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 דו"ח ראש המועצה.  . 1

 

ה. יש לנו על סדר מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצאני   :ד"ר מוטי דלג'ו

נחתם הסכם בין מועצה  ,היום דו"ח קצרצר שאני אתן לכם. סוף סוף לאחר שגם דיווחנו לכם

למתן שירותים לתושבים של אלפי  ,אזורית דרום השרון לבין המועצה המקומית אלפי מנשה

גם מנשה )נוף השרון הסמוכים לנירית(. העניין הזה תואם גם עם הוועד של נירית כחלק שמוכר 

הוא שירותים לתושבי אלפי מנשה. שניים, אנחנו מתקדמים עם השדרוג של המט"ש אבל אני 

במיוחד  ,שבחודשיים האחרונים הנושא הזה של המט"ש וכל מה שסביב לו ,חייב לשתף אתכם

מפה אנחנו מאחלים לו גם כפי שאתם יודעים,  ,גם עם זה שמנכ"ל איגוד ערים לביוב עבר ניתוח

מתאושש ואני מקווה שהוא יחזור לעבודה תוך שבועיים. הטיפול שצריך  ,בסדרהחלמה וחזרה, 

מענה לעמותת צלול, , אלא הטיפול הציבורי עם הגופיםלעשות לא רק בנושא של המט"ש 

מפגשים עם המשרד להגנת הסביבה ורשות המים. השבוע היה אצלנו גם ראש רשות המים 

אתמול היה אצלנו מנכ"ל משרד להגנת הסביבה,  ,ןש. כמו כאלכס קושניר, לקחנו אותו גם למט"

כולם מודעים לעניין הזה ואני רוצה לומר לכם שבמאמר מוסגר יש טענות קשות כנגד החברות 

אבל יש להם מחמאות והכול לדרום השרון, כי דרום השרון הייתה מסודרת, נתנה את  ,באיגוד

נה נכנסה לנעליים של טייבה וטירה שנים לפני שהמדי 4, 3ההסכמות ואת ההחלטות שלה אפילו 

 למשל. 

יימסר בישיבה הבאה  ,יש להם השתלמות מנכ"לים ,הנושא של מחזור, פשוט שי איננו פה היום

אבל אני חושב שחשוב שאני אדווח לכם  ,ויימסר בהרחבה בהנהלה. אני חושב שדיווחתי לכם

ממגשימים, כמובן אנחנו  כדי לספח שטחים שוב, יהוד מתכוננת להגיש בקשה לוועדת גבולות

הודענו שמתנגדים. אני חייב לומר, הם רצו לעשות איזה פגישה בעניין הזה, אמרתי שבכלל לא 

ראוי לשבת עם רשות או ראשת רשות שהיא לא עומדת עם בהסכמים, אז איך אפשר לעשות 

מגשימים הסכמים נוספים, אנחנו מתנגדים לנושא הזה. עדכנו באון ליין מה שנקרא את היישוב 

 העניין הזה נמצא במעקב צמוד. והוא בטוח היה יחד איתנו, 
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 מה קורה עם ההליך המשפטי?    :גב' לאה פורת

 

איפה יפה, שאלה טובה. הרי יהוד הודיעה לנו שהיא לא רוצה,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יריב בבקשה. יריב? 

 

מתכוונים לכבד  אנחנו פנינו לבית המשפט, הם הודיעו לנו שלא  עו"ד יריב סומך:

 שמבטלהסכם שקיים, פנינו לבית המשפט המחוזי וקיבלנו פסק דין שבהליך זריז מהיר ויעיל 

בצורה ברורה את ההודעה, קובע שההודעה של יהוד היא בלתי סבירה לא מבוססת, לא כך 

פועלות רשויות ציבוריות, ומחזיר את הכול לנקודה שבה אנחנו נמצאים בפני ההודעה החדשה 

 ראשת העיר יהוד. פסקו גם הוצאות לטובת כל מי שהגיש את העתירה שזה המועצה שלנו. של 

 

 רק המועצה.   :מר יצחק אגוזי

 

 כן, רק המועצה. היו עוד משיבות יש את סביון גם...   עו"ד יריב סומך:

 

 איזה שטח הם רוצים?     :???

 

נוסעים דרומה יש שטח, כל מי שמכיר את צומת עטרות כש  :ד"ר מוטי דלג'ו

ופונים ימינה לכיוון יהוד בין המחנה הצבאי לבין יהוד יש את השטחים של מגשימים לכיוון 

ימים קצת יותר הרמזור שהותקן  10צפונה פחות או יותר. חברים דבר נוסף, כנראה שתוך שבוע 

בכניסה לצופית יתחיל לפעול, יש לציין דבר שגם מבחינתנו הייתה הפתעה, אתם יודעים 

שאנחנו באים גם למשרדי ממשלה ודורשים להקים רמזור, אנחנו עושים הערכה שזה צריך כ

או מיליון ומשהו כזה דבר. אני רוצה לומר שהפרויקט שם מי שיעבור שם ₪ אלפי  Xלעלות 

ויראה מה שנעשה כדי להתקין את הרמזור וכדי גם שהוא ישתלב עם ההרחבה וההסדרה של 
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נו על כיכר הכניסה לקיבוץ רמת הכובש, אני רוצה להגיד לכם שזה , כבר מזמן דיווח554הכביש 

מבחינת הבטיחות הכיכר הזו עשתה לרמת הכובש, יושב פה חיים יספר לכם, היו לעיתים לפני 

הכיכר שאי אפשר היה לצאת או להיכנס זה סכנת נפשות, הכיכר הזו דרך אגב גם מאיטה את 

תלב גם עם הכניסה היפה של צופית שאתמול חנכנו התנועה. כשהרמזור יתחיל לעבוד אז זה יש

שם גם כיכר יפה, מי שמזדמן יכול להיות שם. כשהמשלחת שלנו תהיה בגרמניה באמנדינגן, מי 

ם. יצא גם מכתב של שי ליישובים לאור כשכאן ימלא את מקומי צפי כמקובל אבל זאת לידיעת

תרכז ותוכל לקבל הצעות יותר טובות,  לד, אמרו: שמע יותר הגיוני שהמועצהפניות לגבי תאורת 

ממתין לקבל את ההתייחסות של היישובים והעניין הזה יטופל. הנושא של צעדת מועצה, אני  שי

ובמאמר מוסגר  ותיהנצעדה של כמה קילומטרים יפים ונוף יפה  21.5.16-מציע לחברים תבואו ב

זיכרון, אנחנו עשינו את זה מי שלא היה ביום ראשון שעבר בטקס שהמועצה ערכה, טקס יום ה

יומיים לפני כדי לא לפגוע בטקסים של היישובים, היה טקס יוצא מן הכלל, זה היה בנוי טוב עם 

עם העתק גם אליכם, הוא באמת נתן, תראו אי  מכתב אני הוצאתי אליו .רגש, הגיע גם קהלני

טע מקדים שיפעה הציגה אפשר להגיד על סיטואציה כזו  שהוא הופיע יפה, לא, אבל זה יצא לו ק

יאנוש בן גל, ובינו שהוא אלוף ן יאנוש בזמן אמתי, יאת זה, שמה קטע בתקשורת אלחוטית ב

אומר לו: 'תשמע, תשמור על עצמך' והוא כאן והוא שם, הקהל היה המום. זה כמעט הביא את 

ר את קהלני, הוא ואשתו ישבו לידי, ואני ראיתי איך הוא מתרגש, וכשהוא עלה לבמה וסיפ

הסיפור הוא ריגש את כולם. וניגשו אליו רבים אבל אני חייב לספר לכם, ניגש אליו איזה בחור 

, ואומר לו: 'תשמע, אני מנווה ימין אני הנכד של בוארון זה וזה 15, 14צעיר אני חושב אולי בן 

ברי בקיצור זה, מבחינת האירוע מאוד מאוד חשוב שח, והוא איתך זה וזה, הנער התחיל לבכות

 -אני ממליץ בפניכם לאירועים כאלה להגיע. עכשיו לפני שנעבור לסדר היום .מליאה יגיעו

 

אפשר רק שאלה בקשר... התקדם משהו עם אדון אלכס מרשות   :מר אברהם נדל

 המים בקשר למאגר? 
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בפגישה שקיימנו עם אלכס זו הייתה סוגיה מרכזית. כמו כן,   :ד"ר מוטי דלג'ו

הסביבה ישראל זינגר, והזמנתי במיוחד  המשרד להגנתשוב בפני מנכ"ל זה  אתמול העליתי את

מנכ"ל החברה הכלכלית שלנו בנצי את אחיפז מרשות המים. אנחנו חושבים  גם אתלפגישה 

המדינה תמצא את עצמה שוב כפי שהיא  ו,שהדחיפות בהקמת המאגר הזה, אם לא יעשו אות

ם אומרים לא צריך את המאגר, באמת לא צריך את נמצאת היום עם השדרוג של המט"ש. כי היו

וחצי יצטרכו אותו ובעוד שנתיים משום שכמות המים  ההמאגר עכשיו, את המאגר הזה בעוד שנ

שהמט"ש הזה בסופו של יום מייצר אין לנו היום לא את היישובים ולא את קווי ההולכה ולא 

רשות המים  .לוחצים על העניין הזהאת המאגר... המים כדי לספק אותם ליישובים. לכן אנחנו 

זה  30%המשמעות של  .על חשבון המועצה 30%אמרה לי: טוב, אם אתה רוצה תעשה את זה 

רק לגבי המאגר. אני אגיד לכם בכנות אני לא חושב אפילו ₪ מיליון  20-כמעט סדר גודל של כ

ה שהצעתי להם מאיפה תביא? מ ,שאני צריך  להביא את זה לפורום הזה, מה פתאום המועצה

ניקח על עצמו נבנה את זה, ואם שהם יעברו למודל שהם מממנים את הכול, אנחנו המועצה 

צריך איזה השתתפות סמלית כדי שהם ירגישו שאנחנו אחראים ולא מבזבזים כספי ציבור, 

משהו כזה  5% 4%אתם יודעים כאילו אם זה בחינם אתה מבזבז, אז יכול להיות סדר גודל של 

תיקח על עצמה ואת זה היא תעשה כמובן באמצעות החברה הכלכלית, תקבל הלוואה  שהמועצה

או משהו כזה ותבצע את זה. הנושא הזה קיבל שדרוג מאוד מאוד רציני, זה עכשיו נמצא על 

 השולחן של שני אנשים שקובעים, אנחנו נראה איפה זה... 

 

 . לוואדי. המשמעות היא שאתה תשפוך בעוד שנה מים..  :מר אברהם נדל

 

 כן אני יודע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בהמשך לאלכס הוא חתם כבר על האישור להחזיר לנו את החיוב    :מר נתי זיו

 על קווי המים? הוא היה פה בפגישה, הנושא לא עלה? 
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 נושא הזה.  ב פגישה היתה לא  ואני לא הייתי בפגישה. ז  :מר יצחק אגוזי

 

אחרי בן אדם כבר שנתיים וחצי, אתה רוצה להגיד  אנחנו רודפים   :מר נתי זיו

לי שהוא היה במועצה והנושא לא עלה, נושא של מיליוני שקלים, שאתם מודים שצריכים 

 להחזיר לתושבים. מה אתה עושה לי ככה? כן או לא? אני רוצה תשובה. 

