסך של  2016לשנת  עדכון תקציב המועצהאת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

על המועצה לפעול לייעול וצמצום הוצאות להקטנת הגירעון הצפוי שמרביתו הוא  ולהטיל, ₪

 כתוצאה מחלוקת הכנסות עם אלעד.

 

 אישור התקשרות ללא מכרז לרכישת רכב ביטחון למתן; . 6

 

 הל התקשרויותביטחון למתן, ע"פ נוהתקשרות לקניית רכב  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מכרז שנערך בנדון והוא בוטל על ידי ועדת המכרזים. בלא הוגשו הצעות שלאחר  ,מכרזב ולא

 

 תב"רים. . 7

 

 את תב"ר: פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  ₪   2,098,5041      מסוף תחבורה בי"ס חדש עמי אסף

 ₪  1,468,952    מימון : משרד התחבורה

   ₪     629,552      קרן פיתוח

 

 את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  ₪        200,000  ₪( 500,000כיתות בי"ס ירקון ) 12תכנון  – 1576תב"ר -תוספת ל

 מימון: קרן פיתוח
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 תב"ר:לאשר את  פה אחד: הוחלט החלטה

 ₪       100,000  בית ברל 554ומעגל תנועה לכביש  5503תכנון מעגל תנועה לכביש 

                וחמימון: קרן פית
 
 


