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 אש המועצה;דו"ח ר . 1

 

ערב טוב לכולם, אני שמחה לפתוח את ישיבת   :גב' אושרת גני

והרביעית מאז פתיחת הקדנציה. אנחנו במסגרת  2019המליאה השנייה לשנת 

מועצה מקיימת החלטנו שאנחנו לא מדפיסים את הקלסר הגדול הזה 

ומחלקים לכולם, אלא אנחנו שולחים לכם לינקים עם כל החומרים, לכולם 

את זה כאן, ולמי שאין את זה במכשיר שלו יוכל לראות את זה כאן במצגת יש 

 18שתוצג. יש לנו היום הרבה מאוד נושאים, ראיתם כבר על סדר היום יש לנו 

נושאים, האמת שזה הרבה יותר מזה, כי מאז שהכנסנו גם את השאילתות, זה 

ד מאוד מאוד שאילתות. ולכן אנחנו נעבו 8כתוב כסעיף אחד אבל יש לנו כבר 

מסודר ומאוד מדויק, כדי שנוכל להכיל את כל הנושאים. ואני רוצה לפתוח 

בבקשה ברשותכם בדיווח. מאז שנפגשנו בחודש האחרון מספר נושאים שחשוב 

לי לעדכן אתכם. קודם כל לעדכן אתכם שהנושאים שקשורים בותמ"לים 

הולך ותופס  מתחמי דיור מועדפים בוועדות הגיאוגרפיותבוועדות לקידום 

תאוצה, ככול שאנחנו מתקרבים למועד הבחירות לממשלה, אנחנו רואים שיש 

ריבוי של ועדות כאלה ואפילו חדשות והכרזות חדשות. לפני שבוע קיבלנו כאן 

הכרזות חדשות ממחוז מרכז על ועדות גיאוגרפיות, ועדות לחלוקת הכנסות  8

ת. להגיד לכם שזה חריג ולשטחים שרוצים להעביר מאיתנו לרשויות הסמוכו

לגמרי, במשך שנים מדברים כאן על הוועדות ופתאום בבת אחת יוצאות כל 

ההכרזות האלה, זה לגמרי לא מקובל עלינו. אני רק אסבר את האוזן, במחוז 

הכרזות חדשות  11רשויות ומתוך  22-רשויות, אנחנו גובלים ב 56מרכז יש 

עולה על הדעת. אז התחלנו להתכונן , זה לא 11מתוך  8, 8כמה אנחנו? אמרתי 

זו ועדה נניח לדוגמא כפר סבא אז מול  לוועדות האלה, כל ועדה כזאת 

וניר אליהו. התחלנו להתכונן לקראת הוועדות האלה  אלישמע נווה ימין 

והחלטנו שאנחנו מקפיאים את הכול מבחינתנו והולכים גם אם צריך לעתירה 

שזה לגמרי מחטף, שחודשיים לפני משפטית בעניין הזה. לא יכול להיות 
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שמתחלפת הממשלה הם יקבעו את פני גבולות המדינה ואת הצביון שלנו 

בדרום השרון, שלא נותנים לנו שום הזדמנות ללמוד את זה באמת לעומק. 

איזו אופציה הייתה לנו בכלל, חודשיים אנחנו מאז שנכנסנו והתחלנו את 

ם בנו וללמוד את כל החומרים זה ראשי רשויות שגובלי 22הקדנציה. לפגוש 

בעצם לא סביר לחלוטין. ולכן על רקע זה הוצאתי מכתב לשר הפנים לשר 

דרעי ומכתב ליועץ המשפטי לממשלה ולמנכ"ל משרד הפנים, שאנחנו דורשים 

להקפיא לחלוטין את כל הדיון בעניין ועדת הגבולות עד אחרי הבחירות. 

יים לפני בחירות, לא עולה על הדעת אנחנו חודשיים אחרי בחירות והם חודש

ו  שמשהו שבמהלך שנים לא הצליחו לקדם אותו מנסים בחודשיים, ולכן הוצאנ

את המכתב הזה, טרם קיבלנו התייחסות השר והיועץ המשפטי לממשלה. אבל 

בחודש, ואנחנו  12-החלטנו שאנחנו מחרימים את המפגש הקרוב שמתקיים ב

לעתירה משפטית יחד עם מועצות נוספות.  לא מגיעים אליו. ואנחנו יוצאים

לשמחתנו מרכז המועצות האזוריות נכנסו גם הם למהלך הזה, ויש לנו רוח 

גבית של מרכז המועצות האזוריות. כאן זו ההזדמנות לעדכן אתכם שנבחר 

יו"ר חדש למרכז המועצות האזוריות שי חג'ג', הוא ראש המועצה האזורית 

שלו, ואנחנו נאחל לו כאן בהצלחה רבה. אותו מרחבים זו הקדנציה השנייה 

עניין שתיארתי שנוגע לוועדות הגיאוגרפיות זה גם רלוונטי לותמ"לים 

לוועדות לקידום מתחמי דיור מועדפים. יש לנו ותמ"ל סירקין, ותמ"ל 

מגשימים וותמ"ל צופית. גם באותו רעיון ואותו סגנון יצא מכתב לשר האוצר 

י שזה ביילסקי וליועץ המשפטי לממשלה עם אותם ליו"ר המטה הדיור הלאומ

טיעונים בדיוק שטענתי קודם לכם כשהתייחסנו לוועדת הגבולות. אז זה כרגע 

העדכון בנושא הזה. אני אופטימית שאנחנו נראה כאן איזה שהיא הקפאה של 

ועדת  –הוועדות האלה. ואני כאן יכולה להגיד שבעניין הזה יש גם ות"ל 

ת. התבשרתי בשבוע שעבר בטח ראיתם יצאתי בהודעה, לתשתיות לאומיו

שיו"ר הות"ל הודיע לי על הקפאה של תכנון תחנות הכוח כאן באזור שלנו, 

כשהחלופה למעשה היא החלופה של הרפורמה בחשמל, הגדלה של תחנות כוח 

קיימות, ובעצם התקנה שבתחנות האלו יותקנו תחנות מופעלות על גז. לא 
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בעניין, והיום התכנסה הוועדה ששי מוביל של המטה קיבלתי מסמך רשמי 

האזורי, ואנחנו החלטנו שאם תוך שבוע אנחנו לא נקבל שום נייר כתוב 

ממוסמך בעניין הזה, אז אנחנו ממשיכים במאבק שלנו לתכנון תחנות הכוח 

כאן, עם כל הכלים וכל האמצעים שעומדים לרשותנו, ויש לנו כאן משרד 

יבור, משרד עורכי דין, משרד שבודק תסקירים לובינג, משרד יחסי צ

סביבתיים ואנחנו נפעל בכל הכוח כדי לקבל כאן את האישור הכתוב על 

הקפאת התוכניות, לא יהיה אישור כתוב כמו שאמרתי אנחנו ממשיכים 

בפעולות שלנו, חודשיים לפני בחירות זה גם חלון הזדמנויות מצוין להלחיץ 

טווח של החודשים יש גם בעיות גם מבינים שבאת המערכת. מצד שני אנחנו 

משפטיות לבטל החלטות כאלה, שבעצם ההחלטה הזאת הייתה החלטת ועדת 

שרים. אז באופן פורמלי צריך אותו פורום של ועדת השרים צריך לבטל את 

ההחלטה, האם זה אפשרי בתקופה הזאת שלפני בחירות זה נבדק, ולכן 

של העניין הזה, בעוד שבוע נפעל בהתאם  אמרתי אנחנו נותנים שבוע לבדיקה

למה שנקבל. נקבל מסמך רשמי מצוין, לא נקבל מסמך רשמי לא נסתפק 

 בהצהרות בעל פה, אנחנו נצא לפעילות בעניין. 

 

 מול מי זה, מול משרד האנרגיה?   :מר אמנון כהן

 

לחזק את מה שאמרתי קודם בשיחותיי עם הותמ"ל   :גב' אושרת גני

יו"ר הו תמ"ל. היו שיחות לראשי ערים שאיתנו במאבק. ראש עיריית ראש ועם 

העין וראש עיריית פתח תקווה, שניהם נפגשו עם שר האנרגיה, ושר האנרגיה 

הצהיר אותם הצהרות באותה רוח של הדברים, שככול הנראה הרפורמה 

בחשמל תספק את מה שהם צריכים, והם לא יצטרכו לתכנן תחנות כוח 

שלנו. גם שם לא יצא שום מסמך רשמי חוץ מההצהרות  מונעות גז באזור

האלה שנאמרו לראש הערים, אז נסכם את זה בזה שעוד שבוע אנחנו נדע אם 

 יש לנו איזה שהוא מסמך פורמלי, ואם לא אז אנחנו ממשיכים במאבק. 

נושאים נוספים שאני רוצה לעדכן אתכם, יש לנו שיתופי פעולה עם הרשויות 
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אפרט את זה כאן עכשיו, כי זה ייכנס כשזה יהיה בשל יותר,  שסביבנו. אני לא

אבל עם ראש הערים ג'לג'וליה וכפר ברא אנחנו בוחנים אפשרות לשיתוף 

פעולה אזורי כלכלי, במסגרת האשכול שאתם הצבעתם עליו כאן יש כאן קול 

של המשרד להגנת הסביבה. נפגשתי עם המנכ"ל של ₪ מיליון  55קורא של 

ת הסביבה, ואנחנו נשמח מאוד להתמודד בקול קורא הזה, המשרד להגנ

ולקדם כאן נושאים שקשורים באיכות סביבה, בהפרדת אשפה, בפינוי אשפה, 

וכל התופעות שדיברנו עליהם בעבר על הנפגעים שיש בטיפול לא נכון באשפה 

ו  פירטית, השריפות הפירטיות של השכנים. האשכול הזה הנה כבר אנחנ

ד הראשון שלו הנושאים שקשורים לאיכות הסביבה. שני רואים, זה הצע

הרצאה בנושא  11.2.19-דברים שחשוב לי ככה, אחד להזמין אתכם ב

הממשקים בין העבודה שלנו כנבחרי הציבור במליאה לבין העבודה של נבחרי 

הציבור בוועדים ביישובים. זה נורא חשוב, נשאלתי כמה וכמה פעמים, אז 

דרות התפקיד בין הייצוג שלכם את היישוב שלכם ואת איפה עובר הגבול בהג

המועצה בפני היישוב שלכם, והמקום של הוועדים. אז אנחנו מקיימים כמו 

שאתם שמתם לב בשבועות האחרונים פגישות עם כל הוועדים, ואתם מוזמנים 

לפגישות האלה, ועדיין בתפר הזה נשאלו כל מיני שאלות שחשבנו שנכון לתת 

ת בנושא הזה. עוד משהו שחשוב לי ככה בהמשך לשאלתך מולי, הרצאה ייעודי

אתם כחברי מליאה מוזמנים לקחת חלק בישיבות הוועד ביישוב, ולעדכן 

בהחלטות שאנחנו מחליטים כאן וגם הפוך, כדי לאסוף חומרים מהשטח 

מהוועדים ולהציג אותם כאן ולהביא אותם לסדר היום. אז לשאלתך לא רק 

 זה בעצם חלק מהתפקיד שלכם. שזה רצוי ומבורך 

ויריב, שניכם העברתם אלינו חוות דעת  דבר אחרון נמצאת כאן לימור 

משפטית לפיה תאגידים של החברה הכלכלית והחברה להשבת מי קולחין יש 

ייצוג הולם לנשים וגברים, ולכן אנחנו העברנו את ההמלצות שלכם את  בהם 

ם, לאשר את האישורים שלכם מהישיבה הקודמת למשרד הפני

האלה ממש בקרוב,  םאנחנו נכנס את הדירקטוריוניהאלה.  הדירקטוריונים

לדעתי כבר נשלחה הזמנה לחברה הכלכלית ובקרוב גם לחברת ההשבה. זהו 
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 .  לגבי העדכונים, אם יש שאלות לגבי העדכונים זה הזמן

 

לא לגבי העדכונים לגבי הנושא הראשון שדובר פה   :מר אשר בן עטיה

הגבולות. הבנתי ששלחת מכתב, אנחנו מנסים לדחות את זה, אבל יש לנו לגבי 

 פגישה סתם תכלס ביום חמישי, היא מתקיימת או שהיא לא מתקיימת? 

 

 הפגישה הפנימית שלנו?   :גב' אושרת גני

 

.   :מר אשר בן עטיה  שלנו כן

 

שלנו פנימית מתקיימת, כי אני רוצה לעדכן את כל   :גב' אושרת גני

ים. אז אני לא מבטלת את הפנימית שלנו. אבל אנחנו יוצאים עכשיו החבר

לעתירה משפטית ולא מתכוונים להגיע לישיבות בעניין הזה, חשוב אבל 

 שנעדכן את החברים בצורה ישירה. 

 

אז אנחנו עוברים לשאילתות. כמה דברים לגבי   :גב' אושרת גני

  -השאילתות. סליחה שינוי, אנחנו

 

 על פי הסדר.   :מר שי אברהמי

 מנכ"ל המועצה היוצא; –פרידה משי אברהמי  . 2

 

הזמנו לכאן את חברי ההנהלה, מנהלי מחלקות   :גב' אושרת גני

ומנהלי האגפים שיצטרפו אלינו לישיבה לחלק הראשון שלה, כי אנחנו היום 

למעשה בישיבת המליאה האחרונה ששי משתתף, רוצים להיפרד משי. שי, 

גיד כמה מילים, אני אתחיל אחר כך חבר המליאה שמייצג את אנחנו רוצים לה

חברי המליאה איתן, ואם יהיו חברים נוספים שירצו לדבר אז בשמחה. שי 

שנים, ולמעשה היה המנכ"ל הראשון של  4-התחיל לעבוד במועצה לפני כ
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המועצה האזורית דרום השרון. ושי אנחנו רוצים להגיד לך מכל הלב תודה על 

את התפקיד הזה, שהובלת שהיית מחובר לשטח ולעובדים, שפעלת זה שבנית 

ם כראש המטה של המאבק האזורי והקמת אבנושא המאבקים הציבוריים 

תחנות הכוח, אם זה בכל התקופות שהיו כאן מקרי חירום גם השריפות וגם 

ההצפות, כל הנושא של פנימה לתוך המועצה בגיבוש עובדים, בפיתוח ארגוני, 

אדם, שי הוביל את הנושאים האלה במועצה. בנוסף לזה אתם נושא כוח 

בוודאי ראיתם והייתם שותפים לכל הנושא של הלדים ושל הקיימות וקידום 

אחד מהם שי גם זכה עבור נושא המחזור במועצה ועוד פרויקטים רבים ש

בפרס ארצי פרס על חדשנות בנושא של עמותת אחים של חברת היי טק 

יתה כאן הגשה משותפת של מנכ"ל המועצה ועמותת שתורמת לקהילה, והי

ולתעודת הערכה בעניין הזה ואנחנו כאן רוצים  אחים, ובאמת זכית להוקרה

מכל הלב לאחל לך בהצלחה. להגיד לך שנהנינו לעבוד איתך. אני באופן אישי 

רוצה להגיד לכם שחודשים וקצת בתפקיד, לשי הייתה תרומה גדולה מאוד 

ינים. שי בקיא ומכיר היטב את רזי הרשות המקומית להכניס אותי לעני

והמועצה האזורית, אחרי כמעט כעשור בתחום הזה, ולאחל לך שבכל דרך 

שתבחר תצליח ותטביע חותם כמו שעשית כאן. מאוד מעריכים אותך ובשם 

כולנו אני רוצה להעניק לך את התעודה הזאת. ואני אקריא: "לשי אברהמי 

בהוקרה על תרומתך במילוי תפקידך כמנכ"ל מנכ"ל המועצה בהערכה ו

על עשייתך המגוונת  2014-2019המועצה האזורית דרום השנים בין השנים 

והמשמעותית לטובת רווחת התושבים, על ההישגים, ההקרבה, ההצלחות 

ותנופת העשייה. במהלך שנות פעילותך פעלת במסירות, בתבונה, באחריות 

חלים לך הצלחה בהמשך דרכך חברי מליאת ציבורית ראויה לציון והערכה, מא

 המועצה כולנו." 

 

 תודה רבה.   :מר שי אברהמי

 

.   :גב' אושרת גני  איתן
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טוב, אושרת אמרה את עיקרי הדברים ככה, אז   :מר איתן יפתח

יכול להיות שיהיה קצת חזרה. כחבר מליאה שהייתי גם בקדנציה הקודמת 

ק המקבלים אותו למועצה, ואני גאה בעצם קיבלתי גם את שי, הייתי בין חל

, כמו שאמרה גם אושרת מנכ"ל ראשון, 2014בכך. הוא התחיל בנובמבר 

שנה אם לא יותר כמועצה, הייתה ללא מנכ"ל, והוא  20המועצה הייתה במשך 

נכנס לתפקיד הוא בעצם היה צריך לבנות אותו, הוא בא עם ניסיון ממועצה 

ית שוהם כמנכ"ל, ואני חושב שזה היה מקומית זה היה שוהם? ממועצה מקומ

ערך ראשוני שהוא ידע לבנות את התפקיד, נתן לו את הכלים הבסיסיים 

הראשונים, וכמובן הוא התאים את זה למה שצריך פה במועצה. יחד עם זה 

מצד אחד זה זכות ראשונים שהוא סלל לנו את הדרך, אבל גם מצד שני היה 

.  צריך, יש התנגדויות, יש את הנושא . של אתגר שבעצם הוא היה צריך לעמוד.

בנושא של האצלת סמכויות, ואני חושב שהוא צלח אותו בצורה המיטבית 

שאפשר. מה שאני אגיד, שסך הכול אני יודע ששי טיפל בכל מה שהוא עשה 

בצורה באמת מסורה ובצורה יסודית. הוא עסק בהרבה תחומים, חלק אנחנו, 

מכירים כחברי מליאה, אושרת הזכירה את אני יכול להגיד על מה שאנחנו 

נושא כוח האדם שהוא טיפל בו במועצה, אבל מה שאנחנו, זה הרבה איכות 

הסביבה, זה בכל היישובים, אם זה בנושא של החיסכון והתייעלות בנושא של 

אבל עם הרבה הרבה כסף שנחסך  תפחי אשפה, שזה אולי עבודה סיזיפי

ד אנחנו מעריכים את זה. איכות הסביבה למועצה בדברים האלה, ורק בדיעב

וקיימות שהיה חשוב לו, אני חושב קרוב לליבו. בנושא של התייעלות 

אנרגטית, יש את הנושא של התייעלות שאנחנו מכירים לדים, אבל גם יש את 

ההתייעלות שהייתה בכל תחומי המועצה שזה בבתי ספר במקומות אחרים 

ה אנרגיה לנו ולמדינה בנושא הזה. שהחליפו את סוגי התאורה וחסכו הרב

הוזכר לאחרונה, הוא בא אלינו ליישוב מושב אלישמע שהיה לנו הצפות, אז 

כך הוא נהג, כמו שעכשיו היה את ההצפות הוא הגיע בשבת בבוקר הוא בא 

לעבודה, הוא בא והיה שם במשק שכולו היה מוצף, הפשיל שרוולים עם 
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ם ככה היה בנושא של השריפות שהיו, מגפיים או בלי, ונכנס ועזר שמה. וג

וככה היה גם בנושא של הסופה עם כל הקושי שהיא עשתה, במיוחד באזורים 

הרחוקים. כחבר מליאה כל פנייה שהייתה לי, אני חושב שגם לכל היתר מי 

שפנה אליו, הייתה נענית, הוא היה מכוון אותנו, היה מפנה אותנו לגורם 

, בשם חברי המליאה אני -להגיד אני בטוח שהמקצועי. וסך הכול אני רוצה 

יכול להגיד, גם הקודמת אני יכול לתת את הזכות הזאת וגם הקיימת וגם 

בשם תושבי המושב, המושב והמועצה. אני שמח מאוד שנפלה לנו הזכות 

 שתהיה אצלנו פה ומאחל לך הרבה בהצלחה. 