 

 אני לא יודע, באמת שאני לא יודעאני לא הייתי בפגישה   :מר יצחק אגוזי

 

לא עלה? מה עושים עם אוקיי, ראש המועצה אולי יענה לי?    :נתי זיומר 

 הנושא הזה? תקוע ככה? 

 

  -היום ביקשתי מהמחלקה המשפטית להוציא עוד מכתב נוסף  :מר יצחק אגוזי

 

  -זה כבר שנתיים וחצי ,לא, זה עוד מכתב   :מר נתי זיו

 

 י אגיד לך. אז תעשה משהו אחר, מה אתה רוצה שאנ  :מר יצחק אגוזי

 

 אבל הוא היה במועצה.    :מר נתי זיו

 

 אז מה?   :מר יצחק אגוזי

 

... אנחנו ניתן לו בראש. תגיד מה אתה עושה צחוק? שנתיים    :מר נתי זיו

וחצי כולנו רודפים אחריו, הוא מגיע אלינו למועצה ואתם לא מדברים איתו על הנושא הזה, 

חודש עבר מהמכתב האחרון  11-, אחרי שהשבוע ראית שואתה אומר לי: 'אני אשלח עוד מכתב'

 ושכחת אותו אצלך על השולחן. 
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אתה יודע שלא שכחתי אותו, אתה היית אצלי אתמול, אתה יודע   :מר יצחק אגוזי

 שלא שכחתי אותו. 

 

 חודש עבר מהמכתב האחרון כן או לא?  11   :מר נתי זיו

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי

 

ושנתיים וחצי אנחנו רודפים אחרי הבן אדם, והשבוע הוא  כן.   :מר נתי זיו

 היה אצלנו במועצה וזה לא עלה. וזה נראה לך בסדר גמור. 

 

 )מדברים ביחד( 

 

אבל אתה יודע שהתשובה שלהם היא שלילית, התשובה שלהם   :מר יצחק אגוזי

 היא שלילית הם לא רוצים לתקן את החוק. 

 

 דלג עליהם.   :מר יריב אברהם

 

 דלג עליהם, מה זה דלג עליהם הם הרגולטור.   :מר יצחק אגוזי

 

דלג עליהם, תחזיר את הכסף ואז תתווכח איתם אם זה בסדר   :מר יריב אברהם

 היה להחזיר או לא. 

 

 אני לא אעשה דבר שאסור לעשות.   :מר יצחק אגוזי
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יו אי לפני הבחירות היה בסדר אמרתם הכול יוחזר, נכון? עכש   :מר נתי זיו

  -אפשר לדלג. עכשיו קשה לנו להחזיר לך את מה שאמרנו

 

 -אתה רוצה לקבל פה החלטה לדלג, נראה שהמליאה תחליט  :מר יצחק אגוזי

 

  -לא, תבין   :מר נתי זיו

 

לא, לא, שהמליאה תחליט. שהמליאה תחליט לפעול בניגוד   :מר יצחק אגוזי

 לחוק. 

 

למה החישוב שלך אומר שצריך להחזיר תסביר להם תראה להם    :מר נתי זיו

והם יצביעו בעד. אם אתה תראה כמו שהראית לנו למה אתה חושב שצריך להחזיר הם יצביעו 

 בעד. 

 

איפה יריב? יריב, אני מבקש קח בבקשה את הסוגיה הזו תבדוק,   :ד"ר מוטי דלג'ו

לכאורה יש שם מה אנחנו כבר את דעתנו אמרנו גם בישיבות קודמות שברגע שהגענו למסקנה ש

שנקרא גביית יתר, אנחנו רוצים להחזיר את הכסף. לא יודע למה הנציבות כן לא, תבדוק את זה 

 המלצה שלך אני אשמח שתעביר אלינו. ואת ה בצורה המשפטית

 

מוטי, אפשר מכיוון שהזכרת את המאגר ואת הדברים האלה רק   :מר אשר בן עטיה

 לבקש באמת שינסו לרסס אי אפשר... 

 

עושים זה במסגרת הטיפול מרססים ואני שוב אומר אם אתה   :ד"ר מוטי דלג'ו

וכשאני אומר אתה, מישהו אחר לא הייתי אומר כי אתה אני יודע שנווה ימין גם סובלים ואם 

מידית  , לפנותספיקטיפול מזה שדה חמד או אם זה אלישמע, אם אתם מרגישים  ורואים שאין 
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 ישירות ליואב או ליורם. 

 

 אני מתקשר ליורם.   :מר אשר בן עטיה

 

יורם או יואב ישירות, אם אתה לא יודע יואב הוא עכשיו מנהל   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אגף תפעול זמני. נא להעביר אליו ואל יורם, יותר טוב אל יורם אבל אם לא אז יואב. 

 

  דיברת על עיכוב במט"ש, זה ישפיע על לוח הזמנים הסופי?  :מר איתן יפתח

 

 איזה עיכוב במט"ש?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה אמרת שיש איזה עיכוב במט"ש.   :מר איתן יפתח

 

 במאגר, שלא עושים את המאגר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, אני מדבר על...   :מר איתן יפתח

 

בסביבות המחצית השנייה שהערכה היא  .המט"ש שיצא לדרך  :ד"ר מוטי דלג'ו

התחיל לעשות את ההרצה של המט"ש. אנחנו בוחנים אפשרות אם יהיה יהיה אפשר ל 2017של 

אפשר לפני כן לעשות שימוש במאגרים דבר שאנשי המקצוע מתנגדים לזה בשלב הזה, העניין 

הזה ייבחן. כמו כן נבחנים אפשרויות של ניקוי בוצה במאגר קיבוץ אייל ובמאגר רמת הכובש. 

היה גם תוספת תאיגוד, רוצים לבחון שוהכוונה לאנחנו  כמו כן, אנחנו רוצים לבחון, אני אומר

 מעברים במאגרים. 

 

נושא אחר, ועדת גבולות לגבי צור יצחק כוכב יאיר, לא עדכנת   :מר איתן יפתח
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 אם הייתה התקדמות. 

 

 שוב דבר, לא הייתה שום התקדמות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ... בחורף הבא.     :???

 

הבא זה עדיין יהיה. חברים אם אין שאלות אנחנו  בחורף  :ד"ר מוטי דלג'ו

 מאשרים את הדו"ח הקצרצר שחשוב בו שצפי ימלא את מקומי. 

 .את דו"ח ראש המועצה פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

לפני שעוברים לסדר היום למר אגוזי יש לו נושא קטנטן שהוא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה.  ,מבקש להוסיף אותו לסדר היום

 

יש נושא ביטול מכרז הקמת חדר שנאים בכפר סירקין ואישור   :יצחק אגוזימר 

 התקשרות ללא מכרז, אני אסביר את זה כמובן כשיגיע הסעיף. 

 

רגע שנייה, אם אתם מסכימים זה יכול להיות גם הנושא הראשון   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . . האם מסכימים כולם? מסכימים פה אחד הוחלט בבקשה אגוזיבסדר היום

 

 .ביטול מכרז הקמת חדר שנאים בכפר סירקין ואישור התקשרות ללא מכרז  .7

 

היה היום מכרז של הקמת חדר שנאים לטובת בית הספר החדש   :מר יצחק אגוזי

 בכפר סירקין. זה פרויקט שממומן כולו על ידי חברת חשמל, רק שאנחנו צריכים לבצע אותו ויש 

 

רת אותם לביצוע, בני אסיבוס ועוד מישהו. אף אחד מהם רק שני זכיינים שחברת החשמל מאש
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וקרא את תנאי  שלא הגיש הצעה למכרז, מישהו אחר בכלל קנה את המכרז ואחרי שהוא רכ

 המכרז הוא החזיר מעטפה וכתב שהוא לא מסוגל לעמוד בתנאים. 

 

 הוא קיבל את הכסף בחזרה?   :מר יריב אברהם

 

בתוקף זה שלא היו שום  ,דת המכרזים היוםלא. בכל אופן וע  :מר יצחק אגוזי

בעצם המכרז בטל. אנחנו חושבים שבתנאים האלה אין טעם לקיים עוד פעם מכרז כי  ,הצעות

כנראה יש סיבה ששתי החברות האלה לא ענו למכרז. מה עוד שהמחירים פחות או יותר 

ו שניים והם גם מוכתבים על ידי חברת חשמל, יש מחירי מקסימום אפשר להתחרות על אחוז א

מממנים את זה. אנחנו מבקשים מהמליאה לאשר התקשרות ללא מכרז, אנחנו ננהל משא ומתן 

עם שתי החברות וזאת שתהיה מסוגלת לספק את זה או במחיר הנמוך יותר או בזמן הקרוב 

היא זאת שכנראה תזכה בעבודה, אבל אנחנו מבקשים את אישור המליאה על  הקצר יותר

 מכרז.  ההתקשרות ללא

 

 יהיו נציגי מליאה שמה במשא ומתן הזה?   :מר יריב אברהם

 

 )מדברים יחד( 

 

 הוא יקריא את נוסח הצעת ההחלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נוסח הצעת ההחלטה שמליאת המועצה לאחר ששמעה את   :מר יצחק אגוזי

ז הקמת חדר הדיווח ואת הסיבות שבעטין לא כדאי לקיים מכרז נוסף מאשרת את ביטול מכר

 שנאים בכפר סירקין, ומאשרת להתקשר עם זכיין ללא מכרז לאחר משא ומתן. 

 

ובאמצעות ועדת מכרזים. אני מבקש את התוספת תוסיף,   :ד"ר מוטי דלג'ו
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באמצעות ועדת המכרזים. זה נוסח הצעת ההחלטה, אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. 

 חד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה א

מליאת המועצה לאחר ששמעה את הדיווח ואת הסיבות שבעטין לא כדאי לקיים : החלטה

את ביטול מכרז הקמת חדר שנאים בכפר סירקין, ומאשרת פה אחד מכרז נוסף מאשרת 

 .באמצעות ועדת מכרזים להתקשר עם זכיין ללא מכרז לאחר משא ומתן

 

 אישור פרוטוקולים: . 2

 ;12.4.16מיום  33/16פרוטוקול מליאה מספר 

 

אנחנו עוברים לאישור הפרוטוקולים. יש לכם כאן את פרוטוקול   :ד"ר מוטי דלג'ו

. לא התקבלו הערות, אני מעלה את זה להצבעה מי בעד שירים את 12.4.16מיום  33/16מספר 

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

 ;12.4.16מיום  33/16וטוקול מליאת המועצה מס' את פר פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תיקון טעות סופר, תקציב ועד מקומי כפר סירקין; . 3

 

אנחנו עוברים לתיקון טעות סופר בתקציב ועד מקומי כפר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 סירקין, בבקשה אגוזי. 

 

, 26.1.16-בתקציב של יישוב כפר סירקין אושר במליאה ב  :מר יצחק אגוזי

יש פה טעות סופר בסיכום, זה היה צריך להיות ₪,  1,011,000יב אושר בסכום של התקצ

 אנחנו מבקשים להביא את זה לידיעת חברי המליאה ולקבל את אישור התיקון. ₪.  2,011,000

 

 . 2-ל 1... טעות סופר בין   :מר יריב אברהם
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 . 2במקום  1כן, רשמו   :מר יצחק אגוזי

 

  . 2אבל לא יכול  ₪מיליון  10יכול להיות  11110סופר זה טעות   :מר יריב אברהם

 

 טעות סופר יכול להיות הכול.     :???

 

אפשר להוריד את הסופר, הייתה טעות זה מספיק. חברים אם   :ד"ר מוטי דלג'ו

אין שאלות אני מעלה את זה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה 

 אחד. 

)נכתב  תקציב ועד מקומי כפר סירקיןאת תיקון טעות הסופר ב פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ;₪( 2,011,000במקום ₪   1,011,000בטעות 

 

 עקרונות הסכם לחילופי שטחים; –קרן ברל כצנלסון  . 4

 

, עקרונות הסכם 4מכאן אנחנו עוברים לקרן ברל כצנלסון סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

ים, אנחנו דיווחנו לכם כמה פעמים על הרצון שלנו של כולנו לבנות בית לחילופי שטחים. חבר

שנה קצת פחות, וחלקים טלאי  70-ספר חדש עמי אסף חדש, בית הספר הוא בלי עין הרע כ

שעבר שינוי ייעוד למבנה במוסדות ציבור ובאנו  טלאי. ואנחנו איתרנו שטח בתחום בית ברל

מקביל ניהלנו מערכת של מפגשים עם משרד החינוך כדי איתם בדברים שאנחנו נעשה החלפות. ב

לקבל תקצוב של בית ספר חדש. בית הספר החדש ימשיך לקלוט גם את ילדי כוכב יאיר צור 

יגאל כפי שהיה קודם, אנחנו בנוסף משנה הבאה אנחנו נקלוט ילדים נוספים גם במערך החינוך 

 וצור יגאל דבר מצוין. שלנו בבית ספר ירקון, כמובן זה מבחינת כוכב יאיר 
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 גם סלעית נכון?   :מר יריב אברהם

 

יכול להיות שיש גם. כוכב יאיר וצור יגאל ובקטע הזה בית הספר   :ד"ר מוטי דלג'ו

יאפשר לו חיזוק של מגמות ופתיחה של מגמות, אני גם דיווחתי לכם שבתי הספר שלנו לקחו 

ה, חיזוק הנושאים של הטכנולוגיה ואנחנו כמשימה את המדיניות החדשה עוד לפני שהיא נקבע

בשנת הלימודים הקרובה רוצים לפתוח מגמת טכנולוגיה בבית ספר ירקון. המנהלת החדשה 

נכנסה לתפקיד שלה בצורה טובה לפי הפידבק שאני מקבל, אבל זה קצת אולי חרגתי מהדיווח. 

שן לבית ברל ולקבל נשאר לגבי בית ברל, הכוונה היא להעביר את המתחם של בית הספר הי

מהם תמורה ובמקביל לקבל שטח שהוא צמוד לבית הספר היסודי שבנינו בבית ברל צופית 

דונם ממנו יש עליו  16דונם ממנו או  17-דונם, שדרך אגב ש 33החדש, יקבל שטח בהיקף של 

ית מגבלות של בנייה, אבל לצרכים שלנו למסוף של האוטובוסים והחניות זה בסדר גמור, והתוכנ

התקציב אם אתם זוכרים הקדשתי לזה גם ישיבה  . הפועל בהתאםהזו כמובן יצאה אל 

מיוחדת, אנחנו בשלבים מתקדמים יפים, יש כבר טיוטות ראשונות, יש כבר מסרים בין שני 

היועצים המשפטיים, אנחנו מעריכים שתוך חודשיים שלושה יהיה גם הסכם אחרי שבית ברל 

סדות שלהם. ברגע שיהיה לנו את ההסכם הכתוב כמובן שהוא יגיע תקבל גם את האישורים במו

 למליאת המועצה לפרטי פרטים ולידיעתכם. 

 

 כמה זמן ייקח כשזה יסתיים?   :זק-גב' אילונה מינץ

 

בית הספר, אמרתי לכם  בניית נושא שלב במקביל בלי שום קשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

הגשנו למשרד וספר הבית תכננו את  .ן יחד איתילוקח סיכון ואתם הייתם מודעים לסיכושאני 

שלבים, אנחנו כמובן נצטרך  8-החינוך, כבר קיבלנו ממנו אישור, אומנם הוא עשה את זה ב

  -לצמצם את זה
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 . 6 -ל  :מר יצחק אגוזי

 

זה הרבה. ואנחנו עובדים במקביל ואנחנו מקווים  6? גם 8או  6  :ד"ר מוטי דלג'ו

 ה נושא שלשני הצדדים יש אינטרס מובהק לקדם אותו. שבסוף הדרך אכן, כי ז

 

 גם למשרד החינוך?   :מר אורי עצמון

 

כן. אז מה שאמרתי לכם זה פחות או יותר העקרונות בגדול   :ד"ר מוטי דלג'ו

וההסכם המפורט כשייכתב בין היועצים המשפטיים ואחרי שהוא יעבור את כל התיקונים 

 וההסכמות יגיע לאישור כאן. 

 חוק עזר שירותי שמירה; . 5

 

ברשותכם אחרי שרשמתם בפניכם את הדיווח לגבי הסכם   :ד"ר מוטי דלג'ו

העקרונות וחילופי השטחים בבית ברל, אני עובר לסעיף חוק עזר שירותי שמירה, מר אגוזי הכין 

פה את חוק העזר, אנחנו הזמנו גם את קב"ט המועצה את יואב מנהל אגף התפעול של המועצה 

. ואנחנו נאפשר וקנין סגנית הגזברוכמו כן את הגברת ציפי  ,מלא מקום זמני של התפקידמ

לאגוזי להציג את הנושא. יש לכם פה גם את המכתב מצורף של הגברת ציפי וקנין. ואני שוב 

אומר לכם, אם מישהו מרגיש שהוא לא בשל לקבל החלטה, לא קרה שום דבר, זאת אומרת 

ת זה לישיבה הבאה או שמי שרוצה יתייעץ אצלו בבית עם הקב"ט שלו אנחנו יכולים להעביר א

 עם כל מי שהוא רוצה, אבל נאפשר לאגוזי קודם כל להציג, בבקשה.  

 

רק כהקדמה אני אזכיר שבישיבה הקודמת זה היה על סדר היום   :מר יצחק אגוזי

חקיקה של החוק שתטפל בנושא של ה אד הוקרק שכמובן לא דיברנו על זה אלא נבחרה ועדת 

הזה. הוועדה הזאת קיימה שני דיונים די ממצים די מקיפים, נדמה לי שגם שלחנו את 

הפרוטוקול של ישיבות הוועדה האלה. בכל אופן צריך לזכור כמה דברים, קודם כל יש בעצם 
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תיקון חקיקה שמסמיך את המועצה לעשות שירותי שמירה בעקבות בג"ץ מלינובסקי בחולון 

שנים, שבעצם קבע תקופת מעבר שבהם הרשויות המקומיות יוכלו להפעיל  10-לי כ מלפני נדמה

הוא הוארך מידי ואז חוקק חוק בתור הוראת שעה , שמירה חוק שירותי שמירה עד שיחוקק

, ומתוקף החוק הזה רשות מקומית יכולה להפעיל 2017פעם הוא גם היום מוארך נדמה עד סוף 

גין שירותי השמירה, אם היא מפעילה שירותי שמירה היא שירותי שמירה וצריכה לגבות ב

רשאית לגבות אך ורק לפי מ"ר לפי תעריף שנקבע בחקיקה, דהיינו בחקיקת חוק עזר, והתעריף 

אסור לו שיהיה יותר מסכום מקסימלי שיקבע שר הפנים בתקנות. אכן תוקנו תקנות, נקבעו 

רק עד המחיר המקסימלי וכאמור הכול,  החוק נוכל לגבותשיחוקק  מחירים מקסימליים ולאחר

זה לא שתמיד גובים את המחיר המקסימלי, לגבי כל יישוב תכף אני אסביר את כל הרציונל 

התבקש להציג לנו תכנית שמירה  /עושים תחשיב וגובים כמה שיוצא התחשיב. כל יישוב נדרש

ישוב להודיע לנו על מספר שהוא רוצה שהוא חושב לנכון לקיים ביישוב. אנחנו לא כפינו על אף י

, אנחנו פנינו ליישובים what everגדול של שומרים, או מספר גדול של שעות או ניידות או 

איך אתם רוצים לראות את השמירה שלכם, כמו היום יותר מהיום  אמרנו להם: תודיעו לנו

שומרים, כמה פחות מהיום, ותציגו לנו תכנית, גם תכנית פיזית דהיינו: כמה שעות, מתי, כמה 

שעות, ומתי הם שומרים וכמובן עלויות כספיות שנגזרות מאותה תכנית. אנחנו לקחנו את כל 

התוכניות שהיישובים הגישו ובדקנו אותם והבאנו אותם לאיזה שהוא מכנה משותף שמקובל על 

משרד הפנים. משרד הפנים הוציא הנחיות מאוד ברורות איך הוא יאשר את חוק העזר החדש 

ירותי שמירה. לדוגמא הוא קבע שמה שמותר להכניס למסגרת חוק העזר זה שומרים, של ש

 ניידות סיור, פקח מסייע, קטנוע אם יש, ופקח בחברת אבטחה והוצאות פחת. 

 

 ומצלמות לא.     :???

 

שום דבר אחר כלום, שום דבר אחר לא. לא מצלמות אלא אם   :מר יצחק אגוזי

 רק פחת של מצלמות, לא השקעות חדשות, לא שערים.  פחת על מצלמות שכבר הותקנו,
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 גם אם השומר מזדקן...   :מר אשר בן עטיה

 

חברים, לא שערים, זה לא אמר שליישוב אסור לשים מצלמות,   :מר יצחק אגוזי

אבל אי אפשר בגין זה לגבות אגרת שמירה. אז לקחנו את כל התוכניות שהיישובים הגישו 

דות. דברים פיזיים זאת אומרת שעות פיזיות שהיישובים אומרים אל ובדקנו אותם אם הם עומ

זימנו אותם לפה  מול עלות כספית. יואב וציפי בדקו יישוב יישוב, בחלק גדול מהיישובים

לישיבות, בדקו איתם בדיוק עלויות חשבוניות כדי שנעבור בהצלחה גם את המשוכה הבאה 

נבדקו ממש בהשוואה גם בהתאמה למספר שהיא משרד הפנים ומשרד המשפטים, והדברים 

השעות למספר השומרים למספר הניידות וגם בהיבט הכספי כפי שאנחנו מכירים אותו, כי גם 

אנחנו פה לא מעט משלמים עבור שמירה ואנחנו יודעים בדיוק כמה עולה ניידת  וכמה עולה 

נערך תחשיב ונקבע  פקח וכמה עולה שומר או מאבטח. לכל יישוב בהתאם לתוכנית שהוא הגיש

בתחשיב תעריף. בכל מקום שהתעריף גבוה מהתעריף המקסימלי מהסכום המקסימלי שנקבע 

על ידי שר הפנים כמובן שניתן יהיה לגבות רק את הסכום המקסימלי, לא ניתן יהיה לגבות 

מעבר לכך. ברוב היישובים התעריף התחשיבי יוצא דומה או לפעמים פחות או לפעמים הרבה 

 מהתעריף המקסימלי.  פחות

 

 יש גם כאלה שהרבה יותר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אמרתי, יש מספר יישובים שזה יותר, בכל מקרה הם לא יוכלו   :מר יצחק אגוזי

 לגבות את הסכום הזה אלא הסכום המקסימלי שניתן יהיה לגבות הוא התעריף המקסימלי. 