 

 תודה רבה.   :מר שי אברהמי

 

 הו שרוצה לברך? יש עוד מיש  :גב' אושרת גני

 

 לחזור.  לאני לכל מילה מצטרפת, לכל מילה חב  :גב' רחל רבר

 

אותי אתה קיבלת, ואני רוצה  ,שי, איתן קיבל אותך  מר יורם דוקטורי:

שהייתה לי איתך הייתה נעימה, העבודה שלך  הלומר לך שכל אינטראקצי

ות מדהימה, הייתה אינטליגנטית, חכמה, עם דרך ארץ ועם תבונה רבה וביעיל

אני חושב שזה אובדן גדול למועצה, וכיף גדול למי שיקבל אותך. ברמה 

האישית אני הרגשתי ממש מהרגע הראשון חברות, ממש חברות והיה לי נעים 

 מאוד בעבודתך. 

 

 תודה רבה.   :מר שי אברהמי

 

 תודה יורם, דוד'לה.   :גב' אושרת גני

 

הקודמת וקצת... שי  חודשיים אני מכיר בקדנציה  :מר דוד משה
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.. את הכול בשקט אבל בתקיפות  . הוא אחד האנשים השקטים שאני מכיר,

במקצועיות ואני לא חושב שהייתה פנייה שלא נענתה גם מיישובים וגם 

מחברי המליאה עם העובדים, בלחישות באוזן איך שאני שמעתי, העבודה שלו 

 דרך. הייתה מקצועית, יעילה ושקטה ואני מאחל לו בהצלחה ב

 

 תודה רבה.   :מר שי אברהמי

 

אני בעצם מצטרפת, יצא לנו לעבוד יותר בכובע  :גב' שירלי לופו חזן

הקודם שלי לפחות כראש ועד מקומי של נווה ירק, וזה תענוג מאוד גדול, זה 

באמת שילוב מדהים של נחישות מצד אחד והרגישות מצד שני, השילוב של 

צוא את זה, זה תענוג מאוד גדול והמון אנושיות ומקצועיות וזה נדיר למ

 תודה, תודה גדולה. והמון בהצלחה בהמשך. 

 

 תודה רבה.   :מר שי אברהמי

 

 תודה שירלי. כן תמי.   :גב' אושרת גני

 

אני ממש מתרגשת שי אם אני אדבר אליך ישירות.   :תמי פרברגב' 

ם בשם כל מי אני רוצה להגיד לך תודה גדולה, גם באופן אישי ואני מקווה שג

שנמצא פה מבחינת העובדים. לי היית חבר, הדלת שלך הייתה תמיד פתוחה 

ובאמת הנגישות לא היו לה גבולות, כל התייעצות איתך תמיד הייתה מכוונת 

מאוד, פוקחת עיניים, באמת היית ידיד גדול מאוד לאגף הרווחה, ועל זה אני 

ך, ואני רוצה שרק יהיה מודה לך גם בשם העובדות שלי שמאוד מעריכות אות

לך טוב, ושתמצא את מקומך הלאה, ואני בטוחה שכל ארגון שתעבוד בו הוא 

 יזכה בך באהבה רבה באמת. 

 

 תודה רבה.   :מר שי אברהמי
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.   :מר אשר בן עטיה אני רוצה להגיד משהו במקום אלה שלא אמרו

  -כולנו מסכימים עם כל מה שאמרו

 

 . במקום לחשוב על הדברים שתקנו. לגמרי, לגמרי  :מר אמנון כהן

 

הוא בכלל לא ידע שהוא כזה. כמעט מה שנקרא   :מר שי אברהמי

שווה לפרוש בשביל לשמוע כאלה מחמאות. אני קצת הכנתי כמה דברים, אני 

מודה שמגיעים למעמד בכל אופן מתרגשים, אז אתם תסלחו לי. אני רוצה 

חסית לישראלי אני דובר לשתף אתכם, באיזה שהוא שלב במועצה גילו שי

מגיעות שאנגלית לא רעה, ואז אני הפכתי להיות המציג הקבוע של המועצה כ

משלחות מחוץ לארץ, המצגת הקבועה שמציגה את המועצה. כשאתה מציג 

מצגת אתה תופר אותה למידותך, כלומר קיבלתי מצגת מוכנה באנגלית, לא 

מה שיש לספר על  התחברתי אליה לגמרי גם בעיניי היא לא שיקפה את

המועצה, ובסדר ישבתי ככה קצת לעבד את המצגת ככה שתתאים לאופי שלי, 

והתחלתי לחפור. נכנסתי לאתרים של חלק גדול מהיישובים במועצה, ופתאום 

ככה יש לך את הגילוי הזה, נפרשה בעיניי היריעה של ההיסטוריה של 

הסיפור הציוני. המועצה. למעשה כשאתה מתחבר לזה זה למעשה סיפורו של 

וממשיך למושבים והקיבוצים  1912-כלומר אם אתה הולך לכפר מלל ב

והתמונות וסיפורי  36-39, והמאורעות של 30-וה 20-שהוקמו בסוף שנות ה

-, ומושבי העולים והקיבוצים שהוקמו בשנות ה48-הגבורה של רמת הכובש ב

פתאום תופס  , והיישובים הקהילתיים שהוקמו בסוף המאה הקודמת, אתה50

את הפרספקטיבה שיישובי המועצה כל אחד בתקופתו היה אבן דרך מאוד 

מאוד משמעותית בהיסטוריה של המדינה ובסיפור הציוני. ואני מודה שגם 

, אני לא תושב המועצה, במקור להתבייש  אני חשתי גאווה, ולא שיש לי מה

ע לשם באמצע אני מירושלים אני דור שמיני בירושלים, סב סב סב סבי הגי

, נצר למשפחת ריבלין בכיוון מסוים, ועדיין חשתי פה גאווה מאוד 19-המאה ה
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מאוד גדולה שוואוו שותפים פה לעשייה הזאתי. ויחד עם זאת כמו שגם 

יש סימן שאלה גדול לגבי  2019-שמעתם פה בסקירה של אושרת, היום ב

טוריה הציונית עתידה של המועצה. מה ששימשו פה היישובים לכל אורך ההיס

היום יש סימן שאלה  .השטחים החקלאיים בעיבוד ושמירת  והתפקיד שלהם

גדול. בישראל של היום מה המקום של היישובים האלה של השטחים הללו, 

האם זה מיועד באמת להישאר כשטחים פתוחים לעתיד של המדינה הזאתי או 

א הזה אין ספק להשתמש בזה כבר עכשיו למגורים, לתשתיות לאומיות. והנוש

שהוא לב ליבו של העשייה במועצה ולב ליבה האסטרטגי של לאן פניה של 

, וצריכים לדאוג המועצה הזאתי. ויחד עם זאת, כולנו חיים את היום יום

לחינוך, וצריכים לדאוג לרווחה, וצריכים לדאוג לאיכות הסביבה ולאסוף את 

רה, והוועדה לתכנון הזבל, ואת המחזור של הפחים והגזם, ושירותי התחבו

ובנייה, ובינוי של בתי ספר, בקיצור יש גם שוטף. ועל הרקע הזה אני הגעתי 

י  4.5 כבר למועצה עוד מעט זה שנים, באמת זכיתי להיות המנכ"ל הראשון, אנ

רוצה שבקיר שפנוי שם ליד ראשי המועצה יהיה קיר המנכ"ל ואני הראשון 

קש בעיקר להודות פה זה לצוות מצד ימין, זה רעיון לא רע. אבל אני מב

העובדים. כשאני הגעתי למועצה אז הייתה מועצה שאופיינה בסגל מאוד 

מאוד ותיק, מאוד מאוד מנוסה, מאוד מקצוען, שבאופן מדהים כשאני מסתכל 

שנים, ואני מסתכל ככה לכיוון הזה ואני מסתכל לכיוון הזה,  4.5ככה כעבור 

ו השתנה. זה משנה את אופיו של המקום, ואני משחזר עוד, אז חלק גדול ממנ

אבל מצד שני נשמרה התרבות והאופי של צוות שבאמת אני אומר את זה 

בכנות רבה, צוות שהוא מאוד מסור, מאוד אכפתי, מאוד מקצועי, נרתם 

למשימות, אתה נותן משימות נותן הנחיות קורים פה, הזכירו פה את אירועי 

באופן מפתיע השריפה, הסופה, ההצפות,  החירום שקרו לנו בשנים האחרונות

שלא לדבר על כל מיני שביתות שככה נפלו עלינו חדשות לבקרים, ויש פה 

הירתמות מדהימה של האנשים. וכמו שנאמר כאן זה שותפות, וגם הייתי 

אומר חברים, ותודה רבה לכם. הייתי עובר אולי ככה שם שם ואומר לכם 

ה יהיה ארוך וגם בטח אני אשכח שם אחד תודה, אבל אני אמנע מזה, כי גם ז
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או שניים, אבל אני כן מבקש לנצל את ההזדמנות להגיד תודה גדולה מעומק 

הלב לגלית מנהלת הלשכה שלי. גלית מלווה אותי כמעט כל התקופה הזאתי, 

והיא עזר רב בשבילי, גם מהצד המקצועי וגם מהצד המנהלתי והלוגיסטי, 

ימות, ותמיד עושה את זה בחיוך, אז גלית ותמיד לקחה על עצמה עוד מש

תודה רבה גדולה מאוד ממני. אני חושב שהמשימה שלנו כאן כמנהלים 

וכעובדים, זה כל יום לעשות קצת יותר טוב, קצת יותר טוב, קצת יותר 

איכותי, קצת יותר מהר, קצת יותר כלכלי, כל יום קצת. אני מקווה שבתקופה 

יות קצת יותר אנושיים קודם כל בינינו, בין שאני הייתי כאן גם הצלחנו לה

 700-העובדים לבין עצמנו בתוך המערכת המאוד מורכבת, יש למעלה מ

עובדים במועצה, זה מנגנון מאוד גדול ומורכב, ואני מאוד מקווה שהצלחנו 

להעביר את זה גם בשירות שאנחנו נותנים לתושבים, כי זה בהחלט המשימה 

רוצה להגיד תודה לכם חברי המליאה, קודם כל יש שלנו בסופו של יום. אני 

לי הערכה אליכם באופן אישי, זה ממש לא מובן מאליו שאנשים תורמים 

מזמנם הפרטי בהתנדבות ומגיעים לישיבות ומגיעים לוועדות ומעלים רעיונות 

וזאת מליאה מאוד מאוד גדולה, לכל אחד קשה לבוא לידי ביטוי, אז קודם כל 

, אני -לי הערכה גדולה אליכם, ואולי זה גם מסביר את ה ברמה האישית יש

זה לתת לכם את השירות ככול שאני יכול במענה  שלי חושב שחלק מהתפקיד

מהיר, בתשובות מדויקות, בסיוע הלוגיסטי במה שאתם מבקשים, אני חושב 

שלמי שיצא לי לעבוד איתו בין אם זה בקדנציה הקודמת וגם לחדשים 

זכיתי גם לשיתוף פעולה גם להערכה והמון המון תודה גם מהקדנציה הזאתי, 

לכם. אני גם מבקש כמובן להודות לאושרת, כמו שאמרת חודשיים וחצי אבל 

זה היו מהחודשיים וחצי היותר אינטנסיביים, האירועים של ועדות הגבולות 

כשם קוד כולל לכל נושא הגבולות הות"לים והותמ"לים נפלו בתקופה הזאתי 

אוד מאוד אינטנסיבית. אתה מרגיש תחת איזה שהיא הפגזה ללא בצורה מ

הפסקה. אני חושב שאנחנו זכינו ליהנות ולהכיר באיכויות אחד של השני, 

ותודה רבה לך על התקופה הקצרה הזאת. זה בסך הכול מאוד טבעי בתחילתה 

של קדנציה של ראש רשות חדש שמנכ"לים מתחלפים, זה דבר שהוא די מובן. 
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בחינה שלי אני יכול לצטט מספר ילדים של ד"ר סוס: "אם יוצאים אבל מה

מגיעים למקומות נפלאים." אז זה מה שאני חושב שהולך לקרות. אני רוצה 

 להגיד לכם שוב תודה רבה ושיהיה בהצלחה לכולנו. 

 

חברים חברי ההנהלה יכולים להישאר אם רוצים,   :גב' אושרת גני

ן שאילתה לענות עליה אז אתם משוחררים. אבל לא חייבים. אם אין לכם כא

וחברי מליאה שלא נמצאים סביב השולחן כאן, אז קחו לכם דקה נעשה איזה 

שהיא הפסקה שתוכלו להיכנס, אנחנו רוצים אתכם סביב השולחן, נצופף קצת 

 וכולם ייכנסו. 

 מענה לשאילתות שהוגשו; . 3

 

אגיד כמה  אז אנחנו ממשיכים בשאילתות. אני  :גב' אושרת גני

מילים לגבי שאילתות, כי כל הנושא של השאילתות הוא חדש כאן. שאילתות 

צריכות לגעת בעצם בנושא שהוא עקרוני והוא רלוונטי לכולם. אם הנושא 

מתייחס למשהו נקודתי שמייצג יישוב אחד, זה לא רלוונטי למליאה. אין 

המקצועית, בעיה לקבל את השאלה הזאת ולענות לה ולהתייחס אליה ברמה 

ולפעמים גם הוועד יגיע עם זה, אבל שאילתה שהיא מגיעה לכאן לשולחן הזה, 

היא צריכה להיות עקרונית ונוגעת לכולם זה אחד. שתיים, שאילתה צריכה 

שאלות, זה לא  4-5להיות קצרה וממוקדת. אני קיבלתי שאילתות של 

ל היא שאילתה. שאילתה זה שאלה אחת, היא יכולה להיות מורכבת, אב

שאלה אחת. התשובות על השאילתות הם תשובות שנכתבות על ידי איש 

המקצוע הרלוונטי במועצה, ונשלחות אליכם ויוקראו כאן עכשיו. כל שאילתה 

יש לה שאלה נוספת על ידי השואל. זאת אומרת השואל שאל את השאילתה, 

דר מקבל את התשובה, ואם יש לו שאלה נוספת זה נקרא שאלת המשך, זה בס

שאלת המשך אחת. לא פותחים את זה לדיון. אם רוצים להעלות נושא מסוים 

שהשאילתה גוזרת ממנו דיון וזה חשוב שהוא יעלה כאן, הוא יעלה כהצעה 

לסדר בישיבה הבאה. אז אלה כללי השאילתות, כמובן כמו שאמרנו מגישים 
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 את זה שבועיים לפני, על מנת שגם ההנהלה תוכל לשמוע את השאילתות

ולהחליט אם השאילתות נכנסות לישיבה הזאת בכלל או נדחות לישיבה 

 8הבאה. יש שאילתות שידחו לישיבה הבאה אני כבר אומרת, כי נשלחו כאן 

נושאים גם להצטמצם בנושא הזה. אבל  18שאילתות ואנחנו צריכים עם 

 שאילתה לא תדחה יותר ממפגש אחד. 

השאילתה של יעל מתייחסת ר. אז אני אתחיל, שאילתה ראשונה של יעל דו

שאילתות אחת תחבורה והשנייה,  2לנושא תחבורה. סליחה, סליחה לא, יש 

  -שאילתות לחבר מליאה. זה 2אז אני אגיד עוד משהו, 

 

 עכשיו לזקנים מי זאת יעל?   :מר אשר בן עטיה

 

יעל דור אני אזכיר לכם היא חברת המליאה מצור   :גב' אושרת גני

ריכים לעשות איזה יום גיבוש ולהכיר אחד את השני יותר טוב, יצחק. אנחנו צ

 אנחנו נעשה מבטיחה לכם. 

 

 באילת, באילת.   :מר אשר בן עטיה

 

זה נמצא על סדר היום שלנו. אני לא מבטיחה שזה   :גב' אושרת גני

יהיה לאילת, אבל זה יהיה. חברים, השאילתה הראשונה מתייחסת לנושא 

קיימת בעיריית כפר סבא, לא אני אמרתי. המהווה תכנית שנקראת רף טף ש

גני הילדים מגיל  . האם נמצאת תכנית כזו בעבודה שלנו 3עד  0פיקוח על 

נגיע אליה עוד מעט. המענה לשאילתה  להפעיל במועצה. והשאילתה השנייה 

 הראשונה אייל, בבקשה.  יש לך את התשובה אצלך?

 

ל אני אסביר אותה. כן, יש לי את התשובה, אב  :אייל צייגמר 

  -השנים האחרונות גם שינוי ארגוני 3-המועצה עברה שינוי ב
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 אייל ראש אגף החינוך.   :גב' אושרת גני

 

היו לנו מעונות גם, יש לנו, גם בנווה ימין וגם בצור   :אייל צייגמר 

שנים, באופן  3-שנים, אנחנו פותחים את ה 3יצחק. ניהלנו אותם עד לפני 

הלת ועובדת יועצת חינוכית דרך אגף הרווחה. לפני שנתיים עצמאי תחת מנ

העברנו בהיבטים הארגוניים לאגף החינוך ופתחנו את היחידה לגיל הרך, זה 

. בד בבד הוצאנו את המעונות למכרז, לא לניהול שלנו, ואנחנו 6עד  0אומר 

פועלים דרך קבלנים חיצוניים. השנה הגדרנו שאנחנו עושים סקר שביעות 

בגלל שמצביעים ברגליים שלא יש ביקורת על העניין הזה, ותכף אני  רצון

אתייחס לשאילתה שלך, כי אני צריך לתת, וגם יש לנו תכנון של בינוי מעונות 

גם בצור יצחק גם בירחיב וגם במגשימים. אנחנו בודקים, זה לא כדאיות 

 כלכלית, אבל את ההסתכלות הזו של מעבר בחזרה לאור שהסקר שנעשה אל

מול ההורים גם בצור יצחק וגם בנווה ימין. האם בעצם הם שבעי רצון 

מהשירות שניתן. אנחנו אמורים לבנות בירחיב בצור יצחק ובמגשימים. לגבי 

הרף טף הנושא ייבחן, זה לא רק על המעונות המוגדרים של המועצה, אלא 

  -המעונות הפרטיים

 

 הפרטיים, זאת השאלה.      :דור גב' יעל

 

ויש הרבה. הנושא ייבחן, שוב זה העמדת כוח אדם   :ייל צייגאמר 

שנים  3ואיסוף של כל הדברים האלה. יחד עם העניין אני חייב להגיד שלפני 

יש חוק חדש שהפיקוח הוא לא שלנו, לא של המועצה, ואנחנו יכולים רק 

ן  להדריך את אותם. בשיח שעשינו לפני שבועיים אצל אושרת, דובר על האבחו

ש, בודקים את האופציה של העברת האחריות אלינו, האחריות המלאה מחד

 זאת אומרת לא דרך קבלן. אז הנושא הזה ייבחן. 