 

 אתה יכול להגיד אותו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כך לדוגמא בטבלה שקיבלתם אני אקח את היישוב הראשון   :חק אגוזימר יצ

מכיוון שאייל הוא יישוב קו תפר אז התעריף המקסימלי ₪,  12.04-אייל, התחשיב הביא אותנו ל
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 8.58ולכן התעריף שלו שאנחנו כמובן נגיש למשרד הפנים הוא תעריף של ₪  8.58שקבע השר זה 

 ₪.  12ולא תעריף של ₪ 

 

 זה משקף גרעון.    :ה פורתגב' לא

 

 ₪.  7.88ומי שלא בקו התפר המקסימום זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -כמובן שביישובים בהם  :מר יצחק אגוזי

 

 מה קורה עם הגרעון?    :גב' לאה פורת

 

 לא, אין גרעון, פשוט עושים פחות שמירה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

ישובים יש גרעון דהיינו ניתן יהיה לגבות פחות מאשר כמובן שבי  :מר יצחק אגוזי

התוכנית, אז אחת מהשתיים: או שהיישוב יצטרך לעדכן את תכנית השמירה שלו בתיאום עם 

הקב"ט, לעדכן את תכנית השמירה שלו על מנת שהיא תעלה פחות או שאם היישוב בכל זאת 

כנן מראש, אז הוא יצטרך כמו שהוא ת מחליט להפעיל את שירותי השמירה במלוא היקפם

 למצוא את המימון על חשבון כמובן דברים אחרים. 

 

 אם מישהו בכלל מחליט שאין צורך בשומרים?    :גב' גילה פרין

 

 אם היישוב מחליט שאין צורך בשמירה אז אין שמירה.   :מר יצחק אגוזי
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 אין שמירה, אין גבייה.     :???

 

  מה הייתה השאלה?  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אם היישוב לא רוצה להפעיל? אני שואלת    :גב' גילה פרין

 

אמר לך אגוזי בצורה חד משמעית ואני חוזר כדי לחזק, יישוב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שלא רוצה לא חייב. 

 

 יישוב שהתחיל יכול לסגת?    :גב' גילה פרין

 

שאת מה  גילה, לשאלה שלך אגוזי יסביר את המסלול איך אפשר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 רוצה שזה יכול לקרות, בבקשה אגוזי. 

 

 )מדברים יחד(

 

תראו חבר'ה, מרבית היישובים הוותיקים אבל אמר נכון, יש פה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יישוב של ילדים קטנים. 

 

תראו, צריך לזכור את הרקע של כל הסיפור של חוק העזר הזה.   :מר יצחק אגוזי

עיל עד עכשיו שירותי שמירה עם חוק עזר תקף יוכל המדינה רצתה לקבוע שמי שהפבעצם 

ובעצם מאיפה הוא מימן את להמשיך לגבות, מי שלא היה לו חוק עזר והפעיל שירותי שמירה 

זה? מכספי ארנונה או מכספים אחרים בעצם יצטרך להמשיך לעשות את זה בצורה כזאת ולא 

 4ור את הרציונל הזה ובעצם יוכל להטיל מעמסה נוספת על התושבים שלו. לכן, צריך לזכ

יישובים במועצה שלא הפעילו עד היום שירותי שמירה בכלל, אולי אפילו אני לא יודע וכן 
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  -הפעילו אבל בפועל לא גבו בעזרת חוק העזר

 

 אפשר לדעת איזה יישובים...?   :מר יריב אברהם

 

 כן, אני אגיד לך.   :מר יצחק אגוזי

 

  -םירקונה, גני ע   :מר יואב סבן

 

 גת רימון.   :מר יצחק אגוזי

 

 רק בהרחבה.  ועדנים גובים ושומרים   :מר יואב סבן

 

יישובים שלא הפעילו אנחנו סברנו גם אחרי הבדיקות שלנו  4-5  :מר יצחק אגוזי

תעריף מינימאלי, לעשות להם תכנית מינימאלית על ידי הקב"ט  אשראוי לקבוע להם תעריף ול

ירצו להפעיל כל מה שיצטרכו לעשות  10, 5נת שאם בעוד שנה שנתיים שיהיה להם תעריף, על מ

זה לבוא למליאת המועצה בבקשה של היישוב להפעיל את שירותי השמירה בתעריף שכתוב כבר 

בחוק ויוכלו להפעיל אותו. כי אנחנו חושבים וגם זה אומת בשיחות עם גורמים ממשלתיים 

היה לו תעריף בחוק יתייחסו אליו בעתיד כאל שאמורים לאשר את חוק העזר, יישוב שלא י

יישוב שלא רצה להפעיל שירותי שמירה, או לחילופין הפעיל שירותי שמירה אבל מתקציבים 

אחרים, ולא יטילו מעמסה נוספת על התושבים באותו יישוב. לכן סברנו שגם לארבעת 

. כמובן חוק העזר היישובים האלה ראוי לקבוע תעריף לפי תכנית מינימאלית שהכין הקב"ט

עצמו שעומד בפניכם קובע במפורש "המועצה תהיה רשאית לגבות היטל שמירה לאחר 

. התקבלה החלטה במליאת המועצה בגין הפעלת שירותי 1התקיימות התנאים האלה: 

 השמירה." 
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 לפי בקשת היישוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כי  1אמור בפסקה "וראש המועצה אישר את החלטת המליאה כ  :מר יצחק אגוזי

בדעת המועצה" לא חשוב זה חוק עזר של מועצה יש האצלת סמכויות פה. "ראש המועצה אישר 

וכן כי בדעת המועצה להפעיל שירותי שמירה בתוך פרק  1את החלטת המליאה כאמור בפסקה 

יום". זאת אומרת יש פה שני מגבלות להפעלת החוק ביישוב ספציפי: א'  30זמן שלא יעלה על 

 30היישוב ביקש והמליאה מחליטה מאשרת את זה. ב' שבפועל מופעלים שירותי שמירה תוך ש

  -יום. אבל בגדול

 

 אם השניים האלה לא מתקיימים אין שמירה.     :???

 

אם אחד מהם לא מתקיים אז חוק העזר לגבי אותו יישוב לא   :מר יצחק אגוזי

 מופעל. 

 

( "התקבלה החלטה במליאת 1) 5סעיף אז מה יהיה התיקון ב   :גב' לאה פורת

 המועצה בגין הפעלת שירותי שמירה על פי בקשה". 

 

מנקודת מוצא שכל הסמכויות בלי  ותלאה תראי התקנות יוצא  :ד"ר מוטי דלג'ו

יוצאים מן הכלל הם בידי המועצה, וכל החלטה המועצה צריכה לקבל החלטה. אנחנו כמועצה 

המועצה קבעה שהיישוב  .ם, בין השאר הנושא של השמירהנתנו האצלת סמכויות במספר נושאי

מליאת המועצה דנה ומקבלת החלטה חיובית. אנחנו כמועצה לא , רוצה מגיש את הבקשה שלו

 לא, אנחנו X ,Y ,Zמחליטים לעשות בירקונה שמירה ולקבוע שההיטל שנגבה מהתושבים 

אה מתוקף האצלת הסמכויות של עושים את זה. לכן הבעיה הזו שזה על פי בקשת היישוב היא ב

המועצה ובכל מקרה אם זה במקום שבסמכותנו לשנות מילה או שניים אגוזי אני אדאג שהוא 

 יעשה את השינוי. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 618.5.201מיום  הישיב

 

 24 
 

 

עדיין מה שמטריד אותי אם יש יישובים שבא משמר הגבול או בן   :מר אשר בן עטיה

  -2שומרים בסיור יהיה  2דוד שלו או סבתא שלו וקובע שבשער יעמדו 

 

 . 24/7שיהיה שמירה    :גב' לאה פורת

 

איך אפשר להתמודד עם דברים כאלה שמישהו קובע לי איך   :מר אשר בן עטיה

 לשמור? 

 

 מישהו יתחשב בזה?    :גב' לאה פורת

 

  -... בעבר מג"ב שנתן רכב נתן את הטויוטה שלו   :מר יואב סבן

 

 לא, לא.    :גב' לאה פורת

 

 נייה, תני לי בבקשה. רק ש   :מר יואב סבן

 

 תני לו הוא יודע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני גם יודעת.    :גב' לאה פורת

 

 אז תתני לי בבקשה, תודה.    :מר יואב סבן

 

 אני אף פעם לא מדברת על משהו שאני לא יודעת.    :גב' לאה פורת
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ניידת  בדרך כלל גם אני לא. לגבי מג"ב, מג"ב קבע שהוא נותן   :מר יואב סבן

אנשים ברכב, אחד היה  2כי זה משרה מלאה והוא חייב  182לשעות בכוונה ולא  170והוא נותן 

על חשבון היישוב אחד היה על חשבון מג"ב, אותו דבר גם בצה"ל. היום אין את זה, מי שיבוא 

  -אנשים ברכב 2ויגיד לא מח"ט הגיזרתי שמעתי בגזרה שלכם שרוצים שיהיה 

 

 מה זה רוצה...    :גב' לאה פורת

 

 הוא לא בסמכותו, אבל זה לא בסמכותו.    :מר יואב סבן

 

 קיבלנו צו אלוף.    :גב' לאה פורת

 

 זה לא בסמכותו.    :מר יואב סבן

 

 אתה אומר? להקלטה תן לנו מכתב.    :גב' לאה פורת

 

  -תקשיבי, סמכותו זה ביו"ש, בתוך שטח ישראל   :מר יואב סבן

 

 הוא כתב לכבוד ועד נירית, אנחנו ביו"ש? לא.    :גב' לאה פורת

 

 המח"ט כתב.    :מר יואב סבן

 

 מח"ט או...    :גב' לאה פורת

 

יופי. אני שמעתי מה רצו לעשות בנירית ואני אמרתי את הדבר    :מר יואב סבן

 הזה, המח"ט כתב יש מעליו מפקד אוגדה יש מעליו אלוף יש מעליו שר הביטחון. 
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 אפשר מכתב?    :ורתגב' לאה פ

 

. עכשיו 2,4,8אנחנו לא ביו"ש, ביו"ש סמכותו המלאה לקבוע    :מר יואב סבן

 כמה אנשיםאתם באחריות צה"לית אבל בגלל שהוא לא מממן אתכם לא בסמכותו להגיד לך 

 לשים בשער. 