 

אני אוסיף ואומר שבעניין הזה יש תודה אייל.   :גב' אושרת גני
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מודל כלכלי. בכפר סבא זה עובד על פי מודל כלכלי, הגנים הפרטיים משלמים 

ך החברה הכלכלית שם. ולא עדכני אז אני על זה על הפיקוח הזה. זה דר

אוסיף עכשיו ואעדכן שאנחנו בשיתוף פעולה במסגרת תפיסת השותפות 

ושיתופי הפעולה האזוריים גם במסגרת פורמלית של האשכול, וגם במסגרת 

יחסי השכנות שלנו אנחנו משתפים פעולה גם עם הוד השרון וגם עם כפר סבא 

החברה הכלכלית של כפר סבא, אולי אפילו  בתחומים שונים, וגם בנושא הזה

ראיתם זה עלה עכשיו לתקשורת, שאנחנו משתפים פעולה והחברה הכלכלית 

של כפר סבא תיתן שירותים גם לדרום השרון בנושא של בינוי מוסדות חינוך, 

אבל יכול להיות שגם בנושא הזה אנחנו נבחן את זה. אגב וגם הפוך, גם אנחנו 

 יות שלידינו, זה הרעיון של שיתופי הפעולה. ניתן שירותים לרשו

 

  -זה במסגרת מה שהצבענו על  :מר אמנון כהן

 

 האשכול.   :גב' אושרת גני

 

 האשכול?   :מר אמנון כהן

 

האשכול, אבל זה לא במסגרת האשכול, למרות שזה   :גב' אושרת גני

ערים  גם יכול להיכנס למסגרת האשכול. זה במסגרת שיתופי פעולה בין ראשי

כאן. השאלה השנייה מתייחסת לנושא תחבורה. אנחנו בגוש הצפוני, כותבת 

יומי, מי הגוף שאחראי  יעל, סובלים מבעיית פקקים באופן בלתי סביר יום 

במועצה על קידום הנושא אם יש תכנית עבודה, מצרפת טיוטה שבנית יעל 

ם, אנחנו וגיבשת בנושא והגשת לי. והתשובה לשאילתה שלך מה אנחנו עושי

נעלה את הנושא הזה גם בפגישתנו עם השר וגם העלינו את זה וכתבנו 

מכתבים בנושא. שר התחבורה היה אמור להשתתף כאן במפגש שלנו במועצה, 

הוא ביטל את זה, יש פריימריז, אז אנחנו נחכה לו אחרי. אבל הנושאים 

וק גדול הועברו לטיפול, ואתם יודעים מה אנחנו יכולים להגיד באמת בסיפ
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שחלק מהנושאים עוד טרם הפגישה כבר טופלו על ידי גורמי המקצוע שידעו 

שאמורה להיות פגישה. למשל נושא אחד זה נושא התאורה מגוש חורשים 

נירית וירחיב. אחרי הרבה מאוד שנים, כמעט  שנה מול מע"צ שהיום  20למתן 

ם עמודי זה מול נתיבי ישראל התחילו לעבוד, התחילו לעבוד ולהתקין ש

תאורה. בנושא הזה הגשנו בקשה, ואנחנו גם נעלה את זה לוועדת התחבורה 

של המועצה, שאת חברה בה, ואת תציגי את התוכנית שם וגם המהנדס שלנו 

שנמצא שם יתייחס לזה בצורה מקצועית, ואנחנו נקדם את זה. שאילתות 

, ביוב שאילתות בנושא מים 2נוספות, מירב. מירב זילברבוים מכפר מעש 

וניקוז. אחד, במסגרת גביית היטלי השבחה גובה המועצה המקומית עבור 

תשתיות בין היתר עבור תשתיות המים. מדוע המועצה לא מעבירה כספים 

אלה לספקי המים המקומיים? שתיים, המועצה גובה אגרת ביוב, מדוע כאשר 

ו ישנה פגיעה בתשתיות הביוב המועצה טוענת שזה באחריות התושבים א

הוועד המקומי? לאן הולך היטל הביוב? האם הוא לא נועד למטרה זו בדיוק 

לכפר מעש,  תחזוקה של תשתיות הביוב? יש כאן גם משהו ספציפי שהתייחסת

שאלות, אז אני אתמצת.  4ואנחנו נתייחס לכל השאלות שלך, שאלת כאן 

גני תקווה איך המועצה מתייחס ת באופן ספציפי בכפר מעש היה הסכם עם 

 להסכם הזה, ואגוזי יענה. 

 

טוב, אז המועצה לא גובה תשתיות במסגרת היטלי   :מר יצחק אגוזי

השבחה. היטלי השבחה זה לא תשתיות ותשתיות זה לא היטל השבחה. 

והיטלי פיתוח הם נגבים בגין פרויקטים של פיתוח שמאושרים על ידי המועצה 

היטל מים, או כמעט  פה במליאת המועצה. במקרה של כפר מעש לא גובים

, מכיוון שגם לא 2או  1באף יישוב לא גובים היטל צנרת מים, למעט אולי 

גובים אז גם לא מעבירים לספקי המים. המועצה מטפלת בביוב בכפר מעש 

ובעוד מספר יישובים, חלק גדול מהיישובים מטפלים בביוב הפנימי בכוחות 

יי 7עצמם. יש  שובים המועצה לא מחזירה יישובים שהמועצה מטפלת ולאותם 

את אגרת הביוב ומשאירה את זה אצלה, וכל טיפול בביוב כולל הביוב 
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הציבורי בתוך היישוב, לא מדבר על הבתים עצמם על המגרשים עצמם, אבל 

הביוב הציבורי מטופל על ידי המועצה ואליה יש לפנות בכל תקלה שקורית. 

יגיד זא ביק, לא מטפלת בניקוזים רשות הניקוז לא מטפלת למיטב ידיעתי, 

בתוך היישובים. הטיפול בניקוז בתוך היישוב הוא במסגרת האצלת סמכויות 

שהמועצה מאצילה על הוועדים המקומיים, ולכן הטיפול בניקוז הוא באחריות 

 הוועד המקומי. 

 

 אז למה יש רשות ניקוז?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ם את השאילתה ואז שנייה, שנייה מירב, הוא יסיי  :גב' אושרת גני

 יש לך שאלת המשך. 

 

לגבי הניקוז בכפר מעש, למועצה יש הסכם משנת   :מר יצחק אגוזי

גני תקווה שילמה למועצה חלק מעלויות  2012 עם מועצה מקומית גני תקווה. 

של ביצוע עבודות הניקוז, חלק קטן. כמו שאמרתי לגבי התחזוקה של מובל 

-. ההסכם קובע שגני תקווה תשתתף בהניקוז זה באחריות הוועד המקומי

מעלויות התחזוקה, אנחנו עד היום לא קיבלנו מהוועד המקומי שום  50%

 פנייה לגבי עלויות שהיו לו, ולכן גם לא תבענו את זה מגני תקווה. 

 

תודה אגוזי. זאת שאילתה שבדיוק דיברתי עליה   :גב' אושרת גני

ליישוב ספציפי. אבל אנחנו  והיא לא מתייחסת 1קודם. שאילתה היא שאלה 

העברנו את זה הפעם ואם יש שאלת המשך שנוגעת לכפר מעש, אז אנחנו נעשה 

את זה עם כפר מעש ועם הוועד ואיתך ביחד. אם יש שאלת המשך שהיא 

 כללית ועקרונית לכולם אז בשמחה. 

 

אגוזי אמר שיש יישובים שמטפלים לבד בביוב ויש  :גב' מירב זילברבוים

 שלא.  יישובים
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.   :גב' אושרת גני  נכון

 

 כפר מעש ביקשו לא לטפל בביוב.  :גב' מירב זילברבוים

 

.   :גב' אושרת גני  נכון

 

 אבל בכל זאת הם מטפלים בביוב.  :גב' מירב זילברבוים

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

  -יש לי פה ערימת מכתב :גב' מירב זילברבוים

 

, מירב אני מציעה שהנושא אז אני מציעה מירב  :גב' אושרת גני

הזה, הרי נפגשנו עם הוועד, לזה בדיוק התכוונתי מה שנוגע לכולנו נוגע 

לכולנו, מה שנוגע ליישוב מסוים בשביל זה אנחנו נפגשים עם הוועדים של 

  -היישובים

 

  -אני מבינה, אבל אני רוצה :גב' מירב זילברבוים

 

 עדים מוניציפאליים. גם עם ועדי אגודה וגם עם ו  :גב' אושרת גני

 

אני רוצה להבין, ועד מקומי שבמסגרת האצלת  :גב' מירב זילברבוים

 הסמכויות אמור לטפל בביוב מקבל אליו את אגרת הביוב? 

 

כן. וזה עניין עקרוני שנכון לכולם, תודה שהדגשת   :גב' אושרת גני

 את זה. 
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.     :דובר .  קודם כל אם הוא שלח ערימת מכתבים.

 

טוב, חברים אני עוברת לשאלה השלישית,   :שרת גניגב' או

לשאילתה השלישית שגית בן ארי מצור נתן. אבקש לדעת האם בביטוחי 

המועצה האזורית דרום השרון קיים ביטוח נושאי משרה במועצה הכולל את 

חברי המליאה? במידה וקיים היכן ניתן לעיין בו. במידה ולא קיים כיסוי 

נבחן על ידי יועצי ביטוח מטעם המועצה? מה הייתה  ביטוחי כזה האם הנושא

המלצתם? השאלות רלוונטיות במיוחד בעבור אלו מחברי המליאה המכהנים 

 , בוועדת הנהלה וכדירקטורים בחברה הכלכלית ובחברה להשבת מי קולחין

אולם כאמור לא רק להם. התשובה: במענה לשאלתך התשובה היא חיובית, 

ליסה שמכסה את פעילותינו בתפקידים השונים, וגם אכן יש בידי המועצה פו

 קיבלתם את החומר מצורף כאן. 

 

אם אני לא טועה בפוליסה הזאת חברי מליאה לא   מר איל מילר:

 מבוטחים אלא נושאי משרה בשכר. 

 

קראת את הפוליסה? איל הוא סוכן ביטוח. קראת   :גב' אושרת גני

 את הפוליסה? תקרא אותה איל. 

 

 יחד( )מדברים 

 

יש לנו כאן עניין גם עם עורכת דין יסודית   :גב' אושרת גני

ומעמיקה וגם עם סוכן ביטוח ערני. ולידו יושב גם כן בעל סוכנות ביטוח 

 נוסף. דני מה קרה לא מצאת שום דבר בפוליסת הביטוח להגיד עליו משהו? 

 

.   :מר דני ברכה אני מצאתי הרבה דברים אבל אני לא רוצה..
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.. יש לי מה להגיד האצלת סמכויות זה הכי טוב. המועצה מאצילה בייחוד .

  -סמכויות

 

 טוב דני אבל זה לא קשור לפוליסה.   :גב' אושרת גני

 

.   :מר דני ברכה  בזה הוא גמר את התפקיד שלו

 

סליחה שפתחתי את זה, סליחה. טוב חברים, אלי   :גב' אושרת גני

 ינו. כהן כאן? איפה אלי כהן? בוא תצטרף אל

 

 אני פה.    :מר אלי כהן

 

אתה פה מאחורה בסדר. שאלה של אלי כהן   :גב' אושרת גני

מחורשים, בעבר נהנתה המועצה ונהנו התושבים והעסקים מתשלום ארנונה 

. מהלך כזה יוצר תזרים חיובי 2%במזומן בתחילת שנה תמורת הנחה של 

וספת לבחון את למועצה ותמריץ לתושבים ולעסקים לתשלום. אבקש פעם נ

הנושא אחרי שהנושא הזה ירד מסדר היום בביטול שמליאת המועצה הצביעה 

 בעדו. אז אגוזי בבקשה. 

 

טוב ההנחה הזאת באמת בוטלה לפני מספר שנים.   :מר יצחק אגוזי

  -בעבר הסברתי במליאת המועצה

 

 צריך לדייק אגוזי שהיא לא בוטלה.    :מר אלי כהן

 

, רגע, שנייה אלי. יש תשובה, אחרי התשובה רגע  :גב' אושרת גני

אתה יכול לשאול שאלת המשך. אלי, אתה לא היית בהתחלה, ואני אמרתי יש 

כללים לשאילתות ובואו נעמוד בכללים לשאילתות אחרת אנחנו לא נצא מכאן 
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גם מחר. אז למרות שאיחרת תחכה בסבלנות לתשובה, ואחר כך יש לך שאלת 

 המשך קצרה, בבקשה. 

 

אז ההנחה הזאת בוטלה לפני מספר שנים, כאשר   :ר יצחק אגוזימ

הסברתי שעיקר הנהנים ממנה היו עסקים גדולים לדוגמא הנסון ועוד מספר 

ועוד מספר עסקים, אכן גם כמה נכסי מגורים או כמה תושבים שהעדיפו 

לשלם במזומן. משמעות ההנחה היא כמה מאות אלפי שקלים. כספי ארנונה 

עצה לא מראש כי אם באופן שוטף לצורך מימון פעילות שוטפת נדרשים למו

ולא בתחילת שנה, ועל כן לדעתי לפחות אין היגיון כלכלי תקציבי למועצה 

. כפי שכתב, מי כתב אני לא יודע, 2%לתת את ההנחה הזאת תמורת אותם 

כבר אושר, הוא תקציב סגור, ועל כן  2019בכל מקרה תקציב המועצה לשנת 

 . 2019ה הנושא הזה לא יכול להיות רלוונטי לשנת בשום מקר

 

 שאלת המשך.   :גב' אושרת גני

 

אני רוצה להזכיר כאן גם לאגוזי וגם לחברים    :מר אלי כהן

הוותיקים שהיו כאן בדיונים, וזה לא היה כל כך מזמן, זה היה לפני שנתיים, 

, הנושא הנושא הובא לדיון במליאה, זה לא היה מקובל במועצה לפני זה

הועלה לדיון במליאה ומה שהוחלט, הוחלט שאנחנו באותה שנה נעתרים 

לבקשה אך מבקשים להעלות את זה מידי שנה במסגרת דיוני התקציב שוב, 

ולראות האם יש מקום ללכת לקראת התושבים ולקראת העסקים. אני העליתי 

ם יש את התושביבשאלה.  יהאת השאלה אבל אני חושב שיש פה דיפרנציאצ

שאנחנו לא יודעים כמה מתוך תשלומי הסך הכול בא מהתושבים, ויש פה את 

העסקים. כך שאני חושב שכל שנה בדיוני התקציב אני מקבל את מה שאגוזי 

, אני לא אהיה דווקן ואגיד בוא נעלה את זה עכשיו לסדר 2019אומר לגבי 

חלק מדיון  היום ונתחיל את הדיונים על זה, אבל אני מציע שכל שנה זה יהיה

תקציב. זה סעיף תקציבי מאוד חשוב וצריך להתייחס אליו, ואי אפשר להניח 
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שמה החלטנו לפני שנתיים כזה ראה וקדש כי החלטנו לפני שנתיים. מותר 

להעלות את זה בתור סעיף ואני מציע שבשנה הבאה נעלה את זה שוב, 

 ..  ותחשבו בצורה דיפרנציאלית אולי מי וכן יכול להיות.

 

  -אלי תודה  :ב' אושרת גניג

 

 לפחות לוועדת הכספים.    :מר אלי כהן

 

 . 2020זה יעלה לדיוני התקציב לשנת   :גב' אושרת גני

 

לפחות לגבי התושבים, לגבי העסקים אני מבין את    :מר אלי כהן

 רוח השעה, אבל לגבי התושבים אפשר לחשוב על זה. 

 

ייכנס לפרוטוקול שזה תודה אלי, אני מבקשת   :גב' אושרת גני שזה 

 . 2020ייכנס לדיונים לתקציב 

 

 שזה יבוא עם נתונים אושרת.  :גב' שירלי לופו חזן

 

הכול יבוא עם נתונים כמו שהגענו לדיוני התקציב   :גב' אושרת גני

עם נתונים. אנחנו נבין מה המשמעויות של ההנחה הזאת, על רקע כמה היה 

לתה נוספת שאילתה של אלה קון נציגת היקף ההנחות בשנים קודמות. שאי

פינוי גזם ביישובים, פינוי הגזם ביישובים מהווה את המליאה ממגשימים. 

ההוצאה החודשית הגבוהה ביותר בוועדים המקומיים. מתוך חשיבה 

קיימותית וכלכלית הייתי רוצה להציע ולדון שוב בדבר צמצום העלויות דרך 

אחת לכמה יישובים שיחלקו בה  רכישת מרסקות גזם ליישובים. מרסקת

ויפזרו במטעים. הנושא  יופעלו על ידי הרשות או על ידי קבלן הגינון היישובי 

דורש חשיבה עמוקה לגבי אופן הביצוע אך הוא נכון מבחינה קיימותית וגם 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 5.2.19מיום  הישיב

 

 27 
 

 מבחינה כלכלית. שי יענה על השאילתה הזאת. 

 

פלג מנהל  אני מתבסס על תשובה שהכין אותה יורם  :מר שי אברהמי

איכות הסביבה שלנו. הנושא הזה נבדק בעבר וגם הוא בוצע, הוא גם בוצע 

באופן עצמי על ידי חלק מהיישובים, והניסיון ברוב המקרים הראה גם על 

יעילות כלכלית נמוכה וגם מבחינה תפעולית, היו המון תקלות טכניות עם 

ותן פתרון לגזם המתקנים הללו, זה גם נתן פתרון חלקי לנושא הגזם. זה נ

העבה והבינוני, אבל לגזם הרך ולעלים זה לא נתן פתרון, מה שגרם ערימות 

של פסולת גזם ברחובות. אני חייב לציין שיש מודל אחד שהיום עובד והרבה 

יישובים הפסיקו לעבוד במודל הזה. יש יישוב אחד שהתחיל לפני כשנתיים 

הוא שונה. הם עורמים גזם שדה ורבורג, והמודל הזה עובד שם, קצת מודל ש

באיזה שהיא חלקה חקלאית תקופה ממושכת עורמים ועורמים ועורמים, ואז 

בסוף אחרי תקופה של כמה חודשים עושים את ריסוק הגזם, וזה מודל 

 שלפחות אצלם מוכיח את עצמו. 

 

 על ידי קבלן.   :עובדיה יעקבמר 

 

אנחנו נפנה את כן ברור. אנחנו קיבלנו את ההערה ו  :מר שי אברהמי

 הנושא הזה לבדיקה מעמיקה יותר של ועדת איכות הסביבה. 

 

ועדת איכות הסביבה התכנסה אתמול ודנה בנושא   :גב' אושרת גני

הזה, והוחלט להקים צוות שיבנה מודל הפעלה עם העלויות ובעצם כל 

 ההיבטים ויציג את זה כאן למליאת המועצה לקבלת החלטה בנושא. 