 

 תן לנו מכתב.    :גב' לאה פורת

 

 לה. יואב, יש בעיה להוציא הנחיות כא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני אוציא מסמך למח"ט שיביא לי... ממשרד הביטחון.    :מר יואב סבן

 

 בסדר גמור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מוטי שלא יתפספס שהקב"ט יוציא הוראה אתם לא נשמעים   :מר אשר בן עטיה

  -לאף אחד רק לקב"ט של המועצה ואחר כך

 

 לא, זה לא בדיוק.    :מר יואב סבן

 

 זה ככה צריך להיות.   :מר אשר בן עטיה

 

 אני אסביר.    :מר יואב סבן

 

וזה בן דוד שלו, אנחנו פלחים או ... מה שאמרת כרגע זה המח"ט  :מר אשר בן עטיה
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שאתם אחראים או שלא אחראים, עזוב אותנו. אני לא מבין מה המשחקים האלה, מה זה 

 המשחק הזה? אתה אחראי? תיתן לי מכתב שראש המועצה יחתום עליו. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 הוא לוקח אחריות ולא נותן לי מכתב.   :מר אשר בן עטיה

 

 אני אסביר.    :מר יואב סבן

 

הוא לא אני אשלם את כל השמירה של צור נתן. שאתה רוצה   :מר אשר בן עטיה

 יכול להסביר... זה לחתום שהוא אחראי על מה שהוא מוציא מהפה שלו זה הכול. 

 

 לת תן לו לענות. שא  :מר יריב אברהם

 

אני שאלתי קיבלתי תשובה לא מקובלת עליי. ואתה אל תלמד   :מר אשר בן עטיה

של נעליך מעל  אותי מה להגיד ומה לא להגיד. אתה האחרון שתדבר. מתי שאתה מדבר אליי

 אני יודע מה עומד מאחוריך. רגליך 

 

 )מדברים יחד(

 

ע מה עומד מאחוריך, אתה לא יודע של נעליך מעל רגליך, אני יוד  :מר יריב אברהם

שום דבר, אתה מבלבל את המוח, אתה לא יודע שום דבר. תגיד עכשיו בפורום הזה... את מה 

 שיש מאחוריי. 

 

 אני לא התכוונתי לזה.   :מר אשר בן עטיה
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 אז למה התכוונת.   :מר יריב אברהם

 

 לא, לא אמרתי את זה.   :מר אשר בן עטיה

 

 ם לא התכוונת לזה...א  :מר יריב אברהם

 

 )מדברים יחד(

 

חברים תקשיבו, גם כשאנחנו מתווכחים אז אנחנו משתדלים   :ד"ר מוטי דלג'ו

ואני אומר את זה לא מעט פעמים גם לעצמי. אני אגיד לכם משהו אני מגיע לפעמים לפגישות עם 

שלמרות כל מיני גופים ואני מרגיש את הצדק של המועצה ואני משתדל גם. אז אני שמח 

שמתחממים שומרים אחד על הכבוד של השני. לבקשה של אשר מה שאני מבקש יואב תבחן את 

  -הסוגיה הזו עם המח"ט עם מפקד אפילו משמר הגבול החדש שהוא גם ידיד של המועצה הזו

 

 . 4X4כולל אם ייתן רכב    :גב' לאה פורת

 

 חמאה. לאה, לאה, רק לפני חצי שעה נתתי לך מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 על חשבון צה"ל.  4X4קודם כל יש לכם    :מר יואב סבן

 

 סליחה, זה לא על חשבון צה"ל.    :גב' לאה פורת

 

  -לאה, אני באמצע  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 וזה לא שלנו.    :גב' לאה פורת

 

יואב, מה שאני מבקש אתה תבחן תבדוק תקבל את המסמכים   :ד"ר מוטי דלג'ו

יהיו ברורות חד משמעיות. כלומר שלא ייווצר מצב שאלוף הפיקוד או אני דבר איתם שההנחיות 

.שהיישוב יידע Yובדיון שאתה משתתף בו אומרים לך הנחיה   Xיודע מג"ב מוציא הנחיה 

 בצורה ברורה מה כן ומה לא, מה מחויב ומה לא מחויב. 

 

 מי נתן את ההוראה אנחנו יודעים את התשובה.     :???

 

 שאלה אם אפשר לבטל גם שמירה.   :נימר שלמה עצמו

 

כמו שאמרתי גם בתשובה הפעלת שירותי השמירה ביישוב   :מר יצחק אגוזי

 כלשהו מחייבת את אישור המועצה וכמובן מחייבת שתהיה שמירה בפועל. 

 

 כל שנה מחדש?   :מר אורי עצמון

 

 למה מה פתאום. לא,   :מר יצחק אגוזי

 

 שומר בעוד שנתיים לא רוצה... זה שעכשיו   :מר אורי עצמון

 

מי שלא שומר  מי שרוצה שינוי יביא את זה למליאת המועצה  :מר יצחק אגוזי

ורוצה לשמור ולהפעיל את שירותי השמירה יביא את למליאת המועצה וההיפך גם כן. מי שרוצה 

השלום,  לבטל את שירותי השמירה אצלו ביישוב כי אין יותר גנבים ואין יותר פח"ע אחרי פרוץ

 אז יתכבד ויביא את זה לישיבת מליאת המועצה, מליאת המועצה תחליט שביישוב מסוים אין. 
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 )מדברים יחד( 

 

כמובן שהתעריף שבסופו של דבר יאושר, כמובן במגבלות   :מר יצחק אגוזי

התעריף המקסימלי הוא יהיה התעריף החוקי, זה התעריף שייגבה. יישוב שירצה אם הוא לא 

ם, יישוב שירצה לתקן את תכנית השמירה וכפועל יוצא מזה התעריף צריך לרדת במקסימו

לעלות, כמובן שנצטרך להגיש תחשיב מעודכן, כמו שעושים בחקיקת חוקי עזר, זה דברים 

 שבדרך כלל לוקחים גם קצת זמן. 

 

 מה זאת אומרת... תהיה גביית יתר.   :מר איתן יפתח

 

 ת יתר? אני אמרתי גביי  :מר יצחק אגוזי

 

 כן.   :מר איתן יפתח

 

למ"ר והתוכנית שלו ₪  5אני אמרתי שאם יש יישוב שגובה היום   :מר יצחק אגוזי

-ואני קורא את היישוב שלך, ומחר הוא ירצה להוסיף שמירה ולהעלות את זה ל₪  320,000היא 

  -אז זה מחייב₪  5.5אלא ₪  5וכפועל מזה הוא יצטרך לגבות לא ₪  400,000

 

אבל אם הוא מצא חברת שמירה יותר זולה שהוזילה לו במקום   :איתן יפתחמר 

  -וזה מהיום₪  4שהוא צריך עכשיו לגבות ₪  5

 

אם הוא מצא חברת שמירה יותר זולה או מצא חברת שמירה   :מר יצחק אגוזי

יותר יקרה וכתוצאה מזה הוא צריך לתקן את התעריף או רוצה לתקן את התעריף, אז הוא צריך 

בדבר הזה שעד המחיר המקסימלי, אז הוא צריך לבקש בקשה יתחשבו לו תחשיב חדש וישלחו 

 את זה למשרד הפנים ומשרד הפנים יתקן את התעריף לאותו יישוב. 
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  -והוא יאשר את זה עוד שנה וחצי ומה ייקרה בתקופה הזאת  :מר איתן יפתח

 

 לא יודע.   :מר יצחק אגוזי

 

 ת יתר. זה גביי  :מר איתן יפתח

 

רגע יפתח, שאלת אותו הוא אמר לך מה הנוהל, האם יש לך איזו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הצעה שאתה רוצה להציע שאנחנו נעלה אותה למשרד הפנים שישנה? 

 

 את מה?   :מר איתן יפתח

 

 מה אתה מציע לסוגיה שהעלית?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ק עזר במידה וייווצר מצב שיהיה קבוע בחוק שיהיה באותו חו  :מר איתן יפתח

כזה יוחזר לתושבים לתקופה שנגבה מאז שבפועל הופעל השמירה במחיר הנמוך. אם יש לי 

  -מחיר נמוך אני לא אחכה שנה עד שיאשרו את זה, נוריד עכשיו

 

 ניתן לך גם לזה תשובה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ואז יקבלו בחזרה.   :מר איתן יפתח

 

ואתה בפועל המשכת לגבות  1.6-רד הפנים מאשר שזה מאם מש  :ד"ר מוטי דלג'ו

. אבל שאתה תלך רטרואקטיבית 8-ו 7את המחיר הישן, כמובן שאתה תחזיר להם עבור חודש 

 שעוד עדיין לא היה לך את המחיר החדש זה בלתי אפשרי. 
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 מהמחיר החדש אני מתכוון.   :מר איתן יפתח

 

לא לקבל החלטה היום בעניין, לא אני מציע לראש המועצה   :מר משה רדומסקי

לאשר עדיין את התעריף הזה, אני עושה חשבון גס, עדיין כל הכבוד לחברי הוועדה, אני רואה 

 . 80%מ"ר יש פה התייקרות של  150שעל בית ממוצע במושב 

 

 מה יש?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

קרוב , אני מבקש לא להעלות את זה, אני במהלך הזמן ה80%  :מר משה רדומסקי

מ"ר יש התייקרות של בין  150אני אבוא למזכיר אשב איתו ואני אוכיח לו שלפי בית ממוצע של 

. וזה לא יכול להיות שאנחנו נציגים פה של הציבור, לא של הוועדים של הציבור 80%-ל 70%

 ביישובים לא נדאג להם. בזמן האחרון התייקר הביוב אנחנו רק מועצה עשירה. 

 

א, לא, גם אנחנו חושבים שכפר סירקין ועוד שני יישובים ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

הקפיצה היא גדולה, לכן חזרתי ואני חוזר שוב לתשומת לבכם, לא מליאת המועצה קובעת 

 ליישוב, לא המועצה קובעת ליישוב. 

 

 אבל קבעת.   :מר שלמה עצמוני

 

סיד, שלמה, אתה לא מקשיב, חבל אתה יודע אתה באמת מפ  :ד"ר מוטי דלג'ו

הוועד של היישוב רשאי  ,אתה מפסיד שאתה לא מקשיב. אמרו לך בעברית צחה לא אתה לא אני

להגיד למועצה לא רוצה שמירה אין חיוב בשקל אחד, רשאי הוועד של היישוב להגיד אני רוצה 

 שמירה במחיר המינימאלי שרשום פה. 
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 הגבוה.   :מר שלמה עצמוני

 

 המינימאלי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 גבוה.   :מר שלמה עצמוני

 

 כמה המינימאלי?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אין מינימאלי.   :מר שלמה עצמוני

 

 גם בביוב אמרו מינימאלי.    :גב' לאה פורת

 

 מה ההמלצה של הוועדה? מינית ועדה מה אומרת הוועדה?   :מר שלמה עצמוני

 

  -תקשיב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ת הוועדה. בוא נשמע א  :מר שלמה עצמוני

 

תקשיב שנייה, אומר גזבר המועצה שאין מינימום, המשמעות   :ד"ר מוטי דלג'ו

 היא שאם אתה רוצה תגבה שקל אחד. 

 

 אבל הם...     :???