 

אני רק אשלים שבאמת יש... בשדה ורבורג שהוא   :יאורן מול גב'

באמת להערים את הגזם למקום אחד בכל יישוב, אלא שיש כנראה איזה 

שהיא בעיה להקצות איזה שהוא שטח לטובת הדבר הזה, זה לא משהו שהוא 
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. עם מישהו מנהל אגף היחידה  כל כך מותר כנראה. אבל זו אפשרות..

א כמו שעושים בגני עם, וזה עוד דבר שהוא האזורית, והאופציה השנייה הי

  -אפשרי ששמה באמת עורמים גם כן ומרסקים

 

אבל לא נכנס לזה בגלל שאנחנו בעצם סומכים את   :גב' אושרת גני

 ידינו על הוועדה, ואתם תביאו את המלצותיכם אחרי שתבחנו את זה. 

 

ם ויכול להיות שגם הוועדה תגיע עם המלצות שה  :אורן מולי גב'

 יהיו לבחירת היישובים, שהם יהיו אופציות... 

 

מעולה, מעולה, תודה רבה. שאילתה של שירלי לופו   :גב' אושרת גני

נציגת המליאה מנווה ירק. נתבקשתי להעלות לדיון במליאה את נושא פרויקט 

אני יודעת לומר שהוועד המקומי החלפת התאורה ביישובים לתאורת לדים. 

תתף בפרויקט וליהנות כמו שאר היישובים שבפרויקט בנווה ירק מבקש להש

מאותם תנאים. יתכן וישנם יישובים נוספים שמעוניינים ונכון לדעתי לאפשר 

זאת. ועדים התחלפו והפרויקט טרם יושם בפועל, ולכן אבקש לפתוח זאת 

 לכלל היישובים שמעוניינים. שי. 

 

לגבי פרויקט  דיברנו על זה כמה פעמים פה במליאה  :מר שי אברהמי

יישובים שהצטרפו לפרויקט והביעו נכונות  10תאורת הלד. בסבב הראשון יש 

להשתתף בו. יש כבר קבלן זוכה, יש מכרז מוכן, אנחנו מחכים ממש כבר 

להפעיל כניסה לשטח ולהחליף את גופי התאורה. במסגרת הזאתי אנחנו 

התייעלות  יישובים קול קורא למשרד הכלכלה בגין 10הגשנו בשם אותם 

משווי  20%אנרגטית והפחתת גזי חממה. זכינו בקול קורא בהיקף של 

שמן הדין הוא שמי שייהנה מהקול הקורא הזה ויחסוך ₪,  342,000הפרויקט 

לו בעלויות של הפרויקט, זה אותם יישובים שהודיעו מראש אנחנו בעניין. 

ן להיכנס כמובן שיישובים נוספים מוזמנים ואפילו גם חלקם הביעו רצו
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לפרויקט, יש לנו כמה יישובים כאלה. אני לפחות שמח לעדכן שממש השבוע 

פורסם קול קורא נוסף של משרד הכלכלה, וכבר הנחנו את היחידה לאיכות 

הסביבה להגיש את הבקשה לקול הקורא לאותם יישובים שלא זכו בקול 

ות גם הקודם, ואני מקווה שכולם יוכלו ליהנות מהקול הקורא הזה וליהנ

 מהתאורה המשופרת וגם מההנחה שנקבל כתוצאה מהקול הקורא של המדינה. 

 

 זה פורסם ליישובים?   :מר דני ברכה

 

שנייה, רק שואל השאילתה יכול לשאול את   :גב' אושרת גני

 השאלה, שירלי. 

 

השאלה שלי באמת האם זה פורסם עכשיו היות  :גב' שירלי לופו חזן

 לל היישובים? ויוצא קול קורא נוסף לכ

 

. פה רק שלשום בעיתון, אז לא הספקנו להודיע   :מר שי אברהמי ..

 לכם. 

 

 אוקיי, אז בטווח של הימים הקרובים יפורסם.   :גב' אושרת גני

 

 תודה.  :גב' שירלי לופו חזן

 

אני רוצה להוסיף פה הבהרה קטנה, שי ענית לי     :דובר

אז אולי תשתף את כולנו. כבר לשאלה הזאת, אבל אולי משהו השתנה, 

יישובם שכבר עשו את זה על חשבונם עשויים לזכות באיזה שהוא אופן בהנחה 

 הזאת? 

 

הקול הקורא תנאי הסף, קודם כל אם זה כבר בוצע   :מר שי אברהמי
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אני חושש שלא, זה קול קורא שהרשות מגישה אותו וחשבונית שהרשות 

שילם אותו, אז כבר לא נוכל שילמה אותו. כלומר אם זה חשבונית שהמושב 

 לתקן את הנעשה מה שנקרא. 

 

 ואם כבר פתחנו אז דני בבקשה.   :גב' אושרת גני

 

אני רציתי לדעת גם בסיבוב הראשון, האם זה רק   :מר דני ברכה

 במליאה עלה? 

 

.      :מר צפי פלד .  לא, זה פורסם לכל.

 

 פורסם ליישובים.   :מר דני ברכה

 

 וודאי. ב     :מר צפי פלד

 

.   :מר שי אברהמי  והיו פה כנסים וכל נציגי הוועדים הגיעו

 

דודל'ה נושא הוועדים אוקיי תודה. שאילתה של   :גב' אושרת גני

המקומיים נושא ועדות הביקורת. האם לכל הוועדים המקומיים נבחרה ועדת 

ביקורת? נא לפרט את היישובים שאין בהם ועדת ביקורת ואיזה פעולות 

המועצה כדי להקים ועדות ביקורת, איזה פעולות נעשו ואיזה פעולות נוקטת 

עוד המועצה נדרשת לעשות? האם ניתן למנות ועדת ביקורת ממונה חיצונית 

מטעם המועצה לא מתושבי היישוב? מה המצב החוקי של ועד שעובד ללא 

 ועדת ביקורת. אז מבקר המועצה שלנו רואי בבקשה. 

 

ב, אמרתי את הדברים בישיבת ההנהלה ערב טו  :מר רואי מסורי

)א( לצו המועצות  130וכמובן נחזור עליהם לטובת כל חברי המועצה. סעיף 
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האזוריות קובע שהמועצה תבחר ועדת ביקורת מבין תושבי היישוב, אשר 

אינם חברי ועד מקומי מתוך רשימת תושבים שיציעו את מועמדותם, ומספר 

ועדת  5-ל 3, כלומר בין 5לא יעלה על ו 3-חברי ועדת הביקורת לא יפחת מ

ביקורת. בהתאם לכך פרסמנו מכתב מטעמי, מטעם ביקורת הפנים במועצה 

ביישובים. נכון להיום ניתן  הקורא לתושבים להתנדב כחברי ועדת ביקורת

יישובים, שזה  15-למנות, ובאמת זה נמצא על סדר היום, ועדות ביקורת ב

מתנדבים ראויים לוועדת  3הם יש לפחות מהיישובים במועצה, שב 50%בעצם 

הביקורת. לאחר אישור מליאת המועצה ראש המועצה תנפיק כתב מינוי 

לחברי ועדת הביקורת ביישובים. הועבר לכם עם החומר במליאה מדריך 

לחברי ועדת ביקורת ביישובים שכולל הדרכה מפורטת לגבי עבודתם וגם 

נה אני מקווה במרבית היישובים תכנית ביקורת לדוגמא. כמו כן, לאחר שנמ

ועדות ביקורת, אם לא בכולם, אנחנו נקיים יום עיון שבו נדריך את חברי 

ועדת הביקורת באמת לגבי עבודתם. פירוט היישובים שעדיין אין ועדות 

ביקורת נכון ליום הישיבה, דווקא אני רציתי אולי בכיוון החיובי להגיד מי 

ורת, ומתוך זה אולי יהיה אפשר להבין למי היישובים שכן יש להם ועדות ביק

אין ועדת ביקורת. אז חברי ועדות ביקורת שבאמת ימונו היום זה ליישובים 

הבאים: איל, גבעת השלושה, מגשימים, מתן, נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, 

נירית, עדנים, עינת, צור יצחק, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג וכפר 

וד כמה יישובים שזה בקנה, אני מקווה באמת שבזמן הקרוב סירקין. יש ע

 נוכל גם בהם שיהיו מינימום חברי ועדת ביקורת. 

פירוט הפעולות שננקטו להקמת ועדות ביקורת, כפי שאמרתי הופץ מסמך 

מעת מבקר המועצה ביישובים, פרסמנו את זה באתר המועצה בפייסבוק, 

יע אנשים, לפנות לתושבים שיציעו הוועדים גם קיבלו מייל שפונה באמת להצ

את עצמם לוועדת הביקורת. לאחרונה נשלחה שוב תזכורת ליישובים שבהם 

אין את המינימום הנדרש בוועדות ביקורת, אני מקווה שזה גם יעשה את 

האפקט שלו, ושוב אנחנו גם מבקשים מכם חברי המליאה שתסייעו לנו 

 באיתור מועמדים ראויים למשימה חשובה זו. 
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שאלה נוספת האם ניתן למנות ועדת ביקורת ממונה חיצונית מטעם המועצה 

ולא מתושבי היישוב. אז חברי ועדת הביקורת הם אך ורק תושבי היישוב, הם 

לא יכולים להיות מיישוב אחר. וניתן כמובן לשכור שירותי ביקורת פנים 

ת, הוא מתקציב הוועד המקומי. כלומר ועד מקומי שלא יהיה שם ועדת ביקור

יכול למנות מבקר פנים חיצוני, אבל שוב פעם זה מתקציבו. מה המצב החוקי 

 130של ועד מקומי ללא ועדת ביקורת. כאמור צו המועצות האזוריות בסעיף 

 )א( קובע את הצורך במינוי ועדות ביקורת בכל יישוב. 

 

תודה רואי. שואל השאילתה יכול לשאול שאלת   :גב' אושרת גני

 ה. המשך בבקש

 

העניין הזה של ועדות ביקורת, בסופו של דבר רוב   :מר דוד משה

התקציב או רוב הקשר עם התושבים הוא דרך הוועדים המוניציפאליים, דרך 

  -הוועדים המקומיים. נוצר מצב

 

 שאלה, שאלה, זה צריך להיות שאלה.   :גב' אושרת גני

 

ובים אין ... בקדנציות קודמות שלהרבה מאוד ייש  :מר דוד משה

ועדות ביקורת, ואין למועצה למעשה חוץ מביקורת חשבונאית, ואני מניח 

שהיא נעשית, כמה כסף נכנס כמה יצא, ואני בטוח שזה נכנס, אבל מעבר לזה 

יישובים  2-אין לנו שום ביקורת. גם מבקר המועצה לפי דבריו מבצע ביקורת ב

  -בשנה

 

 לה. דודל'ה זה צריך להיות שא  :גב' אושרת גני

 

  -שנה 15להוציא חשבונית,   :מר דוד משה
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 זה לא שאילתה חדשה, זו שאלה.   :גב' אושרת גני

 

השאלה שלי היא כזאת, כתוב בחוק ועדת חובה, לא   :מר דוד משה

 כתוב סנקציות. 

 

.   :גב' אושרת גני  נכון

 

אבל כיוון שאני חושב שזה אינטרס של המועצה   :מר דוד משה

ע למועצה לקבוע מקל וגזר. אולי פרס למי שכיהן ואולי מי ואני רוצה להצי

  -שלא

 

סליחה, זו הצעה לסדר, אם אתה רוצה להביא   :גב' אושרת גני

הצעה לסדר, לישיבה הבאה, בסדר?  כי הצעה לסדר זה דיון, פותחים את זה, 

 מדברים על זה, מביאים נתונים, אולי דוגמאות ממקומות אחרים. 

 

שא הביקורת גם לפי מה שאת הצהרת בהתחלה נו  :מר דוד משה

  -שאת רוצה להעלות פה

 

 זה לא הצעה לסדר זו שאילתה, זו שאילתה.   :גב' אושרת גני

 

 לא, זה משהו אחר.     :דובר

 

נכון, זה שאילתה זהו, אי אפשר עכשיו לפתוח את   :גב' אושרת גני

רוצה להודות לך זה לדיון. חברים, יש כאן נושא שהוא חשוב ללא ספק ואני 

שהעלית את זה. זה נושא שהוא מאוד חשוב ציינו את זה בתחילת הדרך, ואני 

גם אציין כאן לטובת העבודה היפה שנעשה, גם על ידי מבקר המועצה וגם על 

יישובים היום אנחנו עומדים  3-ידכם וגם על ידי הוועדים שעשו מאמצים ומ
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ורת שם. קודם כל התקדמנו, יישובים, ואנחנו נאשר את ועדות הביק 15על 

דבר שני לא להרפות. חצי מהיישובים עדיין אין להם ועדת ביקורת. תעשו את 

שליחותכם יחד עם חברי הוועד ותנסו למצוא חברים ליישוב שיסכימו להיכנס 

לוועדת ביקורת, זה חשוב מאוד מאוד ואנחנו ניתן את כל הכלים, כמו 

שהייתה כאן, אנחנו הכנסנו גם את שיכולתם לראות בהמשך לישיבת ההנהלה 

החוברת עם תפקידי ועדת הביקורת. אם תפרסמו את זה אז יכול להיות שזה 

יעודד אנשים להיכנס, כתוב שם בדיוק מהם סמכויותיה ומהם תפקידה של 

 ועדת הביקורת. אז תודה רבה לשאול השאילתה ותודה רבה לך רואי. 

 

ד משפט אחד, תודה גם לדנה אני רק רוצה לציין עו  :מר רואי מסורי

גל מנהלת המחלקה המוניציפאלית שהיא בעצם מרכזת את כל הנושא הזה. 

ועוד דבר קטן הבעיה הזאת ידועה בכל המועצות האזוריות. אני חבר בפורום 

מועצות אזוריות, קשה מאוד למנות חברי ועדת ביקורת, אני חושב שאנחנו 

  -מהיישובים 50%מובילים בנושא הזה, 

 

 לא יוכל... של המושב.      :ר צפי פלדמ

 

זה יפה, אבל זה לא מספק אותנו, אנחנו רוצים   :מר רואי מסורי

 למנות ועדות ביקורת במרב היישובים אם לא בכולם, תודה. 

 

תודה רבה רואי. ואני רוצה באמת גם לציין את   :גב' אושרת גני

הקורס לחברי  דנה, לא רק בנושא הזה. דנה מרכזת מנהלת ומובילה את

שבועות, וכבר היו  4שבועות או  3.5ועדים, והקורס הזה יצא לדרך לפני בערך 

אחרון ובאמת אנחנו שומעים פידבקים מאוד מאוד  1מפגשים, יש עוד מפגש  3

טובים, אני לא יודעת מה אתם שמעתם מהחברים, אבל בסך הכול יש שם 

ל הוועד, על ההיבטים הרצאות מאוד חשובות ומאוד מעניינות על תפקידו ש

המשפטיים, הקהילתיים, התקציביים, וגם פוגשים את מנהלי האגפים 
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הרלוונטיים שהם מציגים להם את תכניות העבודה ואת הממשקים. כתוצאה 

ייעוץ  מזה וגם מדיון שהיה כאן, אנחנו למשל החלטנו לייצר כאן סל של שעות 

ייעוץ משפטי לוועדים שאין להם יועצים משפטיי ם, שזה עזרה ראשונה, זה של 

ייעוץ בסיסי,  וייצוגים וכו', אבל איזה שהוא  כמובן לא חוות דעת משפטיות 

ויהיו עוד ייעוצים נוספים בנושאים שהיו חשובים לחברי הוועדים שעלו כאן. 

המפגש שדיברתי עליו זה מפגש משותף איתם במסגרת הקורס הזה. איתן, 

בהיטל המיסים של מיסים.  אתה השאילתה השמינית והאחרונה, היטל

המועצה אין הפרדה בין מרכז מסחרי לבין עסקים שאינם במרכז מסחרי. 

שתיים, מרפסת שאיננה מקורה לא מחויבת בארנונה. שלוש, על פי צו המיסים 

 של המועצה כל שטח מקורה, זה כבר התשובות. 

 

 זה התשובות.   :מר יצחק אגוזי

 

יחסות גורמים רלוונטיים חסכתי. אבקש התי  :גב' אושרת גני

לנקודות הבאות: אחד, גובה הארנונה גבוה יותר במסחר רגיל מאשר במרכז 

מסחרי. אין הבחנה והתייחסות בצו ההפרדה בין חיוב מרפסת שמש מקורה 

ללא מקורה. עשית כאן חיבור של כמה דברים. ולמה מחייבים פרגולה כשטח 

א קצת התבלבלה כאן בין עיקרי? אתה רוצה להשלים את השאילתה, כי הי

 שלושת הסעיפים. 

 

 אין לי בעיה שהיא תבוא בפעם הבאה.   :מר איתן יפתח

 

 תהיה תשובה.   :גב' אושרת גני

 

  -לא  :מר איתן יפתח

 

 לא, תהיה תשובה, יש תשובה, יש תשובה, בבקשה.   :גב' אושרת גני
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 הצלחנו לפענח.   :מר יצחק אגוזי

 

 ת את השאלה מתוך התשובה. אפשר יהיה לבנו    :דובר

 

 לא, זה כתב את זה הפוך.   :מר איתן יפתח

 

בהיטל המיסים של המועצה באמת אין הפרדה בין   :מר יצחק אגוזי

מרכז מסחרי לבין עסקים רגילים ביישובים. יש מרכז מסחרי, אני מבין 

שאיתן התכוון למרכז מסחרי בצור יצחק. התעריפים הם זהים, עסק של 

שעומד בפני עצמו ועסק של פיצרייה בתוך מרכז מסחרי משלמים פיצרייה 

 אותו דבר. 

 

  -יש מוסדות  :מר איתן יפתח

 

 רגע, שנייה, שנייה, הוא יענה ואז תשאל.   :גב' אושרת גני

 

 יש מה?   :מר יצחק אגוזי

 

 יש עיריות שזה שונה.   :מר איתן יפתח

 

 נה. יש עיריות יכול להיות שזה שו  :מר יצחק אגוזי

 

 זה מה שאני שואל.   :מר איתן יפתח

 

 יכול להיות, אצלנו זה לא שונה.   :מר יצחק אגוזי
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 נתקן את זה.  2020-נראה לי שב  :דויד סיוןמר 

 

לא, אני לא בטוח שצריך לתקן את זה. מרפסת   :מר יצחק אגוזי

שאיננה מקורה לא מחויבת אצלנו בארנונה. בצו המיסים של המועצה של 

קורה הצמוד לנכס נחשב כחלק מהנכס והוא משלם את התעריף של שטח מ

  -אותו נכס

 

 מלא.   :מר איתן יפתח

 

. כתוב 50%מלא. למעט חנייה מקורה שבצו כתוב   :מר יצחק אגוזי

. זה לפי צו המיסים שלנו. לגבי הנחות בארנונה, זה 50%-ומחויבת ב 50%

של תושבים ותיקים שאילתה נוספת ששלחת, אתה שאלת על הנחה לעסקים 

 -שיש הנחה כזאת שהמועצה עד היום לא אימצה אותה. היום

 

 זה יבוא להצבעה.   :גב' אושרת גני

 

היא נכנסת לקובץ שמגיע להחלטה, והמועצה תיתן   :מר יצחק אגוזי

 אותה. כנראה שמעטים מעטים יכולים ליהנות ממנה אבל מי שיכול שייהנה. 