 

שנייה, אתה עוד פעם מוביל אותי למקום שאני לא רוצה להיות,   :ד"ר מוטי דלג'ו

יישוב יכול להחליט. הוא יכול אתה מוביל אותי להחלטה של היישוב, אני אומר לך מה ה
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כמה שהוא רוצה עד המקסימום, פתרנו את הבעיה הזו? זה ₪  1הוא יכול ₪  0.5להחליט 

 שהוא לא רוצה שום דבר, שום דבר שלא יגבה. שקבע  החלטה של היישוב

 

 אבל זה לא מה שרשום בהחלטה.   :מר שלמה עצמוני

 

 איך?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא רשום בהחלטה.  זה  :מר שלמה עצמוני

 

 לא, זה לא החלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מוטי, אני מזכיר לך שהיישוב גם לא רצה בריכת שחייה בכפר   :מר משה רדומסקי

סירקין ואנחנו במליאה אישרנו בריכות שחייה. לא כל מה שוועד המושב הוא עשרת הדברות 

 או...

 

הנוסח אז כתוב פה ששומר מהצד השני, אם אני מסתכלת על    :גב' לאה פורת

השומר בפועל מכוח חוק העזר יהיה פטור. ועכשיו אני שואלת את עצמי מי מנהל את 

הבוכהלטריה הזאת, מי ששומר לפי חוק העזר יקבל תעודת שומר יירשם במועצה, יירשם בוועד, 

 לכמה זמן, מי יפקח על זה, מי יגיד על זה. 

 

 פעם בשבוע. מתנדב פעם בחודש או   :מר משה רדומסקי

 

זה היטל, היטל זה מס. אז כדי שמישהו יהיה פטור מהמס הזה    :גב' לאה פורת

 זה צריך להיות משהו פורמלי לא איזו הגדרה פלואידית. 
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 ברמת הבן אדם?   :מר יצחק אגוזי

 

 ברמת הבן אדם כתוב.    :גב' לאה פורת

 

 י פטור? ז אנאני רוצה לשמור א  :מר יצחק אגוזי

 

  -כן, מחר בבוקר   :ה פורתגב' לא

 

לאה, שנייה אני שואל את יריב, זה לא יכול להיות שבן אדם   :מר יצחק אגוזי

ביישוב שהיישוב החליט להפעיל את שירותי השמירה, היישוב החליט להפעיל את החוק הזה, 

 אני קם בבוקר ואני אומר: לא, אני רוצה לשמור. 

 

הזה שאתה עכשיו כתבת, לכן אני מפנה לא אתה רוצה, החוק    :גב' לאה פורת

את תשומת לבכם, אני תמיד רק מפנה את תשומת לבך. לפי מה שכתוב פה בחוק שאתה כתבת, 

 לא אנחנו כתבנו. 

 

 נכון.   :מר יצחק אגוזי

 

כתוב שם בפרוש הכותרת פטור, אין לי זה רק בנייד, פטור    :גב' לאה פורת

מכוח חוק עזר התש"ן יהיה פטור מתשלום היטל  עלמתשלום לא יודעת מה, שומר השומר בפו

  -על פי חוק עזר זה. אז הפטור הוא אישי, הוא מותנה בשמירה. אני מדברת משפטים עכשיו

 

לאה בסדר, תני לי לענות גם. יכול להיות שהניסוח צריך לעבור   :מר יצחק אגוזי

פעיל את חוק הסדרת איזה שהוא שינוי, הרעיון הוא שאם יישוב מפעיל או קובע שהוא מ

שמירה, דבר שלא קיים למעט נירית, אז אותו תושב ירה, ובעצם התושבים חייבים לצאת להשמ
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אבל זה לא שאחד ביישוב אומר:  .יהיה פטור, התושבים ששומרים בפועל יהיו פטורים מההיטל

 אני רוצה ללכת לשמור. ₪  100לא, אני לא רוצה לשלם 

 

  -הנה אני הולך לשמור 6, זה יגידו לך סעיף זה מה שיהיה   :גב' לאה פורת

 

 צודקת לאה, יתקנו צריך לתקן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בסדר, צריך לבדוק את העניין הזה.    :מר יצחק אגוזי

 

  -פעם בשבוע הוא הולך למשמר... ושומר  :מר אורי עצמון

 

 ומה קיים היום בחוק היום?   :מר משה רדומסקי

 

 לל שוטרים. כו   :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, מה שהעלתה כאן חברת המועצה היא הקריאה את   :ד"ר מוטי דלג'ו

הסעיף שעל פיו אם בא חבר ומודיע אני רוצה לשמור, אז הוא פטור מלשלם. ומצד שני אתה 

אומר לה הגזבר שזה ככה בחוק ואי אפשר לשנות, אז מה שאני מציע שחייבים את הסוגיה הזו 

ות למעלה, כי לא יעלה על הדעת, אפילו בעיר אם אחד מרבי הקומות יגיד שהוא רוצה להעל

  -לשמור

 

 לא, בעיר אין חוק עזר לדרום השרון הסדרת שמירה.    :גב' לאה פורת
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זה לא הגיוני מה שכתוב פה, צריך לבדוק. זה לא הגיוני מכיוון   :מר יצחק אגוזי

ם את הסדרת השמירה נטרלנו, זאת אומרת התעריף שיש שגם ביישוב כמו נירית שבפועל מפעילי

 פה לנירית הוא בעלויות אחרי שאנשים שמרו. 

 

  -אז תתאר לך איזה גרעון... גם אנשים שומרים וגם   :גב' לאה פורת

 

 אני לא מדבר עכשיו על הגרעון.   :מר יצחק אגוזי

 

 ₪.  100,000זה שאנשים שומרים יש בזה עוד גרעון של    :גב' לאה פורת

 

 איש שכל שבוע שומרת, היא תהיה פטורה?  50... יש קבוצה של     :???

 

 כן.    :גב' לאה פורת

 

 מ"ר.  10,000איש זה  50אז לא יהיה כסף.     :???

 

 אנחנו מקום נירית שומרים.    :גב' לאה פורת

 

על חברים, תראו מה שאני ברשותכם רוצה להציע זה כך: הוצג   :ד"ר מוטי דלג'ו

ידי גזבר המועצה חוק עזר לשמירה הוברר בצורה חד משמעית שהיקף השמירה הכמות והרצון 

לבצע שמירה נקבע על ידי ועד היישוב. החומר נמסר לחברים, החברים כל אחד מכם יכול 

, אנחנו את הנושא הזה נביא את זה לאישור רק בישיבה הועדלהתייעץ בבית, קב"טים, יו"ר 

 הבאה. 

 

  -רגע, אבל להבין את מה שכתוב  :צמונימר שלמה ע
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 מה שלא כתוב...   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 להבין את מה שקראנו בבית.   :מר שלמה עצמוני

 

רגע שלמה עוד משהו, כל חבר מליאה שירצה הסברים נוספים   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -וכלליים יפנה לקב"ט או לגזבר המועצה, עדיף לקב"ט

 

 ו אישי שלי. לא משה  :מר איתן יפתח

 

לא, אמרתי לך דברים כלליים וגם אישיים של היישוב, יפנה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לקב"ט המועצה. 

 

 למה...   :מר איתן יפתח

 

כי אני רוצה מבחינת לו זמנים לא לבזבז את הזמן, ייפנה אליו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אה הוא יעלה את השאלה. והיה והוא לא יקבל תשובה לא לשביעות רצונו, בישיבת המליאה הב

 

מה אתה צחוק מוטי, מה חומר ששלחת לנו הביתה ישבתי   :מר שלמה עצמוני

שעתיים ולמדתי את מה... עכשיו אתה אומר לנו לכו הביתה. לפני שעה הקראת לנו על כל מיני 

  -דברים שבאמת לא מעניינים אותנו

 

 אני לא מציע להחליט היום.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -זה מה שחשוב, מוטי זה מה שעלה  :עצמוני מר שלמה
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 אתה רוצה להחליט היום?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, אבל אני רוצה לשאול שאלות, אני רוצה להבין.   :מר שלמה עצמוני

 

 מה השאלות, תשאל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נתת לי חומר הביתה תן להבין.   :מר שלמה עצמוני

 

 חשבתי שגמרת לשאול.  אז תשאל,  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא התחלתי לשאול. קודם כל איך שקראתי את הנוסח שהוא לא   :מר שלמה עצמוני

רשאי, רשאית המועצה, אני שואל אתכם מה  ,רשאי ,נמצא פה לפניי, אז כל הזמן רשום רשאי

 בוער לנו הדבר הזה? 

 

 טוב, אני אענה לך, זו השאלה?   :מר יצחק אגוזי

 

 לא, אחר כך יש עוד.   :מר שלמה עצמוני

 

 לא, אז תשאל.   :מר יצחק אגוזי

 

אני שואל את זה כי בהתייחסות ששמעתי מכם פה ממה שמוטי   :מר שלמה עצמוני

שאתה הקריא בפתיח משתמע שהסכומים שניתנו פה לא המינימום, הסכומים שאתה נתת לנו 

  -הולך לחייב אותנו בהם, ואתה קבעת פה סכומים
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אתה פה אומר אתה הולך לחייב אותנו, זה לא נכון. אנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -פעמים, היישוב קובע אנחנו לא מחייבים 5מנסים להסביר לך 

 

 זה לא נכון מוטי, זה לא נכון.   :מר שלמה עצמוני

 

 למה לא נכון? אולי מישהו יסביר לו?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זה תכנית שמירה ₪  313,985המספר הזה שכתוב בכפר מעש   :מר יצחק אגוזי

 שהגיש היישוב, בסדר? 

 

 תגיד לי כולם יצא אותו תעריף? כולם אותו תעריף.   :מר שלמה עצמוני

 

 איזה אותו תעריף?   :מר יצחק אגוזי

 

 כמעט כולם אותו תעריף.   :מר שלמה עצמוני

 

 אמרת שלמדת את זה שבועיים, שעתיים.   :מר יצחק אגוזי

 

 לכל יישוב צריך להיות תעריף אחר.   ,גוזי לפי מה שאתה אומרא  :מר שלמה עצמוני

 

 נכון, יש תעריף אחר.   :מר יצחק אגוזי

 

 וזה לא ככה.   :מר שלמה עצמוני

 

 למה לא? תסתכל מה כתוב.   :מר יצחק אגוזי
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 ₪.  5.54שלמה לך יש    :מר יואב סבן

 

 ₪.  7.27מל"ל הוא  והתעריף של כפר₪  5.54התעריף שלך הוא   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

אתה שאלת גם שאלה למה צריך את החוק. יש היום חוק לדרום   :מר יצחק אגוזי

 ₪70  60השרון חוק שירותי שמירה, גם כפר מעש מפעילים אותו וגובים לפיו, אני לא זוכר כמה, 

דש שיופעל על לחודש. קבע משרד הפנים בחקיקה שכל הרשויות חייבות לעבור לחוק עזר ח₪ 

א תגיש, כנראה יהיה לזה טיפה איחור כזה, אבל , קבע. ועוד הוא קבע שרשות שלטריםבסיס המ

, דהיינו עוד חודש וחצי,  תהיה רשאית להמשיך עם החוק 30.6.16רשות שתגיש חוק עזר עד 

בעצם חוק העזר הקיים שלה מבוטל, היא לא  30.6.16הישן עד דצמבר. רשות שלא תגיש עד 

עד שהיא לא תגיש חוק חדש. המשמעות היא שאם אנחנו לא נגיש  ,ל להמשיך לגבות לפיותוכ

חוק עזר, כנראה יהיה הארכה של כמה חודשים, אבל אם לא נגיש עד יוני המשמעות היא 

 . 1.7.16-שמפסיקים את כל שירותי השמירה, אי אפשר לגבות יותר מהתושבים החל מה

 

 ם האצלת סמכויות? אבל רגע מה ע  :מר שלמה עצמוני

 

מה זה קשור להאצלת סמכויות, האצלת סמכויות זה על חוק   :מר יצחק אגוזי

 קיים. 