 

ני אגיד עוד משהו לגבי צו הארנונה. אוקיי, אז א  :גב' אושרת גני

היום אנחנו נדבר על צו המיסים, ובעצם בהצבעה הזאת אנחנו נתאר למה 

 ? 1.32%הבאנו רק את הצו כמו שהוא עם התוספת האוטומטית של 

 

 . 0.32%  :מר יצחק אגוזי

 

. למה הבאנו את זה ולא הבאנו את זה פתוח. 0.32%  :גב' אושרת גני

שיו לפתוח את זה, אנחנו לא יכולים לשנות שום דבר משום שאי אפשר עכ
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בתקופה הזאת שלפני הבחירות לממשלה, וזה המועד האחרון. בלאו הכי 

הדיונים בדרך כלל בנושא של צו ארנונה הם מתרחשים ביוני, זאת אומרת 

ההצבעה היא ביוני. אז צו הארנונה השנה זה נדחה בגלל הבחירות לרשויות 

ל בדיונים בגלל הבחירות לרשויות הארציות, ולכן הדיון המקומיות, וזה מוגב

המשמעותי האמיתי שיאפשר לנו לנסות להביא שינויים לאישור משרד הפנים 

יוני. היום אנחנו מביאים את מה שאנחנו  זה ייקרה לקראת הדיונים של 

חייבים לאשר באופן אוטומטי, על זה נסביר אחר כך, אבל זה מסביר את מה 

ודם למה אנחנו לא דנים בזה עכשיו. זה יעלה לדיונים כל שאתה אמרת ק

הנושאים שאמרת. אם תחליטו שאתם רוצים להביא את זה לדיון כאן את 

כז מסחרי או את הנושא של ההבחנה בין מרכז מסחרי לבין עסק שאינו במר

המרפסות, אנחנו נביא את זה כאן לדיון כשאנחנו נפתח את הנושא של צו 

ת חדשה אם נרצה לגבש. רק צריך לזכור שכל דבר שאנחנו הארנונה למדיניו

מחליטים כאן הוא רק המלצה שהולכת למשרד הפנים לאישור, זה לא 

בסמכות שלנו לקבל כאן החלטות. מי שמחליט כאן אנחנו ממליצים, 

 ההחלטות מתקבלות על ידי משרד הפנים. שאלת המשך? 

 

 כן.   :מר איתן יפתח

 

 . בבקשה  :גב' אושרת גני

 

קיבלתי את התשובה של אגוזי, אבל השאלה לגבי   :מר איתן יפתח

מרפסות מקורות או מוצללות שהם מלאות, אני מדבר מלאות שאמורות לשלם 

, כמו חנייה 50%ארנונה, האם הבחינה של זה, אם אפשר לעשות את זה 

 למשל, האם אפשר לבחון את זה כבר עכשיו לקראת שנת התקציב הבאה? 

 

  -זה מה שאושרת אמרה  :אגוזימר יצחק 
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 אבל באיזה צורה באיזו ועדה?   :מר איתן יפתח

 

 סליחה, אתה התנדבת להוביל את הוועדה הזאת.   :גב' אושרת גני

 

בסדר, השאלה אם צריך לזה מינוי מסוים או   :מר איתן יפתח

 משהו. 

 

 בדיונים שיהיו במאי אפשר.   :מר יצחק אגוזי

 

נו לא צריכים מינוי מסוים או משהו, אנחנו אנח  :גב' אושרת גני

הגדרנו בישיבת ההנהלה שתקום ועדה שאתה מוביל אותה, שבוועדה הזאת 

אתם תביאו את ההמלצות שלכם למליאה, לפני צו המיסים שייפתח ביוני. 

זאת אומרת שאתם צריכים לעבוד על זה כבר באפריל מאי, להביא את זה 

 במאי לישיבת המועצה. 

 ;2019ים לתמיכות במוסדות ציבור תבחינ .4

 

טוב, הנושא של תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור   :גב' אושרת גני

. אני אבקש משי להציג את זה. ותודה רבה לכל מי שהקדיש מזמנו וכתב 2019

 את השאילתות. 

 

אנחנו מידי שנה מאשרים את הנושא של תבחינים   :מר שי אברהמי

, אולי קצת הרחבה לחברי המועצה החדשים, לתמיכות המועצה. תמיכות זה

תמיכות זה פשוט כספים שהמועצה מעבירה לעמותות לפעילות של רווחת 

 תנותהציבור, פעולות שאינן מבוצעות על ידי המועצה. למשל עמותות שנו

שירותים לגיל השלישי, עמותות שעוסקות בנושא של השלמה בנושא הרווחה, 

גם מקבלים תקציבים נניח עבור, אולי אני עמותות ספורט, ברשויות אחרות 

נוער וכו'  לא אתן לכם רעיונות, אבל גם עבור בתי כנסת, פעילות דת, תנועות 
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. לכל רשות יש את הסמכות לקבוע קודם כל מה מסגרת התקציב שהיא  וכו'

תקציבים כמובן, וגם לקבוע את  במגבלות יכולה להקצות לנושא, מותנה

ה את הכסף הזה. כי יש רשות שאומרת הנושא הכללים שעל פיהם היא מקצ

הזה הוא בלב העשייה שלי, זה מאוד חשוב, ויש רשות שתגיד: לא, דווקא 

נושא אחר יותר חשוב לי. התהליך עובד על פי  נוהל מאוד מוגדר של משרד 

הפנים. בסך הכול מדובר פה בכספי ציבור שעוברים מהרשות לעמותות, ולכן 

מוגדרים, הרשות צריכה לאשר תבחינים, זה הכללים  יש לו כללים מאוד מאוד

למי היא מקצה את הכסף. הכללים הם צריכים להיות גלויים, יש פנייה 

לציבור, לעמותות שיגישו את הבקשות שלהם. יש ועדה מקצועית שעל פי 

הנוהל של משרד הפנים חברים בה היועץ המשפטי, הגזבר ומנכ"ל הרשות. 

שרת אותם ובסוף זה מובא לאישור המליאה. היא בוחנת את ההצעות, מא

אנחנו התבקשנו השנה לעדכן ולרענן את נושא התבחינים של המועצה. כיוון 

שהתחלנו את התהליך לאחר אישור תקציב המועצה שהוא כבר סגור, אנחנו 

מצאנו לנכון לעדכן את תבחיני המועצה קודם כל בהוספה של תחום נוסף 

ם של פעילויות של עמותות ואגודות ספורט, שלא היה קיים בעבר, זה בתחו

וגם קצת עדכנו את התבחינים המדויקים של עמותות בתחום של סיוע ומתן 

שירותים לגיל השלישי, ועמותות שנותנות סיוע לאנשים במצוקה כלכלית. 

התבחינים נשלחו לכם, אני לא אקרא אותם במפורט. סך התקציב שעמד לנו 

מתוך תקציב המועצה, וגם זה אחרי ₪  1,020,000לטובת הנושא הזה הוא 

קשיים מאוד מאוד גדולים, כי התקציב כבר סגור, אין יכולת להגיד, היינו 

לאין סוף של פעילויות, אבל המסגרת היא נתונה ₪, מיליון  5רוצים לתת 

לא רק  ןומוגדרת. בתבחינים אנחנו בעיקר חידדנו את הנושא של עמותות שה

עמותות לגיל השלישי ועמותות בנושא של סיוע  מקומיות, אני מדבר על

לקבוצה של  ןנותנות לפחות את השירות שלה ןכלכלי, אלא עמותות שה

איש, וגם יש  50-60-יישובים, נותנות שירות לפחות ל 3יישובים, לפחות 

כללים, ואתם תראו את זה בתבחינים שהם בכלל מוגדרים על ידי משרד 

שהמועצה נותנת הוא לא יהיה יותר מאשר  הפנים, כמו למשל שהיקף התמיכה
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מהיקף התקציב של אותה עמותה. אנחנו קיימנו ועדה מקצועית שנדרשת  50%

על פי הנוהל ואישרנו את זה, ועכשיו זה מובא לאישורכם. לאחר שאתם 

נוכל לפרסם את זה לציבור לקבל את הפניות  תאשרו את התבחינים הללו, 

 ולהקצות את הכספים בהתאם לכך. 

 

אפשר לשאול? מי בודק את כל הנעשה בעמותה אם   :מר אשר בן עטיה

 היא מתקבלת או לא, איזו ועדה, מי יושב ובודק? 

 

 ועדת התמיכות.   :מר יצחק אגוזי

 

הוועדה היא ועדה מקצועית, היא ועדה של מנכ"ל,   :גב' אושרת גני

זו ועדה מקצועי ויועץ משפטי. הוועדה מוגדרת על פי חוק,  ת שיושבים גזבר 

  -בה

 

 50-זה מובן, אבל איך הם יודעים שהיא טיפלה ב  :מר אשר בן עטיה

 . 80-או ב 40-או ב

 

 מגישים מסמכים.   :מר שי אברהמי

 

 יש קריטריונים.   :גב' אושרת גני

 

 יש רשימת מסמכים שצריך להגיש.   :מר יצחק אגוזי

 

.. צריכים לאשר.   :מר שי אברהמי  כדי.

 

אגב הכול מפורסם, הכול צריך להיות באתר   :יגב' אושרת גנ

האינטרנט ובפייסבוק, כך שכולם יודעים מהם התבחינים מהם הקריטריונים, 

 כדי שיוכלו להגיש להתמודד על זה. שמוליק. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 5.2.19מיום  הישיב

 

 42 
 

 

 שי, זה רק כסף או גם שווה כסף?   :מר שמוליק מריל

 

. זה יכול להיות גם שווה כסף, וצריכים לדון בו  :מר שי אברהמי

 יכול להיות גם מקרים של שווה כסף. 

 

 שאלות, לא ראיתי תבחין בנושא בתי כנסת.  2 :ישראל טייבלוםמר 

 

 נכון, כי אנחנו לא, כי אין.   :מר שי אברהמי

 

.. בבתי כנסת.   :ישראל טייבלוםמר  כי אין. יש החלטה של המועצה לא.

 יש החלטה לא לתמוך, זה מה שאני שומע. 

 

אין תמיכות לבתי כנסת. התקציבים לבתי כנסת   :גב' אושרת גני

הם תקציבים שאפשר לבקש בקולות קוראים ממשרד הדתות. המועצה צינור 

 שיכולה להעביר את הכספים. 

 

והאם נבחנה אפשרות לתת מענקים לאנשים  :ישראל טייבלוםמר 

פרטיים או לספורטאים מצטיינים פרטיים, כמו הדוגמא שעלתה בפניכם 

.. האולימפי שצריך להגיע לאולימפיאדה בקטר, או לאלוף העו לם בהאבקות.

 שזה רק עמותות? 

 

לא, לא, המסלול לתת לאנשים מלגות וכאלה הוא   :מר שי אברהמי

באמת לעמותות כמו שאתה אמרת.  ןלא דרך המסלול של תמיכות. תמיכות ה

 מלגות וכאלה יש מסלולים של הענקת מלגות. 

 

דכן, באופן ספציפי אני אעדכן שיש לנו, הרי אני אע  :גב' אושרת גני
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דיברנו על זה גם בישיבה הקודמת, ועדה שאמורה לגבש מדיניות בנושא 

מלגות. אנחנו עוד לא הצבענו לדעתי זו אולי הוועדה האחרונה שעוד לא 

הצבענו עליה, היום אנחנו נצביע על יתר הוועדות, והיא תישאר לפעם הבאה, 

שיוענקו לסטודנטים עבור שעות שלהם בקהילה,  מלגות ןוהמלגות האלה ה

ויהיו גם מלגות לספורטאים מצטיינים. למשל יש ספורטאי מצטיין מרמות 

השבים גאווה למועצה, הוא השתתף, איך זה? באולימפיאדה של אנשים עם 

צרכים מיוחדים. והוא בהחלט בין המצטיינים שמקבלים כאן מלגה מהמועצה 

 אבקות נכון. בואו נגיד את שמו. האזורית, אלוף העולם בה

 

 לבב.  :ישראל טייבלוםמר 

 

לבב. אז שיהיה לו בהצלחה. אנחנו עוברים להצבעה   :גב' אושרת גני

 כאן, יש כאן הצעת החלטה? 

 

כן. נוסח הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת את   :מר שי אברהמי

ר על כפי שהוצג לכם ואוש 2019התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 

 ידי ועדת התמיכות המקצועית. הצבעה. 

 

.? מי   :גב' אושרת גני מי בעד? מי נמנע? אלי נמנע או שאתה עדיין..

נגד? פה אחד. יש לציין שאחרי שאנחנו נקבל את הבקשות והוועדה המקצועית 

תבחן את התבחינים ואת הבקשות. הוועדה המקצועית תביא לכאן את 

צביע כאן לתמיכה בעמותות שעמדו בתנאי ההמלצות להצבעה, ואז אנחנו נ

 סף. 

מאשרת את התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור פה אחד המועצה : החלטה

 על ידי ועדת התמיכות המקצועית. וואושר במליאה וכפי שהוצג 2019לשנת 

 

 השלמות; –חברים בוועדות  .5
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אנחנו עוברים לסעיף הבא, חברים בוועדות   :גב' אושרת גני

ברשותכם אני רוצה להשלים את הרשימה מהישיבה הקודמת.  השלמות

 הבאה: ועדת ספורט שבראשה יעמוד חבר המליאה דויד סיוון משדי חמד

וחברים בה איילת שחם מגני עם, גידי לינג מנירית, גיא כהן בית ברל, זאב 

פטאל שדי חמד, דודו בוזגלו מתן, ליאת זולטי מתן, ששי דניאל מרכז הוועדה 

לקת הספורט וגלי זמיר מנווה ימין. אני מבקשת להעלות את זה מנהל מח

להצבעה, מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד. תודה, בהצלחה לוועדת ספורט, 

 דויד בהצלחה. 

הרכב ועדת הספורט: דויד סיוון משדי : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

בית ברל, מ איילת שחם מגני עם, גידי לינג מנירית, גיא כהןיו"ר,  –חמד 

מתן, ששי דניאל ממתן, ליאת זולטי משדי חמד, דודו בוזגלו מזאב פטאל 

 רכז הוועדה וגלי זמיר מנווה ימין.מ -מנהל מחלקת הספורט 

 

יש לנו כאן השלמות לחברים בוועדות האחרות   :גב' אושרת גני

נווה ימין  שאישרנו בפעם הקודמת, אני אגיד אותם ברצף. אילנית כחלון 

וועדה למיגור אלימות וסמים. זאב פטאל ועדת תרבות. צביקה רמות חברה ב

מנחשונים ועדת תכנון אסטרטגי גבולות וותמ"לים. מוקה כהן צור נתן אותה 

גיל קייני נירית ועדת ביטחון, תמי פרבר  ועדה. צפריר שחם גני עם ועדת נוער, 

ימות סמים מנהלת אגף הרווחה ועדת מלגות, שירי פוקס רוזן ועדה למיגור אל

ואלכוהול, פנינית מרציאנו סייעת בגן שקד בשדה ורבורג לוועדת חינוך, 

 ונורית דואני גננת לוועדת חינוך. מי בעד? 

 

 נורית דואני? יש טעות אולי שוהם.   :גב' רחל רבר

 

שוהם, דואני זה שם המשפחה הקודם שלה, שוהם   :גב' אושרת גני

 דואני. אז מי מתנגד? אשר? 
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 לא.   :בן עטיהמר אשר 

 

 אז חברים פה אחד, פה אחד בהצלחה לכל החברים.   :גב' אושרת גני

כמו שראיתם נשלחו כתבי מינוי לחברים בוועדות השונות וכבר יש תאריכים, 

ביקשתי שיכניסו תאריכים עד סוף השנה להתכנסות של הוועדות. כל ועדה 

שמתכנסות לעיתים  פעמים בשנה, יש ועדות 4אמורה להתכנס, כמעט כל ועדה 

קרובות יותר כמו ועדות מכרזים, כמו ועדות הנהלה וועדה לתכנון ובנייה. 

 פעמים בשנה ובהתאם לצורך.  4אבל מרבית הוועדות מתכנסות 

 

יש החלטה גם של יו"ר ועדה של צעירים, שבפעם  :גב' שירלי לופו חזן

  -הקודמת אישרנו זו הייתה גליה רוזנטל הבנתי שזאב פטאל

 

 אישרנו את זה, אישרנו את זה.   :ב' אושרת גניג

 

 אישרנו את זה פעם שעברה אבל עשו שם שינוי.  :גב' שירלי לופו חזן

 

 אנחנו אישרנו את זה פנימית.   :גב' אושרת גני

 הוספת חברים לוועדות המועצה כדלקמן:: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

.  ועדה למיגור אלימות וסמים: אילנית כחלון מנווה  ימין, שירי פוקס רוזן

 ועדת תרבות: זאב פטאל.

ועדת תכנון אסטרטגי גבולות וותמ"לים: צביקה רמות מנחשונים, מוקה כהן 

 מצור נתן. 

 ועדת נוער: צפריר שחם מגני עם. 

 ועדת ביטחון: גיל קייני מנירית.

 ועדת מלגות: תמי פרבר מנהלת אגף הרווחה.

בגן שקד משדה ורבורג, נורית דואני  ועדת חינוך: פנינית מרציאנו סייעת
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 שוהם גננת. 

 

טוב, אני מבקשת לעבור לסעיף הבא, בהמשך   :גב' אושרת גני

הייתה כאן החלטת מליאה פרוטוקול  לבקשתכם ובהמשך לרציפות השלטונית

הועבר אליכם,  24/18, פרוטוקול הנהלה מספר 17.7.18-מליאה שאושר ב

התנהלות כספית בפרויקטים הנדסיים בנושא הקמת ועדת אד הוק לבדיקת 

. אנחנו מביאים כאן להצבעה חברים שהתנדבו בקדנציה הקודמת 2018לשנת 

להיות בוועדה הזאת, וחברים נוספים שביקשו להצטרף לוועדת הזאת. זו 

הייתה ועדה שתבדוק את הנושא של ההתנהלות הכספית ובקרה על הוצאות 

וניהול פרויקטים באגף ההנדסה.   כספיות 

 

 אפשר לשאול שאלה לפני שאנחנו מצביעים על זה?   :מר אשר בן עטיה

 

 כן.   :גב' אושרת גני

 

מכיוון שהנושא הזה בטיפול משפטי אנחנו פועלים   :מר אשר בן עטיה

 נכון שאנחנו מתעסקים עם זה? 

 

אן שום בעיה להקים ועדה שמסתכלת עם הפנים   :גב' אושרת גני

 חים ולהטמיע נהלים. קדימה איך אפשר להפיק לק

 

 הא לא מסתכלים אחורה.   :מר אשר בן עטיה

 

כן. צפי פלד יהיה יו"ר הוועדה, אגוזי חבר בוועדה,   :גב' אושרת גני

שי בר רצון חבר בוועדה, ורד שני מרכזת הוועדה יחד עם שני... מהנדסת 

תעשייה וניהול שתרכז גם את הוועדה, עו"ד עדי שחר ממתן, שלמה נמרודי 

רמות השבים, רחל רבר מאלישמע, אלי כהן חורשים, אשר בן עטיה נווה מ
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ניר אליהו ואורי עצמון כפר סירקין. אלה החברים, אני  ימין, יעקב אברהמי 

 מבקשת להעמיד את זה להצבעה מי בעד? שמוליק אתה לא בעד? 

 

 תשאלי מי נגד אז תדעי.   :מר שמוליק מריל

 

לא נגד. מי נמנע? אז מה אתה  מי נגד? אתה גם  :גב' אושרת גני

 שמוליק? 

 

 פה אחד לא.   :מר שמוליק מריל

 

 פה אחד.   :גב' אושרת גני

 

 פה אחד.   :מר שמוליק מריל

 

אם יש איזה שהיא הסתייגות למישהו זה הזמן. אז   :גב' אושרת גני

אני מאחלת בהצלחה לוועדה, הוועדה תקבל את כל הכלים את כל המשאבים 

 ם, וכן אתה צודק גם אתה צריך להיות שם. את כל האמצעי

 

 הוועדה תדווח למליאה?     :דובר

 

בוודאי, הוועדה תבוא עם המסקנות שלה למליאה   :גב' אושרת גני

חודשים ללמוד את הנושא ולהביא את  3ותדווח למליאה. אנחנו ניתן לוועדה 

ורד חודשים אני מבקשת  3הנושאים כאן לסדר היום. אז לישיבה של עוד 

 חודשים, הוועדה תציג את המלצותיה.  3להכניס את זה לעוד 

 

אני רק רוצה להוסיף שבמסגרת תכנית הביקורת   :מר רואי מסורי

השנתית הנושא הזה נבדק בעצם, אני עכשיו עוסק בזה בנושא אי הסדרים 
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 בפרויקטים. 

 

טוב, אני עוברת לנושא הבא. רואי, אני מבקשת   :גב' אושרת גני

לוועדה הזאת ואני מבקשת את אישורכם לצרף את מבקר המועצה  שתיכנס

 לוועדה הזאת, מי בעד? 

 

 אפשר? זה לא מכפיף אותו לוועדה? הוא עצמאי.   :מר שמוליק מריל

 

הוא יכול להיות חבר יועץ משפטי יש בעיה עם זה?   :גב' אושרת גני

 ועדה. 

 

 זה לא פוגע בתוכנית הביקורת.   עו"ד יריב סומך:

 

 אבל הוא יבקר את עצמו?     :וברד

 

 יש לנו אישור של היועץ המשפטי.   :גב' אושרת גני

 

 )מדברים יחד( 

 

  -יש איזה שהיא בעיה של כפיפות עם העובדה  :גב' אושרת גני

 

 שיהיה משקיף, שיהיה משקיף.   :מר איתן יפתח

 

אין שום בעיה, אתה חבר בוועדה פה אחד, מי בעד?   :גב' אושרת גני

 פה אחד. בצלחה. 
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למנות את חברי הוועדה לבדיקת התנהלות כספית : הוחלט פה אחד החלטה

וניהול פרויקטים באגף ההנדסה כדלקמן: צפי  ובקרה על הוצאות כספיות 

יו"ר הוועדה, יצחק אגוזי, שי בר רצון, ורד שני מרכזת הוועדה, עו"ד  –פלד 

,  עדי שחר, שלמה נמרודי, רחל רבר, אלי כהן, אשר בן עטיה, יעקב אברהמי

 אורי עצמון ומבקר המועצה רואי מסורי. 

 

דיווח על מינוי מנכ"ל, אישור שכרו, אישור עבודה נוספת ומינוי ממ"מ  .6

 ממונה חוק חופש המידע;

 

טוב, אנחנו עוברים לנושא הבא, דיווח על כניסתו   :גב' אושרת גני

שרון סספורטס. שרון  של המנכ"ל החדש למועצה. אני רוצה להציג לכם את

יציג את עצמו עוד מעט, אבל להגיד שהוא עבר את הוועדה לכשירות, ועדה 

יועץ משפטי, וישבו בה  חברות  2שיש בה נציג ממשרד הפנים, יושב בה 

שנבחרו על ידי המליאה לוועדה לבחינת עובדים בכירים, שגית ושירלי. 

יודע מה יריב אולי-הוועדה למעשה בחנה את ה אתה תציג את התהליך  , אתה 

 המשפטי של הוועדה. 

 

המשרה של מנכ"ל המועצה היא משרת אמון, בעצם   עו"ד יריב סומך:

, כאשר מה שנדרש כתנאי למינוי שלו זה מדובר במינוי של ראש המועצה

לצו המועצות האזוריות. כפי  57אישור של אותה ועדת כשירות לפי סעיף 

נם תנאי סף, אני אתמצת אותם, הם שאושרת תיארה הוועדה התכנסה. ויש

קבועים בחוזר מנכ"ל של משרד הפנים, יש צורך רק מי שמעוניין לדעת לידע 

כללי, יש צורך בתואר אקדמי כדי להיות מנכ"ל מועצה אזורית בסדר גודל של 

ו 7המועצה הזו,  שנות ניסיון ניהולי של  4-שנות ניסיון תעסוקתי בניהול כללי 

עובדים, אלה תנאי הסף. הוועדה התפקיד שלה היה  10צוות שמונה לפחות 

לבחון שהמועמד לתפקיד אכן עונה לתנאי הסף, התרשמה שהמועמד עומד 

בפער גדול לטובתו בהשוואה למה שנדרש על פי חוזר מנכ"ל, ולכן אישרה את 
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כשירותו. היום אנחנו נדרשים כאן במליאה לאשר בעצם את תנאי העסקתו 

ויותר מאוח החלטות בנושא הזה כפי שמתואר  2ר אנחנו נבקש עוד את שכרו, 

לכם גם מינוי לתפקיד של ממונה חופש מידע ממלא מקום הממונה, וגם 

לאישורכם לעבודת חוץ, תכף אנחנו נתייחס אליה וניתן פרטים נוספים. אני 

רק אבהיר מראש שיש צורך גם באישור מיוחד של משרד הפנים, לא מספיק 

 רק אישור המליאה. 

 

 שרון בבקשה, אתה מוזמן להציג את עצמך.   :גב' אושרת גני

 

 הוא לא במשרה מלאה?     :דובר

 

 במשרה מלאה, אנחנו נתייחס לזה תכף.   עו"ד יריב סומך:

 

כן, כן, שרון יציג את עצמו ואז אנחנו נדבר על   :גב' אושרת גני

 ההחלטות האחרות שקשורות בנושא. 

 

תושב נווה ימין, שכן של אושרת.  48בן  אני שרון מר שרון סספורטס:

, נשוי למיטל 2004-בחומר אני מניח שאם קראתם זה כתוב. בנווה ימין מ

ויואב לומדים בעמיאסף ופה בבית ספר  2שהיא בת המושב, יש לנו  ילדים נדב 

 2014-התגייסתי לצבא השתחררתי ב 1989-אהרונוביץ. גדלתי בכפר סבא ב

ם בחיל התותחנים. התפקיד האחרון שעשיתי שנות שירות רוב 25מהצבא, 

מפקד חטיבה סדירה שנקראת מורן, נמצאת לא רחוק מפה. חטיבה שעוסקת 

בטילים מדויקים ובמזל"טים. לאחר מכן עשיתי עוד תפקיד אחד בצבא במטה 

הכללי בבור בקריה, הייתי שם שנתיים וחצי, בתפקיד שנקרא רמ"ח תכנון 

לחמות, מצטער, זה מה שעשיתי במשך שנתיים אופרטיבי, אחראי על ייצור המ

הייתי חצי שנה בחופשה, והקמתי יחד  2014-וחצי. לאחר מכן השתחררתי ב

שותפים נוספים מרכז לחדשנות דיגיטלית בבאר שבע, יחד עם  2עם 
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גוריון, בפארק היי טק בבאר שבע. יחד עם בן רום  אוניברסיטת בן 

טכנולוגיות בתחום הרפואה, מהאוניברסיטה. המרכז הזה עוסק בקידום 

ובקידום טכנולוגיות לגיל השלישי ועובד עם משרדי הממשלה, עובד עם יזמים 

, יש פרטיים, עובד עם גופים בחו"ל. המרכז נמצא בפארק היי טק בבאר שבע

עובדים ומייצרים לא מעט פרויקטים בעיקר בבאר שבע כרגע. בנוסף  30לנו 

נקרא... שעוסק בהנגשת מידע רפואי בבתי ש באמ.די. קלון מועסק 2016-אני מ

חולים לחוקרים ולרופאים. אקדמיה למדתי משפטים מינהל עסקים 

בינתחומי, למדתי תואר שני בחיפה במדעי המדינה במסגרת המכללה ב

 לביטחון לאומי. 

 

.     :דובר .  נראה לי שאתה אובר.

 

 שמח להיות פה.  :שרון סספורטסמר 

 

 )מדברים יחד(

 

יש פתרון לזה, התפקיד שלך והכישורים שלך אנחנו   :רכהמר דני ב

 צריכים להגדיל את המועצה. 

 

 אני בעד, אין לי בעיה.  :שרון סספורטסמר 

 

אז חברים זו הסיבה שאני לא הצגתי את שרון, כי   :גב' אושרת גני

הדברים מדברים בעד עצמם, אין ספק שוועדת הכשירות לא התקשתה להבין 

רק בתנאי סף אלא הרבה הרבה מעבר לתנאי סף. מה שוועדת ששרון עומד לא 

הכשירות התקשתה להבין איך שרון עוזב את כל הסטארט אפים והחממה 

הטכנולוגית המצליחה שלו בתנאים המעולים שהוא מועסק שם, ומגיע 

לתפקיד בדרום השרון. ושרון אמר והוא אמר את זה כאן אז אני אגיד את זה, 
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לגמרי ואנחנו מקבלים כאן באמת מישהו שמגיע מתוך שליחות, זו שליחות 

ניסיון ציבורי עם ניסיון פיקודי עם ניסיון ניהולי, ומתוך  שליחות אמיתית עם 

גם העולם של החדשנות הטכנולוגית והיזמות, ואני בטוחה שאת כל הכישורים 

והניסיון והיכולות האלה אנחנו נראה כאן בעבודת הניהול במועצה. אז אני 

 לך הצלחה אחרי שתהיה כאן הצבעה. מי רצה לשאול שאלה?  אאחל

 

דיברתם על זה שהוא יעשה איזה משהו חיצוני   :מר דני ברכה

 מעבר לתפקיד. 

 

זה דיון שיש  כן, אני אגיד את זה, הוא צריך לצאת?  :גב' אושרת גני

  -כאן

 

 אולי אני אסביר מה זה ואז תצביעו.  :שרון סספורטסמר 

 

 כן, בהצבעה תצטרך לצאת.   :יגב' אושרת גנ

 

 אי אפשר שאני אוריד את הראש?  :שרון סספורטסמר 

 

 אפשר לצאת ולהסתכל בפייסבוק.   :מר יצחק אגוזי

 

הכוונה היא שאני אעבוד פה במשרה מלאה כמובן  :שרון סספורטסמר 

. העניין הוא שאני עובד היום בסטארט אפ נוסף 100%בחלקיות משרה, זה 

ר לתחומי המועצה, ושמה יש לי כמות לא מבוטלת של, זה נקרא שהוא לא קשו

, על זה אני לא יכול לוותר, וכדי אופציות, ככה מתגמלים עובדים בסטארט אפ

שזה יישאר אצלי אני צריך להמשיך לעבוד שם במסגרת מאוד מצומצמת סדר 

שעות בחודש, בעיקר בטלפונים דברים מהסוג הזה, וזה בעיקר  8גודל של 

 אחרי שעות העבודה במועצה, בסופי שבוע, זה לא יפגע בעבודה שלי.  יהיה
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שאלות לשרון לפני שאנחנו מוציאים אותו   :גב' אושרת גני

 להצבעה? 

 

התפקיד המקביל זה משהו שיימשך עוד שנים או   :מר איתן יפתח

 שזה תקופתי? 

 

אני מקווה שזה יסתיים, החברה המטרה שלה זה  :שרון סספורטסמר 

שות מכירה למכור, אז אני מקווה שיהיה בשנתיים הקרובות לכל היותר, לע

 שנהיה בטוחים.  3כתבנו 

 

  שאלות נוספות?  :גב' אושרת גני

 

  מחלקים את האופציות לחברי המליאה?  :מר דני ברכה

 

 כל אחד אופציה אחת. חשבתי שיצביע בעד.  :שרון סספורטסמר 

 

 2ו נתכנס להצבעה ונקרא לך עוד שרון תודה, אנחנ   :גב' אושרת גני

 דקות, בסדר? 

 

 תחשוב על איזה סטארט אפ בינתיים.   :מר אלי פיטרו

 

קודם כל לגבי תנאי השכר, הכוונה היא כמובן   עו"ד יריב סומך:

משרה מנכ"ל, כפי  100%לקבל את אישור המליאה להעסקתו בתנאים של 

י מנכ"ל משרד הפנים בהתאם לקריטריונים, זאת הבקשה שנקבע בחוזר

 הרשמית הראשונה, זה תפקידה של מליאה. 
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 שנייה, אז בוא נעשה הצבעה.   :גב' אושרת גני

 

 . את רוצה הצעת החלטה? 100%  עו"ד יריב סומך:

 

 כן.   :גב' אושרת גני

 

לאחר שהמליאה עיינה בהחלטת ועדת הכשירות   עו"ד יריב סומך:

אשר דנה ואישרה את כשירותו של שרון סספורטס לתפקיד  20.1.19-מה

מנכ"ל המועצה האזורית, אנחנו מאשרים את תנאי העסקתו ושכרו שיהיה 

 משכר מנכ"ל לפי הוראות חוזרי משרד הפנים.  100%בשיעור של 

 

 מי בעד?   :גב' אושרת גני

 

 מה זה השכר הזה דרך אגב?   :מר אלי פיטרו

 

 ₪.  32,651השכר הזה זה   :גב' אושרת גני

 

 ברוטו.   עו"ד יריב סומך:

 

ממה  60%שיהיה לכם ברור שהוא ויתר על בערך   :מר אלי פיטרו

 שהוא משתכר. 

 

הוא ויתר על הרבה יותר, הוא ויתר על הרבה יותר.   :גב' אושרת גני

אז חברים אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד? פה אחד, תודה. שיהיה לנו 

 שיהיה לשרון בהצלחה שיהיה לכולנו.  בהצלחה,
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אשר  ,20.1.19-לאחר שהמליאה עיינה בהחלטת ועדת הכשירות מה: החלטה

דנה ואישרה את כשירותו של שרון סספורטס לתפקיד מנכ"ל המועצה 

את תנאי העסקתו ושכרו שיהיה  תמאשרמליאת המועצה פה אחד האזורית, 

 חוזרי משרד הפנים.משכר מנכ"ל לפי הוראות  100%בשיעור של 

 

אפשר לנצל את הכישורים שלו במסגרת המועצה   :מר אלי פיטרו

 בהרבה מאוד תחומים. 

 

ללא ספק, ואנחנו גם נספר לכם על משהו כבר   :גב' אושרת גני

 התחלנו. בבקשה יריב ההצעה השנייה. 

 

,   עו"ד יריב סומך: בהקשר לעבודת החוץ שמענו משרון את בקשתו

שעות בחודש בהיקף שהוא מוגדר כהיקף מצומצם, זה  8ד הוא מבקש לעבו

יהיה מחוץ לשעות העבודה של המועצה בעיקר בימי שישי. הוא הצהיר כפי 

לצו על השכר שהוא יקבל, הוא מעריך אותו  60שהחוק דורש ממנו בסעיף 

בחודש, שזה גם שולי יחסית לשכרו פה במועצה וזה ₪  2,500-בסדר גודל של כ

פוטנציאל לניגוד עניינים, מדובר על עבודה  וידאנו שאיןחשוב לבדוק. 

במסגרת חברת אמ.די. קלון שמקום מושבה בבאר שבע והיא עוסקת בנושאים 

רפואיים והנגשת מידע דיגיטלי לרופאים ולחוקרים בתחום הזה ולעוד 

גורמים, שוב אין שום קשר, אין ממשק משותף למועצה ולתקופה מוגבלת של 

ב שהמועצה תדע, החוק מאפשר לתת אישור לעבודת חוץ, אבל שנים. חשו 3עד 

החריג הם עובדים סטטוטוריים כדוגמת מנכ"ל מועצה. ולכן אנחנו גם בדקנו 

את זה באמצעות ייעוץ משפטי חיצוני של משרד שמתמחה בדיני עבודה של 

רשויות מקומיות. ההמלצה היא כמובן לפנות למשרד הפנים ולקבל את 

המועצה הוא בשום מקום לא מחליף את האישור הנוסף אישורו. אישור 

 שנדרש ממשרד הפנים, בלעדי האישור הזה לא תהא עבודת חוץ. 
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אני אבקש כאן להשלים ולשתף אתכם שעשינו פרה   :גב' אושרת גני

רולינג מול משרד הפנים, זה מאוד מאוד יוצא דופן לקבל אישור, אבל הם ראו 

הערך הגדול והמוסף שיש לאישור שכזה,  את קורות החיים, הם הבינו את

ולכן באישור המקדים שעשינו קיבלנו אור ירוק, ושרון הוריד באופן משמעותי 

את השכר שהוא מקבל עבור שעות הייעוץ האלה, כדי שזה יהיה באמת שכר 

מינימאלי וזה יהיה סמלי ביותר. אז יש לנו אור ירוק, בעצם משרד הפנים 

יאה, ולאחר מכן אנחנו מצפים לקבל את האישור מצפה לקבל את אישור המל

 הפורמלי של משרד הפנים. 

 

אושרת, דבר אחד פחות מטריד לפחות אותי אם   :מר אלי פיטרו

שעות,... סגולות כמו שהוצגו כאן אז מדובר בתרומה  15שעות או  8הוא עובד 

 וזה חשוב. הבעיה היא שאני חושב שהיא צריכה להטריד אותנו קצת יותר זה

ייגרע מתשומת הלב שלו, לא מהזמן שלו, הוא מתעסק עם דברים  עד כמה זה 

שדורשים תשומת לב דורשים אנרגיות, ועד כמה הוא באמת יהיה מרוכז 

במשימה. הוא נשמע לי איש מצוין ואמין ואפשר לסמוך על מה שהוא אומר, 

 אבל חשוב להבטיח שהוא יהיה מרוכז במשרה שהוא נבחר לה. 

 

  -בהחלט  :גניגב' אושרת 

 

 אם הוא ויתר אז הוא ויתר.   :מר אלי פיטרו

 

אז הוא ויתר על תפקידי המנכ"לות והבעלים של   :גב' אושרת גני

שעות חודשיות לייעוץ בלבד, וזה  8-החברות למיניהם, ומה שהוא נשאר זה ב

ישמור גם על יחסי עובד מעביד שיאפשרו לו להוציא את האופציות בהמשך. 

 זה לא תפקיד ניהולי בכיר.  זה מינורי

 

במיזמים האלה הוא היזם או שהוא בעצם עובד   :מר אלי פיטרו
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 במיזם? 

 

הוא עובד במיזם הזה. במיזמים שהוא היה היזם   :גב' אושרת גני

 השותף והבעלים הוא עוזב לגמרי. 