 

 לא, יש האצלת סמכויות, אתה נותן...   :מר שלמה עצמוני

 

 אתם יכולים תמיד להחליט שאתם לא שומרים ולא לגבות.   :מר יצחק אגוזי
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  -עליי את הסמכות לא, אני רוצה לשמוע שתאציל  :מר שלמה עצמוני

 

אבל אני לא יכול להאציל עליך סמכות שאין לי. אם החוק שלי   :מר יצחק אגוזי

 אז אני לא יכול לתת לך סמכות להפעיל שירותי שמירה על חוק שלא קיים לי.  1.7.16-יתבטל ב

 

 ולא תוכל לעשות גבייה גם.   :מר יריב אברהם

 

 . לא תוכל לגבות 1.7.16-מ  :מר יצחק אגוזי

 

 אנשים לא ישלמו לא תהיה שמירה ביישוב.   :מר יריב אברהם

 

... שהסכומים שנגזרו הם מהיישובים, אני יודע אצלי ביישוב,   :מר איתן יפתח

זה עלויות שהם נתנו? ₪,  320,000עוד פעם לא בדקתי את כל המספרים, אצלנו נתנו אגוזי אמר 

 למ"ר. ₪  5לא ₪  4ת לפי זה שזה בעצם צריך להיו₪  260,000בפועל הם נתנו 

 

 אז אני אסביר.   :מר יצחק אגוזי

 

  -לא, לא, אתה לא צריך להסביר, אני אגיד לך למה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

רגע זה אחד, אז השאלה אם עשיתם איזה אלגוריתם או איזו   :מר איתן יפתח

ור להיכנס אליה. ודבר שני הקרן הייעודית שהכסף אמ ?נוסחה למה שהמושב נתן זה אחד ולמה

יש שמה קרן ייעודית שרשום שזה יהיה, השאלה היא קודם כל איפה היא תנוהל כעקרון, תחת 

והמועצה גם תוכל להשתמש בכספים לשירותים אחרים או  poolהספרים של המועצה כאיזה 

 שהיא פר יישוב, היישוב יחתים לך על... ובמה הוא יכול... 
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  זה כסף צבוע.  :מר יריב אברהם

 

 צבוע גם המט"ש גם של... צבוע.   :מר איתן יפתח

 

 גם מה אמרת שצבוע?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

גם של הביוב צבוע ואני עדיין למשל לא יודע כמה יש לנו אצלנו   :מר איתן יפתח

 בכל היישוב. 

 

 זה שאתה לא יודע זה אומר שזה מנוהל אחרת?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא  :מר איתן יפתח

 

  -אם היית אומר לי: תשמע, הייתי אצל הגזבר, נכנסתי לחשבונות  :מוטי דלג'ו ד"ר

 

 שאלתי...   :מר איתן יפתח

 

ראיתי שזה לא בסדר אז אני מעיר. אז אני מבקש ממני להיות   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אחראי על מה שאתה אומר, הבנת? 

 

  ם להגיד לי. אחראי בזה שאני יודע שאני פניתי ולא יודעי  :מר איתן יפתח

 

 מה לא יודעים כמה בקרן שיקום שלך יש?   :מר יצחק אגוזי
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 עכשיו החדש?   :מר איתן יפתח

 

 כן. לא יודעים?   :מר יצחק אגוזי

 

 לא.   :מר איתן יפתח

 

 את מי שאלת?   :מר יצחק אגוזי

 

 אני שאלתי לפני מספר חודשים...   :מר איתן יפתח

 

 אני לא יודע כמה בקרן שיקום יש לך?  אותי שאלתי?  :מר יצחק אגוזי

 

 אתה יודע בכל רגע נתון?   :מר איתן יפתח

 

אני צריך להיכנס למחשב בעל פה אני לא זוכר. התוכנית   :מר יצחק אגוזי

 אני מניח שזה נכון. ₪  260,000שהיישוב הגיש, אני לא יודע אם במקרה שלך אתה אומר 

 

 ₪.  286,000... בערך     :???

 

לא חשוב כרגע. אנחנו יצאנו מנקודת הנחה על פי ₪  286,000  :צחק אגוזימר י

, 100%בדיקה כמובן שזה סכום הכסף שהיישוב צריך. מכיוון שיש אחוזי גבייה שלא גובים 

מכיוון שיש אפשרות לקבל הנחות, אפשרות קטנה אומנם לקבל הנחות, כל הדברים האלה 

וטו שלה הוא קצת יותר גבוה מאשר התוכנית נלקחים בחשבון, בעצם תכנית השמירה הבר

  -שהגישו. יש אפשרות לקבל הנחות
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 רגע אגוזי, תקשיבו אני באמת אומר לכם, אנחנו מביאים נושא  :ד"ר מוטי דלג'ו

מאפשרים אותו לדיון, אני מראש אומר לכם שלא צריך לקבל עליו את ההחלטה יש עוד זמן, יש 

ישבה כאן ועדה ואם תאפשרו הוא יגיע ץ? ל אחד למה לקפועוד חודש ימים קחו את הזמן, אז כ

שזה היה בועז  אד הוקלזה הוא יגיד לכם שברגע שנגיע להחלטות חלק מההחלטות יהיו, ועדת 

ארנון, אורי עצמון שהוא יו"ר ועדת הביטחון, אלי כהן, אלי דלה, יצחק אגוזי, יריב, ציפי וקנין, 

עוד מישהו חבר בוועדה ולא הגיע. עכשיו יש להם כאן סעיף יואב סבן ולא יודע יכול להיות שהיה 

שהם אומרים ככה: "חוזר מנכ"ל משרד הפנים קבע שניתן לתת הנחות מסוימות לנכסים שאינם 

  -למגורים"

 

 נתנו...   :מר שלמה עצמוני

 

למה אתה מפריע, מה קרה לך? שלמה תשלט על עצמך. "לנכסים   :ד"ר מוטי דלג'ו

וזאת כפונקציה של גודל הנכס", ההמלצה של הוועדה זה לא אומר שאתם שאינם למגורים 

חייבים, אתם יכולים קצת ככה קצת ככה במסגרת המותרת, "הוועדה החליטה לאמץ את 

 1,000מ"ר ועד  300-מ"ר כמפורט להלן: נכס מ 300ההנחה המקסימלית המותרת לנכסים מעל 

  -מ"ר"

 

 ם. נכסים שאינם למגורי  :מר יצחק אגוזי

 

, 40%מ"ר  10,000מ"ר ועד  1,000-מהתעריף. מ 20%"הנחה של   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -ההמלצה. ולא משלם ולא צריך לשלם ואל תעלה משהו זאת היא "60%מ"ר ומעלה  10,000-מ

 

 עכשיו תתחילו להתעורר, אצלנו המטראז' לא זז.    :גב' לאה פורת

 

, כי 40%הוא ישלם את התעריף פחות מ"ר  1,500יש מפעל שהוא   :מר יצחק אגוזי



 מועצה אזורית דרום השרון 
 618.5.201מיום  הישיב

 

 46 
 

 מ"ר.  10,000מ"ר ועד  1,000הוא מעל 

 

 )מדברים יחד(  

 

לא, לא ועוד, החלטנו לא דיפרנציאלי החלטנו על כל הסכום   :מר יצחק אגוזי

 בשביל לתת יותר הנחות. 

 

מ"ר  1,500-מ"ר ל 1,000-מ"ר... מ 300אנחנו החלטנו עד     :אורי עצמון

40% . 

 

 . 40%אבל על כל שטח הנכס   :ק אגוזימר יצח

 

 לא.    :אורי עצמון

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי

 

מ"ר עד  300-מ"ר משלם מלא, מ 300לא, בפרוש לא, אמרנו עד    :אורי עצמון

 -מ"ר 1,000

 

 )מדברים יחד( 

 

 דקות תדברו.  5יש לכם כאן   :ד"ר מוטי דלג'ו

דע... יש השפעה של מזג ושך הישיבה. אני ידקות הסתיימו אנחנו חוזרים להמ 5-חברים, ה

מ"ר זה תעריף אחר או  301מ"ר ומעל  300האוויר אבל לא בעוצמות האלה. הסוגיה אם זה עד 

שזה כולל את הכול, יש כאן חילוקי דעות בין מי שהיו חברים בוועדה ומי שכתב את הפרוטוקול, 
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לטה אז לא צריך לקיים על זה חלק אומרים כך חלק אומרים אחרת. מאחר וזה היום לא להח

שום דיון, מה שאני אבקש שייצא פרוטוקול שיהיו חתומים עליו כל חברי הוועדה, ואז בישיבה 

הבאה לא יהיה ויכוח, סגרנו את הקטע הזה. העליתי בפניכם את הנוסח שהוצע שהמועצה 

על ידי  קיימת דיון בנושא של חוק השמירה, הובהר שהיקף השמירה ושיעור והיקפה ייקבע

בקשה של ועד היישוב ויגיע לאישור מליאת המועצה לאחר בדיקה של קב"ט המועצה. ואנחנו 

מחליטים, כמו שאומרים בחוק תכנון ובנייה לשוב ולדון אנחנו נביא את זה את הנושא הזה 

בישיבת המליאה הבאה כדי לקבל החלטה. אנחנו מאפשרים, שוב אני חוזר בפעם הרביעית, לכל 

י המליאה אם יש לו איזו סוגיה כזו או אחרת לא להמתין, מידית להעביר את זה אחד מחבר

 -ישירות ליואב אפשר גם לציפי גם לאגוזי, בכל מקרה כולם ירכזו את זה אצל יואב. ודבר נוסף

 

  -יש לי הצעה  :מר שלמה עצמוני

 

לך עלה את ההצעה שתן לך אפשרות תציע הצעה, אני גם אאני א  :ד"ר מוטי דלג'ו

להצבעה.  כמו כן אני מבקש מחברי המליאה כדי שיהיה מתואמים, כדאי לכם רשאי חבר 

מליאה גם להצביע בניגוד לעמדה של היישוב שלו, ואני מכיר מועצות שזה קורה. אז אני מציע 

לחברים תבדקו עם הוועדים של היישובים שבו איתם תעברו, אתם עכשיו מכירים את זה יותר 

יכם, יש שאלות תעבירו יענו לכם. זה פחות או יותר נוסח הצעת החלטה. מר יש את החומר בפנ

 שלמה רוצה להוסיף. 