 

 טוב.   :מר אלי פיטרו

 

ן במקרה לגמרי הסתכלתי על לשון החוק, ולשו   :מר אלי כהן

שנים, אני מתאר לעצמי  5החוק היא אחרת. היא קובעת שהיא לא תעלה על 

 שנים זה כאילו מוצא אותנו באמצע הקדנציה.  3-שהמחוקק גם ידע ש

 

 לא הבנתי.   :גב' אושרת גני

 

  -אם אנחנו   :מר אלי כהן

 

.?   עו"ד יריב סומך:  מה זה..

 

 לא הבנתי את השאלה.   :גב' אושרת גני

 

.   סומך: עו"ד יריב  לא רלוונטי

 

 זה לא רלוונטי?    :מר אלי כהן

 

 שנים?  3למה   :גב' אושרת גני

 

כל היתר לעבודה פרטית תינתן לתקופה שלא תעלה    :מר אלי כהן

 -שנים 5על 
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 )מדברים יחד( 

 

 שנים.  5אפשר לאשר לו   :גב' אושרת גני

 

אני  מה שאני אומר, אתם לא הבנתם את השאלה.   :מר אלי כהן

שנים, ולא לבוא באמצע הקדנציה למנכ"ל  5אומר למה לא מראש לתת עד 

  -ולהעמיד אותו בפני סיטואציה שהוא

 

 נכון, למה לעמוד עם סטופר?   :גב' רחל רבר

 

.    :מר אלי כהן  למה לעמוד עם סטופר? זה מה ששאלתי

 

  -שנים למה 5אם החוק מאפשר לו     :דובר

 

א, בחוק הרלוונטי לרשויות מקומיות לא, ל  עו"ד יריב סומך:

ולמועצה אזורית בפרט, אין התייחסות לתקופה מקסימלית, אנחנו יודעים 

שזה בעיקרון כתוב שאי אפשר לעובד סטטוטורי, בחוזה העסקה כתוב שאי 

אפשר בכלל לקבל אישור כזה. אנחנו עושים כאן משהו מאוד חריג. נעשה כאן 

אנחנו מבינים שהסיכוי לקבל אותו גדל  באמת הליך של איזה פרה רולינג.

ככול שהתקופה היא קצרה יותר, לכן ביקשנו ממנו שיתחייב לתקופה הקצרה 

ביותר שהוא יכול לעמוד בה, ולמען הביטחון ביקשנו לא את השנתיים שהוא 

מדבר אלא טיפה יותר, מה שנקרא בלי לגרום לכך שנקטין את הסיכוי שבאמת 

יג הזה. הוראת החוק... נראה לי שזה התקשיר נקבל את האישור המאוד חר

אני לא בטוח אפילו מה, אבל הוראת החוק אין בה מגבלה בכלל של תקופה, 

 אלא בכלל אסור. 
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אוקיי חברים אם עוד הערות אני אבקש להעלות   :גב' אושרת גני

 את זה להצבעה. הצעת ההחלטה יריב. 

 

דעת משפטית מיום לאחר שהמליאה עיינה בחוות   עו"ד יריב סומך:

 8היא מאשרת את בקשתו של מנכ"ל המועצה לעבודת חוץ בהיקף של  30.1.19

שעות עבודה חודשיות בחברת אמ.די. קלון שלא בשעות העבודה של המועצה 

שנים, הואיל ומדובר בתפקיד סטטוטורי עבודת החוץ  3לתקופה מוגבלת של 

 טעונה גם אישור של משרד הפנים. 

 

 פה אחד, תודה.   מי בעד?  :גב' אושרת גני

 

 אפשר להכניס אותו את הנאשם.      :מר צפי פלד

 

אושרת, רק לא לשכוח יש את עניין חופש המידע,   עו"ד יריב סומך:

 ..  הוא יכול לשבת כאן. אני רוצה גם החלטה.

 

 מברוק. בהצלחה.   :גב' אושרת גני

 

 תודה רבה.  :שרון סספורטסמר 

 

  -נחנו עוברים להצבעה על מינויאז א  :גב' אושרת גני

 

אנחנו רוצים לבשר לך שהצבענו פה אחד על   :מר אלי פיטרו

... שאתה חייב למצות במסגרת  אישור... אבל זה היה כפוף לאיזה שהוא עניין,

 המועצה עכשיו, מיזמים בתוך המועצה מהסוג הזה. 

 

.  :שרון סספורטסמר  .  ... נראה לי שיש לי הרבה עבודה.
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 שרון, עכשיו אני מבין... עבורך.   :ר בן עטיהמר אש

מיום  של היועץ המשפטי למועצה עיינה בחוות דעת שלאחר : החלטה

את בקשתו של מנכ"ל המועצה  מליאת המועצה פה אחד  מאשרת,  30.1.19

 .שעות חודשיות בחברת אמ.די. קלון 8בהיקף של ה נוספת לעבודהחדש 

 והאישור מוגבל  דה של המועצהבשעות העבוהעבודה הנוספת שאיננה 

אישור זה של המועצה לעבודה נוספת למנכ"ל טעונה  .שנים 3לתקופה של 

 .אישור של משרד הפנים ומותנית באישור זה

 

 יריב תעלה להצבעה את שני המינויים הנוספים.   :גב' אושרת גני

 

 מינוי אחד שאני יודע עליו.    עו"ד יריב סומך:

 

 בבקשה.  כן,  :גב' אושרת גני

 

יש תפקיד אחד שכרגע מבצע אותו בפועל מנכ"ל   עו"ד יריב סומך:

המועצה לא של ממונה חופש המידע. המועצה הנוכחי, הוא תפקיד סטטוטורי 

מי שנושא בתפקיד הרשמי זה בועז שוויגר  .יכולה להתקיים כמעט יום בלעדיו

מקומו, ומי דובר המועצה, והוא נעזר בעת האחרונה במנכ"ל המועצה כממלא 

שיישא בתפקיד הזה לפי בקשתנו אחרי שהמליאה תסמיך אותו זה מנכ"ל 

, דהיינו ממלא מקום ממונה על חופש המידע. 2.3.19-המועצה הנכנס החל מה

 הצעת החלטה או שיש שאלות? 

 

 כן, הצעת החלטה.   :גב' אושרת גני

 

-הצעת ההחלטה היא שהמליאה מאשרת כי החל מה  עו"ד יריב סומך:

ימלא מר סספורטס את תפקיד ממלא מקום ממונה חופש המידע  2.3.19

  , לצידו של בועז שוויגר הממונה.במועצה 
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 מי בעד? פה אחד, תודה.   :גב' אושרת גני

שרון ימלא מר  2.3.19-מאשרת כי החל מהפה אחד המליאה : החלטה

סספורטס את תפקיד ממלא מקום ממונה חופש המידע במועצה לצד בועז 

 וויגר דובר המועצה.ש

 

 מינוי נציגים למועצת רשות ניקוז ירקון ורשות ניקוז שרון; .7

 

לסעיף הבא מינוי נציגים  אני מבקשת לעבור  :גב' אושרת גני

למועצת רשות ניקוז ירקון ורשות ניקוז שרון. נמצא איתנו כאן מנכ"ל רשות 

 הניקוז ירקון בבקשה זאביק כמה מילים. 

 

רב טוב לכולם, אני זאביק לנדאו ואני חבר רמת ע  :זאב לנדאומר 

הכובש ומנכ"ל רשות הניקוז. רשות הניקוז היא רשות שהוקמה על פי חוק. 

וועדות.  היא בנויה פחות או יותר כמו המועצה, יש לה מועצה, הנהלה 

 36המועצה מורכבת מכל הרשויות המקומית החברות ברשות, זה סך הכול 

הו בצפון עד ראשון לציון בדרום ועד הקו רשויות מקומיות מכפר שמרי

הירוק. כל הרשויות האלה אנחנו גובים מהם מכסות. המכסות משולמות על 

פי מספר תושבים או בתי אב, ועל פי השטח של הרשות. אתמול התקיימו 

יו"ר סיים את  בחירות ברשות לאחר שראש המועצה הקודם מוטי דלג'ו שהיה 

ובין השאר צפי נבחר להיות חבר בהנהלת  תפקידו, קיימנו בחירות אתמול

 הרשות. 

 

צריך להגיד אולי עוד משהו, היה מתמודד אחד   :גב' אושרת גני

 ראש המועצה האזורית שדות דן. 

 

 מה שהיה פעם עמק לוד.      :מר צפי פלד
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למעשה הוא נבחר פה אחד כמתמודד יחיד   :גב' אושרת גני

ח. עכשיו אנחנו רוצים למנות את שהתמודד לתפקיד, קוראים לו דוד יפר

הנציגים שלנו ברשות הניקוז גם בירקון וגם בשרון. ואני ברשותכם רוצה 

 להעלות את זה להצבעה, אלא אם כן יש שאלות לזאביק. 

 

.   :מר איתן יפתח  אתם תישארו פה תחת מועצת דרום השרון

 

  -לא תחת, אנחנו  :זאב לנדאומר 

 

 אנחנו אכסניה.  הם לא תחת,  :גב' אושרת גני

 

  -זה אכסניה  :זאב לנדאומר 

 

 אל תדאג, הוא משלם שכר דירה.      :מר צפי פלד

 

אנחנו מקבלים את כל השירותים ואנחנו בהחלט   :זאב לנדאומר 

נשמח להמשיך לשבת פה, נדמה לי שיש הנאה הדדית בין הרשות לבין 

נו שותפים ראשיים המועצה. דרך אגב כשהיינו קודם בכפר מעש אז אנחנו היי

 בעסקה הזאתי בביצוע העבודה בכפר מעש. 

 

 איתן,... כשהם מתכנסים לא לוקחים כסף.      :מר צפי פלד

 

תודה, תודה זאביק. אז אני מבקשת להעלות   :גב' אושרת גני

להצבעה, רשות ניקוז שרון מינוי חברים: שי בר רצון מהנדס המועצה וצפי 

 עד? פה אחד, בהצלחה. פלד ממלא מקומי וסגני. מי ב
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מינוי חברים ברשות ניקוז שרון כדלקמן: שי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 בר רצון מהנדס המועצה, צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה. 

 

רשות ניקוז ירקון מינוי חברים, זאביק זה בסדר,   :גב' אושרת גני

רשות ניקוז תודה. אם אתה צריך ללכת הכול בסדר, חיכית שעתיים בסבלנות 

ירקון אני מבקשת למנות את עצמי כחברה יחד עם צפי כממלא מקומי, מי 

 בעד? פה אחד תודה. 

מינוי חברים ברשות ניקוז ירקון כדלקמן: : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 , צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה. ראש המועצה אושרת גני

 

 רחי לביוב;מינוי נציגי איגוד דרום השרון המז .8

 

ואני רוצה לעבור למינויים באיגוד ערים דרום   :גב' אושרת גני

השרון מזרח לביוב, מינוי חברים. איגוד ערים דרום השרון מזרח לביוב 

המנכ"ל שלו זה מריק תושב גן חיים, שלא יכול היה להגיע לכאן, אבל אנחנו 

ים שאני נקצה זמן לסיור במט"ש שיש לנו, המט"ש המשודרג החדש. החבר

מבקשת להעלות להצבעה, אני משמשת כיו"ר האיגוד, והחברים שאני מבקשת 

להעלות להצבעה כאן הם שי בר רצון מהנדס המועצה, צפי פלד סגני וממלא 

. מי בעד? פה אחד, 1.3.19-מקומי, ושרון סספורטס מנכ"ל המועצה החל מה

 תודה רבה. 

ערים דרום השרון  מינוי חברים באיגוד: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

יו"ר, צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה,  –המזרחי לביוב: אושרת גני 

 . 1.3.19-שי בר רצון מהנדס המועצה ושרון סספורטס מנכ"ל המועצה החל מ

 

 אישור המלצת הרשות למינוי נציגי הרשות המקומית בוועדה המחוזית . 9

 לתו"ב;
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גני ור המלצת הרשות למינוי נציגי אנחנו עוברים לאיש  :גב' אושרת 

הרשות. יש לנו ועדה מחוזית לתכנון ובנייה. יש חברים שרוצים להיות חברים 

ראשי  3בוועדה מבקשים המלצות של קולגות ראשי רשויות. פנו אלינו 

רשויות. במרחב שלנו במחוז מרכז גלית שאול ראש המועצה האזורית עמק 

אש המועצה האזורית חוף שרון, חפר, היא ראש מועצה חדשה ואלי ברכה ר

שהוא ותיק והוא גם היה חבר בוועדה הקודמת. אני מבקשת, זה תקנה חדשה. 

עד עכשיו זה לא עלה למליאה אבל זו פעם ראשונה שמבקשים שמליאות 

המועצות יאשרו את ההמלצה של ראש המועצה לחברים שיהיו חברים בוועדה 

צבעה את ההמלצה שלנו על שני המחוזית. אז ברשותכם אני רוצה להעלות לה

 החברים, כחברים בוועדה המחוזית לתכנון ובנייה מחוז מרכז. 

 

 מי הנציג שלנו?    :מר אלי כהן

 

 נציגים.  2הם הנציגים שלנו. יש רק   :גב' אושרת גני

 

 הם נציגים למועצות האזוריות.   :מר יצחק אגוזי

 

 למועצות האזוריות.   :גב' אושרת גני

 

 את מכירה אותם?    :הןמר אלי כ

 

אני מכירה אותם. אז אני מעלה את זה להצבעה, מי   :גב' אושרת גני

 בעד? תודה רבה פה אחד. 

גב' גלית שאול ומר אלי ברכה כנציגי המליץ על : הוחלט פה אחד להחלטה

 ;מחוז מרכז לתו"ב הרשות המקומית בוועדה המחוזית

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 5.2.19מיום  הישיב

 

 65 
 

ה את ההמלצה שלי על אני מבקשת להעלות להצבע  :גב' אושרת גני

מטי צרפתי הרכבי ראש המועצה האזורית יואב לוועדה לתכנון ובנייה מחוז 

 דרום. גם את מטי אני מכירה, היא ראש מועצה שנה שביעית עכשיו. 

 

?     :דובר  למה זה רלוונטי...

 

ראשי רשויות יכולים להמליץ בכל הארץ לכל   :גב' אושרת גני

 הוועדות. 

 

 אבל פה כתוב רק למחוז.   :עו"ד יריב סומך

 

  -לא, היא ביקשה, היועץ המשפטי שלה  :גב' אושרת גני

 

 זה משהו שצריך להעביר דרך מליאה המלצה שלך?   :מר אלי פיטרו

 

 כן.   :גב' אושרת גני

 

 כמו שהיא הסבירה, זה משהו חדש.   :מר יצחק אגוזי

 

יגיון לא כל כן, זה משהו חדש, זה תקנה חדשה. הה  :גב' אושרת גני

 כך ברור כאן. 

 

... אם זה המחוז שלנו מילא אולי יש איזה   :מר אלי פיטרו

.. מחוז דרום.   היגיון.

 

 כן, אז אני מבקשת להעלות את זה להצבעה.   :גב' אושרת גני
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אושרת אנחנו נסמוך עכשיו רק על חוות הדעת שלך,   :מר שמוליק מריל

 ו. אנחנו לא מכירים ולא יודעים מה מי מ

 

 אין בעיה, תשאל אותי כל שאלה שאתה רוצה.   :גב' אושרת גני

 

 לא.   :מר שמוליק מריל

 

אין בעיה. אתה יכול לשאול אותי כל שאלה שאתה   :גב' אושרת גני

רוצה על כל אחד מהם. ואתה צודק שזה נראה תלוש, למה אנחנו צריכים 

מכירים אחד את להמליץ, למה המליאה צריכה להמליץ מילא ראשי רשויות ש

השני, אבל זה הנוהל, זה הנוהל. אני ממליצה בחום, מטי היא ראש מועצה 

מצוינת, היא פעילה מאוד במרכז המועצות האזוריות. ולמרות שלמחוז דרום 

אין השפעה על המחוז שלנו, לנו יש יכולת להשפיע על זה שהיא תהיה שם. אז 

להצביע בעד אז  לאו מסוג זה בסדר אם תרגיש נמנע, זה גם בסדר. מי שיכול

 אני מבקשת להעלות את זה להצבעה מי בעד? מי נמנע? 

 

 אנחנו בעדך פשוט.   :מר אלי פיטרו

 

תודה, תודה אלי, תודה רבה. מי נמנע? שמוליק   :גב' אושרת גני

נמנע. מי נגד? אוקיי, אז תודה רבה. אנחנו נעביר את ההמלצות האלה למשרד 

 הם את הפרוטוקול. הפנים, יריב אתה תעביר ל

של גב' מטי צרפתי  להמליץ על מינויהנמנע(  1ברוב קולות ): הוחלט החלטה

 ;מחוז דרום לתו"ב הרשות המקומית בוועדה המחוזית תנציגהרכבי כ

 

 ביטול שירותי השמירה ביישוב עדנים. .10

 

יש לנו בקשה של מושב עדנים לבטל את אגרת   :גב' אושרת גני
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ם. אנחנו ניתן על זה איזה שהוא רקע, אתה רוצה להגיד השמירה במושב עדני

 על זה משהו יורם? 

 

 אני רק אתמצת את העניין.   מר יורם דוקטורי:

 

 אז בוא תמצת.   :גב' אושרת גני

 

בקדנציה הקודמת הוועד המקומי ביקש לשדרג את   מר יורם דוקטורי:

דרך הארנונה. השמירה במושב בגלל גל פריצות. וככה התחלנו לגבות אגרה 

נוצרה מחאה גדולה במושב, הייתה אנומליה בגבייה בין תושבי ההרחבה 

למשקים בגלל המפתח שהוא לפי מטראז'. המשקים שילמו אחוזים גבוהים... 

יותר מתושבי ההרחבה וקיבלו הרבה פחות בגלל המבנה הגיאוגרפי של עדנים, 

החדש ביקש  ונוצרה מחאה גדולה ועצומה שנכתבה ולכן הוועד הנוכחי

להפסיק את הדרך הזו של הגבייה, ותבוצע חשיבה מחדש איך לשמור על 

 המושב. 

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, בואו נעשה את זה מסודר, אני אבקש מצפי   :גב' אושרת גני

 מאגוזי, ואחר כך שאלות והערות. 

 

בקשר לשירותי שמירה, אני רוצה רק לתת הבהרה      :מר צפי פלד

וולונטר י זה לא מחויב על פי חוק, יש פה מספר יישובים כמו גת רימון, זה 

שאין להם שירותי שמירה, לא רוצים להתעסק עם שמירה, כל תושב למוקד 

לאזעקה למה שהוא רוצה. עדנים היה שנים שרק הוועד המקומי הייתה 

שמירה לתושבים, ולא היה באגודה. האגודה ביקשה לפני שנה או שנתיים 

הוועדים להוציא  2-ו הם החליטו שהם לא רוצים. אנחנו דרשנו מנכנסנו, עכשי
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יידעו, שלא  2מכתב מסודר בחתימתם להביא להחלטות  הוועדים שהתושבים 

יהיה פתחון פה לא ידענו, כן אמרנו, לא ידענו. אז יש לנו פה מכתב מסודר 

והיד שהתירה זו היד שגם אוסרת. אז אנחנו מבקשים באמת להיענות לבקשת 

 ים על פי אישור בכתב. עדנ

 

 תודה צפי.   :גב' אושרת גני

 

אפשר להבין רק מיריב אם באמת יש איזה שהיא   :מר אלי פיטרו

 מניעה חוקית, כן לאשר כן לבטל? 