 

... כמעט נתת את מה שאני רוצה להגיד אבל אני חושב שבכל   :מר שלמה עצמוני

אופן כדאי שיואב, בוא ניקח עוד קצת זמן. אנחנו חברי המליאה, אנחנו לא מצויים בדיוק 

 ם. אני מציע שיואב יישב מול הוועדים או מי מטעמו. בפרטים שבתוך הוועדי

 

 הוא ישב.     :???
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₪  5.7רגע, יואב לא רק על העקרונות, תבוא לכפר מעש תגיד לו   :מר שלמה עצמוני

 יותר. זה מה שאני מציע.  10%ותוכיח לו שזה פחות ממה שהוא משלם או אותו דבר או 

 

להחלטה יואב הונחה, אני לא יודע אם זה כמו כן בלי שום קשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

יואב או שי אני לא זוכר נדמה לי שיואב הונחה, יוציא מכתב לוועדי היישובים, ייצא עכשיו אחת 

לחודש גם איזה דף, בדף הזה יהיה רשום גם הנושא של השמירה, יבהיר היישוב פעם נוספת שזה 

אני זה המועצה שזה שלמה, שזה אחד  הוא לא יוכל לבוא ולהגיד זה לא X,Y,Zבסמכותו לקבוע 

, זה הוועד קיבל את הדברים שיכול להפחיד את חבר המליאה, הוא לא יוכל להגיד את זה

ההחלטה הוא יצטרך לעמוד מאחורי זה, כמו שהמועצה הזו מקבלת לא מעט החלטות קשות 

את ידו?  כשצריך אנחנו מקבלים אותם, זה נוסח הצעת החלטה פחות או יותר, מי בעד שירים

 אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אנחנו עוברים לנושא של התב"רים. 

 

מוטי לפני זה חשוב שכולם יידעו שכנראה תעריף השמירה הולך    :מר בועז ארנון

לעלות דרסטי או לרדת דרסטי, כי ליברמן הוא שר הביטחון החדש שלנו. יכול להיות שכל הדיון 

 תעריפים. הזה לא רלוונטי מבחינת 

 

 למה אתה יודע משהו חדש?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

ר ההוב , המועצה קיימה דיון בנושא.הוצג על ידי גזבר המועצה חוק עזר לשמירה: החלטה

 בצורה חד משמעית שהיקף השמירה הכמות והרצון לבצע שמירה נקבע על ידי ועד היישוב.

 על מנת לקבל החלטה.  הנושא יובא בישיבת המליאה הבאה שוב

 

 תב"רים. . 6
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של התב"רים. אם שמתם לב אז  חברים יש לכם פה את הרשימה  :ד"ר מוטי דלג'ו

עכשיו מגישים את התב"רים בצורה ויזואלית אחרת. התב"ר בית ספר סירקין, לאחר שנעשתה 

לא מגיע  פעילות אינטנסיבית מול משרד החינוך מול תמיר, זאת הזדמנות מבחינתי למרות שזה

כיתות באופן מלא  12-הוא הכיר בצורך בבית ספר בסירקין ב .אליו מפה, להודות לתמיר

בלבד,  1/3מבחינתם, זה לא מלא בינוי של כל בית הספר מה שבעבר הייתה הסכמה שלהם לממן 

 5-כיתות. קיבלנו לצורך כך בשלב זה תוספת של עוד כ 12כיתות, עכשיו יהיה מימון של  4כלומר 

ותוספות שהיו ₪ מיליון  4-על תב"ר קודם שיש לנו שזה כולל גם את התרומה של ה₪ יון מיל

וכמה אלפי שקלים, ₪  200,000אוטובוסים נוספים, כל אוטובוס זה  2-בדרך. קיבלנו אישור ל

בית ₪. השתתפות של המועצה, אוטובוסים בדרך כלל עולים נדמה לי סביב המיליון ₪  208,000

סוף שמה נגמור את הסיפור של ההצללה שם, לא היה מצב של הצללה שנפלה  ספר בצופית סוף

ומקימים אותה, תהיה שם גם השתתפות קצת של ההורים. עבודות פיתוח יישובים עדכון, אתם 

  -תקבלו את הרשימה ותקשיבו טוב, אתם זוכרים כשנתנו תב"רים

 

 בסוף השנה.     :???

 

, אגוזי יין את כל הנתונים של כל היישוביםכן, אז לא היה עד  :ד"ר מוטי דלג'ו

קיבל את כל הנתונים של היישובים ולפי העדכון החדש, הם קיבלו את הרשימה הזו או לא? 

אגוזי אני מבקש שתקריא. שנייה, יש רשימה שעל פי הרשימה הזו מחולק לחלק מהיישובים 

  -שמגיע להם

 

 . 2015ונים של המינהל לשנת העדכון נובע מזה שלא היה לנו נת  :מר יצחק אגוזי

 

 עכשיו כתוב לפי רשימה מצורפת, איפה הרשימה?   :מר שמוליק מריל
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 היא לא צורפה.   :מר יצחק אגוזי

 

 הוא יקריא אותה ומיד אני אדאג שיצלמו ויחלקו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -גן חיים₪,  40,000גבעת השלושה   :מר יצחק אגוזי

 

  מה זה?  :מר שלמה עצמוני

 

 32,000גני עם ₪, 10,000זה תוספת למה שאושר בעבר. גן חיים   :מר יצחק אגוזי

, נווה ימין 98,000מתן ₪,  158,000מגשימים ₪,  65,000כפר מעש ₪,  192,000כפר מל"ל ₪, 

 95,000, צור יצחק 4,000צופית ₪,  30,000עדנים ₪,  6,000, נירית 30,000נווה ירק ₪,  80,000

₪  60,000זה כולל בתוכו ₪  80,000נווה ימין זה ₪.  12,000וורבורג ₪  108,000ם רמות השבי₪, 

קידום מימון בגלל איזה שהוא פרויקט שיקום ביוב שיש שם איזה שהיא בעיה, אז מעבר לזה 

שהם משתמשים בקרן השיקום שלהם ואפילו מקבלים הלוואה מקרן השיקום שלהם ניתן להם 

סך הכול ₪.  20,000בעצם הגיע להם ₪,  80,000-מתוך ה₪  60,000תב"ר כקידום מימון של 

 זו הרשימה שהקראתי עכשיו. ₪  960,000

 

אתם רוצים שהוא יצרף לפרוטוקול או עכשיו? דבר נוסף   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -במסגרת איזה קבוצה לא יודע במדויק

 

לעשות  של איזה קבוצה שהתחברה לחברה להגנת הטבע ...יש פה  :מר יצחק אגוזי

ק"מ להליכה ולאופניים, חלקו הגדול עובר בתחום  50שביל שנקרא שביל השרון, זה שביל של 

₪  10,000המועצה גם בעמק חפר גם בלב השרון וגם בכפר סבא. כל רשות כזאת התבקשה לתת 

התחזוקה של השביל בהמשך תהיה על חשבון החברה להגנת ₪,  40,000-לעלות הסימון של כ

 הטבע. 
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 איפה השביל?    :אה פורתגב' ל

 

 אני לא זוכר.   :מר יצחק אגוזי

 

יש את המסלול שלו. אם תרצי יביאו את המפה תראי, זה עובר   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -באופן כללי זה מגיע

 

  -מלב השרון לכיוון כפר סבא  :מר יצחק אגוזי

 

ורבורג, שנייה אני אסביר, מלב השרון זה נכנס לכיוון שדה   :ד"ר מוטי דלג'ו

משדה ורבורג עובר לכיוון נחל פולג, מנחל פולג הוא לוקח לכיוון של כפר סבא, מכפר סבא הוא 

יורד ומגיע לאזור של הוד השרון פה אחר כך לנווה ירק וממשיך פה, אבל מי שרוצה בצורה 

₪.  10,000מחר צלצול לנילי וישלחו לכם את זה. אל תשכחו מדובר על  ,מדויקת אין שום בעיה

חברים יש שתי אפשרויות אחד אחד או הכול יחד? הכול יחד אני מעלה, מי בעד שירים את ידו? 

 אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. תודה רבה לכם בשמחות. 
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 :תב"רים הבאים-לאשר את ה פה אחד: הוחלט החלטה

  ₪    5,004,230  הקמת בי"ס כצנלסון חדר בכפר סירקין-1434תב"ר -תוספת ל.   1
      (6,050,000 )₪    
       

 ₪      416,000      אוטובוסים 2השתתפות ברכישת .   2
                מימון: קרן פיתוח      

 
  ₪       215,000       הצללה בי"ס צופית.   3

 ₪(  145,000קרן פיתוח )מימון:       
 
 ₪      960,000 (4,000,000כון )עד –עבודות פיתוח יישובים –1557תב"ר -תוספת ל .  4

 ₪( 960,000קרן פיתוח )מימון:       
 
 
 ₪       10,000        סימון שביל השרון .  5

 ₪( 10,000קרן פיתוח )מימון:       
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצהראש 

 ________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 החלטות ריכוז

 דו"ח ראש המועצה.  . 1

 

 את דו"ח ראש המועצה. פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 .ביטול מכרז הקמת חדר שנאים בכפר סירקין ואישור התקשרות ללא מכרז  .7

 

מליאת המועצה לאחר ששמעה את הדיווח ואת הסיבות שבעטין לא כדאי לקיים : החלטה

קמת חדר שנאים בכפר סירקין, ומאשרת את ביטול מכרז הפה אחד מכרז נוסף מאשרת 

 .באמצעות ועדת מכרזים להתקשר עם זכיין ללא מכרז לאחר משא ומתן

 

 אישור פרוטוקולים: . 2

 ;12.4.16מיום  33/16פרוטוקול מליאה מספר 

 

 ;12.4.16מיום  33/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ציב ועד מקומי כפר סירקין;תיקון טעות סופר, תק . 3

 

)נכתב  תקציב ועד מקומי כפר סירקיןאת תיקון טעות הסופר ב פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ;₪( 2,011,000במקום ₪   1,011,000בטעות 

 

 עקרונות הסכם לחילופי שטחים; –קרן ברל כצנלסון  . 4

 

 חוק עזר שירותי שמירה; . 5
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ר ההוב , המועצה קיימה דיון בנושא.וק עזר לשמירההוצג על ידי גזבר המועצה ח: החלטה

 בצורה חד משמעית שהיקף השמירה הכמות והרצון לבצע שמירה נקבע על ידי ועד היישוב.

 הנושא יובא בישיבת המליאה הבאה שוב על מנת לקבל החלטה. 

 

 תב"רים. . 6

 

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

  ₪    5,004,230  הקמת בי"ס כצנלסון חדר בכפר סירקין-1434תב"ר -תוספת ל.   1
      (6,050,000 )₪    
       

 ₪      416,000      אוטובוסים 2השתתפות ברכישת .   2
                מימון: קרן פיתוח      

 
  ₪       215,000       הצללה בי"ס צופית.   3

 ₪(  145,000קרן פיתוח )מימון:       
 
 ₪      960,000 (4,000,000עדכון ) –עבודות פיתוח יישובים –1557תב"ר -תוספת ל .  4

 ₪( 960,000קרן פיתוח )מימון:       
 
 ₪       10,000        סימון שביל השרון .  5

 ₪( 10,000קרן פיתוח )מימון:       
   

 
 
 