 

המצב הוא דווקא שאנחנו פועלים נכון. חוק העזר   עו"ד יריב סומך:

. כתוב שתנאי לגביית אגרת שמירה, יש  מספר תנאים יש לנו הסדרת השמירה..

ואחד מהם להחלטת ראש המועצה שמגדירה את תחום השמירה, שבו 

מתקיימת הפעילות, השנייה זה החלטת מליאה, שזה מה שקורה כאן עכשיו 

בעצם. אנחנו בעבר החלטנו שתהיה שמירה בעדנים, אני לא זוכר אם רק 

  -בהרחבה, אבל הייתה החלטה שאומרת שתהיה

 

.. החל 2היו      :מר צפי פלד  טות אחת בהרחבה ואחת.

 

.. ותנאי   עו"ד יריב סומך: היה איזה שהוא תחום רלוונטי לעדנים.

 תנאים אם אני לא טועה, זה פרסום או משהו.  3נוסף, לא זוכר 

 

 הודעה, הודעה לפרסם.   :מר יצחק אגוזי

 

 לפרסום ההודעה.   עו"ד יריב סומך:

 

 ועכשיו לא צריך לפרסם?   :מר איתן יפתח
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כרגע לבקשת עדנים, אנחנו בוודאי נפרסם גם את   "ד יריב סומך:עו

התיקון החדש. לבקשת עדנים אנחנו מקיימים החלטה חוזרת הפעם נקבע, כך 

אני מבין, אם המועצה באמת תחליט כך, שלא תתקיים פעולת שמירה. מן 

הסתם זה תואם את החלטת ראש המועצה החדשה שתתקבל, אנחנו נפרסם 

 אלה ומאותו רגע לא ניתן יהיה לגבות אגרת שמירה בעדנים. את ההחלטות ה

 

בשום דרך. אי אפשר לגבות בדרכים אחרות שהם   :מר יצחק אגוזי

  -לא

 

הוועד המקומי לא יכול לגבות יותר מוועד האגודה   :מר אלי פיטרו

  -ודרך

 

לא יודע על אגדות, לא מתעסק עם אגודה. ועד   :מר יצחק אגוזי

  -לגבות אגרת שמירה מקומי לא יוכל

 

מה קורה עכשיו עם תושב שמחר שולח לך מכתב,   :מר אלי פיטרו

 אדוני מה פתאום אין לי שמירה ביישוב? 

 

 )מדברים יחד( 

 

 הוא צריך להתחבר למוקד פרטי, לשים אזעקות.      :מר צפי פלד

 

 אני אמרתי, אי אפשר יהיה לגבות.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד(
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חברים, אני מבקשת מאגוזי להעלות את זה   :אושרת גניגב' 

 להצבעה, בבקשה אגוזי. 

 

כמו שאמרתי ברגע שמקבלים החלטה, טוב אני   :מר יצחק אגוזי

אקריא אותה, אי אפשר יהיה כמובן לגבות אגרת שמירה ולהפעיל שמירה 

 באמצעות המועצה או באמצעות הוועד המקומי. 

 

ליחה יש לי שאלה, זאת אומרת שאם רגע, רגע, ס  :גב' רחל רבר

בעוד חודש הם עושים איזה שהיא ישיבת ועד והם מקבלים החלטה לחזור 

  -בהם

 

 הם צריכים אישור של המליאה.      :מר צפי פלד

 

 בסדר, אבל זה הפיך.   :גב' רחל רבר

 

 כן.   :גב' אושרת גני

 

 אני לא אמרתי שלא הפיך.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

  -אנחנו מבקשים להקריא  :מר יצחק אגוזי

 

 אבל הם לא רוצים.      :מר צפי פלד

 

אנחנו מבקשים את ההחלטה כדלקמן: מחליטים   :מר יצחק אגוזי

, לפיה הוועד המקומי לא 10.1.19לקבל את הודעת ועד מקומי עדנים מיום 
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לא , ובהתאם תושבי המושב 1.2.19יספק שירותי שמירה במושב החל מיום 

 יחויבו בגין שירותי השמירה. 

 

 ולאחר שהוצגה לנו בקשה חתומה של שני הוועדים.   :מר אלי פיטרו

 

 כתוב.   :מר יצחק אגוזי

 

יש לכם כאן את החתימה החתומה של שני   :גב' אושרת גני

 הוועדים. 

 

 שני הוועדים יש פה.      :מר צפי פלד

 

  -ציג ועד מקומייש לכם את נציג המליאה ונ  :גב' אושרת גני

 

 אין שני ועדים.   :מר יצחק אגוזי

 

 עדנים.   :גב' אושרת גני

 

 יש ועד מקומי ונציג מליאה, הוא לא אגודה.   :מר יצחק אגוזי

 

יו"ר האגודה. הוא חתום, הוא חתום   :גב' אושרת גני ויורם הוא גם 

את על זה, הוועד חתום על זה, ולאחר שראיתם את זה, אני מבקשת להעלות 

זה להצבעה, מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אוקיי, אז ההצעה הזאת עברה, נבקש 

 לפרסם את זה בהתאם. 

, 10.1.19לקבל את הודעת ועד מקומי עדנים מיום : הוחלט פה אחד החלטה

, 1.2.19לפיה הוועד המקומי לא יספק שירותי שמירה במושב החל מיום 

 י השמירה.ובהתאם תושבי המושב לא יחויבו בגין שירות
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 עמיאסף; –אישור מורשי חתימה בחשבון הורים  . 11

 

אני מבקשת לעבור לסעיף הבא. אישור מורשי   :גב' אושרת גני

 חתימה בחשבון הורים עמיאסף. יש כאן שינוי במורשי חתימה. 

 

 אני צריך להסביר.   :מר יצחק אגוזי

 

 נסביר בבקשה.   :גב' אושרת גני

 

הוחלט כי מורשי  1.1.19ת המליאה מיום בישיב  :מר יצחק אגוזי

החתימה בחשבון ההורים של עמיאסף יהיו מירב פרידלנדר מנהלת בית הספר 

עזריאל קליש מנהלן ואלעד נאמן נציג הנהגת ההורים, אשר חתימת שלושתם 

יחד נדרשת לצורך ביצוע פעולות בחשבון. היום אנחנו מבקשים כי במקום 

יהיה אייל צייג מנהל אגף החינוך. הסיבה  המנהלת מורשה החתימה בחשבון

היא שאייל מחליף את המנהלת, כי הבנק מערים קשיים על אישורה של 

המנהלת להיות מורשית חתימה, מכיוון שהיא בעלת תעודת אזרחות נוספת 

.. את פעילות החשבון ניתן אישור מאת  אמריקאית. לאור זאת על מנת שלא.

שבותי במשרד החינוך, כי אייל יהיה המפקחת הכוללת של החינוך ההתיי

מורשה חתימה במקום המנהלת לתקופה זמנית כהוראת שעה. בנוסף בית 

הספר מבקש לצרף גם את הגברת מירב כהן נציגת הנהגת ההורים כמורשית 

חתימה בחשבון. אז ההחלטה היא כדלקמן: מורשה החתימה בחשבון תשלומי 

  -אייל צייג מנהל אגף החינוךהורים של בית ספר עמיאסף יהיו כדלקמן: 

 

 סליחה רגע, אייל צייג שיושב פה.   :מר אלי פיטרו

 

 ראש אגף החינוך.   :גב' אושרת גני
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.. מנהל   :גלי זמירגב'  לא חשבון מועצה, חשבון הנהגת הורים.

 אגף החינוך. 

 

 מנהל אגף החינוך?   :מר אלי פיטרו

 

 כן.   :גלי זמירגב' 

 

וא עכשיו יאשר כל מיני תשלומים של בית אז ה  :מר אלי פיטרו

  -הספר? כל פעם

 

 על הנהגת הורים.   :גלי זמירגב' 

 

 למה לא סגנית מנהל?   :מר אלי פיטרו

 

 אין לו.      :מר צפי פלד

 

 )מדברים יחד( 

 

להטריד פה פונקציה בתוך המועצה שתחתום לבית   :מר אלי פיטרו

יודע מה  קורה.  ספר, הוא לא מבין בזה, הוא לא 

 

 מדובר באופן זמני עד שהפתרון בבנק יתאפשר.    :מר יצחק אגוזי

 

 מה זה זמני? כמה זמן זה זמני?    :רתדוב

 

ידי   :מר יצחק אגוזי זה האישור שהתבקש, זה האישור שניתן על 
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משרד החינוך, יש לנו... משרד החינוך בעניין הזה. ולכן מורשי החתימה 

  -בחשבון

 

זה לא עניין של התגמשות הבנק, מירב צריכה פשוט   :גלי זמירגב' 

שזה תהליך מבחינת השגרירות. מבחינת השגרירות  IDלמצוא את המספר 

האמריקאית זה זמן של לקיחה, שלוקח זמן לתהליך הזה. כרגע החשבון 

מוקפא, כרגע אין אפשרות להכניס כספים ואין אפשרות להוציא כספים. 

ד עכשיו אני הייתי חתומה על חשבון ודרור בעצם עמיאסף מוקפא מכיוון שע

שהוא היה הגזבר שלי היה חתום על החשבון, ולא אני ולא הוא יכולים להיות 

בחשבון הזה. גם החשבון הבא הוא לרשות המועצה. אז כדי שיוכל לתפעל 

 הבקשה היא בעצם לשנות. 

 

ולכן מורשי החתימה, הצעת ההחלטה היא שמורשי   :מר יצחק אגוזי

מה בחשבון תשלומי ההורים של בית ספר עמיאסף יהיו כדלקמן: אייל החתי

צייג מנהל אגף החינוך, עזריאל קליש מנהלן בית הספר, אלעד נאמן נציג 

הנהגת ההורים ומירב כהן נציגת הנהגת ההורים. לצורך פעולות בחשבון 

מתוכם, אייל צייג חתימת חובה, עזריאל קליש חתימת  3נדרשות חתימות של 

 בה ואחד מנציגי הנהגת ההורים. חו

 

 )מדברים יחד( 

 

איך זה מתיישב עם האחריות או אפילו לא צריך   מר שחר עדי:

לזה חוק, שבא ואומר שהחשבון יהיה בצורה מסוימת ושנציגי בית הספר יהיו 

 ..  בעלי זכות חתימה, אני פשוט.

 

  -חוק לימוד חובה  :מר יצחק אגוזי
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ישית עם אייל, אבל השאלה היא אייל אין בעיה א  מר שחר עדי:

 הוא לא פונקציה מבית הספר. 

 

 בסדר, ניתן רשות של משרד החינוך לעניין הזה.   :מר יצחק אגוזי

 

 ... של המפקחת בגלל הבעיה שנוצרה.   :גב' רחל רבר

 

אוקיי, אני אבקש להכניס סעיף בהצבעה שמדובר   :גב' אושרת גני

זמני כהוראת שעה, בסדר? אז בבקשה תקראו כאן על הליך זמני, על אישור 

 את זה. 

 

 הקראתי.   :מר יצחק אגוזי

 

 אגוזי, זה רשימה א' ורשימה ב'?   :מר שמוליק מריל

 

  -מתוכם 3, 4לא אמרתי, יש   :מר יצחק אגוזי

 

.   :מר שמוליק מריל  אתה אומר ששני א' חייבים ואחד מרשימה ב'

 

.   :מר יצחק אגוזי  נכון

 

ו  :ק מרילמר שמולי , אוקיי? -זה א'   ב'

 

 אוקיי.   :מר יצחק אגוזי

 

אז אני מבקשת להעלות את זה להצבעה, מי בעד?   :גב' אושרת גני

מי נמנע? אוקיי, בסדר. ההחלטה עברה ואני מבקשת להביא את זה להצבעה 
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 שוב אחרי שיוסדר הנושא של מירב. שי תודה רבה. 

 

ך לעזוב מסיבות אישיות. אז אני מתנצל שאני צרי  :מר שי אברהמי

 כמו שאמרתי מקודם, תודה רבה לכולכם ושיהיה בהצלחה. 

 

 תודה לך.   :גב' אושרת גני

מורשי החתימה בחשבון תשלומי ההורים כי לאשר פה אחד : הוחלט החלטה

של בית ספר עמיאסף יהיו כדלקמן: אייל צייג מנהל אגף החינוך, עזריאל 

נאמן נציג הנהגת ההורים ומירב כהן נציגת קליש מנהלן בית הספר, אלעד 

מתוכם, אייל  3הנהגת ההורים. לצורך פעולות בחשבון נדרשות חתימות של 

 צייג חתימת חובה, עזריאל קליש חתימת חובה ואחד מנציגי הנהגת ההורים.

  מדובר על אישור זמני כהוראת שעה.

 

 היטל מיסים. . 12

 

היטל המיסים.  12לסעיף  טוב, אנחנו מתקדמים  :גב' אושרת גני

אני מבקשת אגוזי שתיתן איזה שהוא הסבר לפני שאנחנו מדברים ככה 

 צוללים לפרטים. קודם כל תן איזה שהוא רקע על היטל המיסים. 

 

טוב, היטל המיסים הוא המסמך שבעצם מאפשר   :מר יצחק אגוזי

. 2019למועצה שקובע את מיסוי הארנונה לשנה ספציפית, במקרה הזה שנת 

כמדומני יש הקפאה של,  1985היטל המיסים הוא כאמור היטל שנתי. משנת 

זה נקרא חוקי הקפאה, מדינת ישראל חוקקה חוקי הקפאה, אפשר להעלות 

את התעריפים בהיטל המיסים בהתאם לנוסחה הקבועה בחוק, שהשנה היא 

. כל שנה האחוזים האלה 2018לעומת שנה קודמת, לעומת שנת  0.32%

את עליית המדד  50%-בהתאם לנוסחה הזאת שהיא לוקחת בחשבון ב משתנים

-לכן השנה ההיטל עולה באת עליית השכר הממוצע במגזר הציבורי.  50%-וב
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. המחוקק גם קבע שכל שינוי בצו המיסים בין בעליית תעריפים או 0.32%

הפחתתן ובין בשינויים של סיווגים כאלה ואחרים מחייב את אישור שרי 

יום אחרי אישור צו המיסים,  14האוצר. בקשות כאלה מגישים תוך הפנים ו

אחרי המועד לאישור צו המיסים. והשרים אמורים לדון בדברים האלה ולתת 

 30.6תשובה עד תחילת השנה. בדרך כלל צו המיסים אמור להיות מאושר עד 

שלפני תחילת השנה,  14.7שלפני תחילת השנה. הגשת הבקשות היא עד 

, בפועל הם נותנים תמיד את 31.12-מורים לתת החלטה עד הוהשרים א

. ובדרך כלל גם ההחלטות הם שלא מאפשרות שינויים. יש 31.12-ההחלטה ב

מקרים חריגים שכן מאפשרים שינויים בהחלטת השרים. אנחנו נמצאים השנה 

בשנה מיוחדת לאור הבחירות לרשויות המקומיות, שגם את זה החוק קובע, 

חודשים מיום כניסתה של מועצה חדשה,  3צריך להיות מאושר שצו המיסים 

 20.11.8-מיום כהונתה של מועצה חדשה. המועצה כידוע התחילה לתפקד ב

, זאת הישיבה האחרונה 20.2.19-ולכן את צו המיסים הזה צריך לאשר עד ה

, ולכן אנחנו מאשרים אותה כאן היום. בהצעה שמובאת 20.2.19-לפני ה

גם בפני הנהלת המועצה ואושרה להביא אותה למליאה אין  בפניכם שהייתה

שינויים, ולכן הנושא הזה של בקשה מהשרים אינו רלוונטי בשנה זאת לגבינו. 

מה עוד שנכנס בינתיים גם הבחירות לכנסת, שכנראה בכלל יטרוף את כל 

הקלפים בנושא של אישורי השרים של הארנונות. אף שר לא ירצה להיות 

ורים להעלאת ארנונה בתקופה של בחירות, אז כנראה שגם חתום על איש

 רשויות שיבקשו הסיכוי שיקבלו הוא סיכוי אפסי. 

 

אגורות  10בשביל לסבר את האוזן זה משהו כמו   :מר דני ברכה

 למטר זה התוספת פחות או יותר? 

 

תלוי על איזה מטר אתה מדבר. אם אתה מדבר על   :מר יצחק אגוזי

  -אז נעשה את החשבון זה בערך₪,  35שהיה  תעריף של מגורים
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.   :מר דני ברכה  ₪.  35-מ 0.32%לשנה זה שקל ומשהו

 

 בסדר אוקיי.   :מר יצחק אגוזי

 

 אתה מתעסק בחשבונות?   :מר דני ברכה

 

כן, אבל אני צריך בדרך כלל מחשבון, מה אני   :מר יצחק אגוזי

של רוב הוועדים  ₪, 34.88אעשה. התעריף למגורים של המועצה הוא 

יש מספר ועדים מקומיים שבאופן היסטורי גובים ₪.  12.14המקומיים הוא 

-יותר מאשר התעריף הזה, והם ממשיכים לגבות יותר, גם שלהם עולה ב

. וכל שאר הסעיפים כל שאר התעריפים העסקיים תעשייה, מלאכה, 0.32%

אין שאלות, אם . אם 0.32%-שירותים ומסחר, אדמות חקלאיות, הכול עולה ב

יש שאלות אז אני אענה. אם אין שאלות אז אני מבקש שהמועצה תאשר את 

 כפי שמוצג בפניכם.  2019היטל המיסים לשנת 

 

 אנחנו מאשרים רק את העלאה הזאת.   :מר דני ברכה

 

האוטומטית, אנחנו לא פותחים את זה, אנחנו   :גב' אושרת גני

 . 0.32%-מאשרים רק את ה

 

 שינויים שיחולו כאלה ואחרים זה בתוך הסעיפים.   :המר דני ברכ

 

 נכון. גיא מה רצית לשאול?   :גב' אושרת גני

 

אתה יכול לתת דגש על מעונות סטודנטים בתי    :מר גיא כהן

 אבות? 
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 אתה רוצה להבין מה התעריף?   :גב' אושרת גני

 

 אני רוצה להבין... אוכלוסייה שהיא גם ככה, גם   :מר גיא כהן

הסטודנטים וגם בתי אבות הם במצב סוציו אקונומי לא פשוט, והעלייה 

 הזאתי היא כן משמעותית. 

 

גיא, העלייה הזאת היא עלייה אוטומטית, לא   :גב' אושרת גני

 אנחנו החלטנו עליה. 

 

 זה על פי חוק.      :מר צפי פלד

 

 זה עלייה על פי חוק.   :גב' אושרת גני

 

 ם יש משהו לעשות בנדון. השאלה א   :מר גיא כהן

 

 אין מה לעשות, זה עלייה על פי חוק.   :גב' אושרת גני

 

אני רק צריך להגיד שנושא של בתי אבות בעיקר,   :מר יצחק אגוזי

בעבר עד לפני מספר שנים הם היו בסעיפים עסקיים בכלל, והם היו בתעריפים 

הגיד כמה, אבל אני באמת לא יודע להרבה יותר גבוהים. לפני מספר שנים, 

שנים אולי טיפה פחות, המחוקק העביר אותם וקבע אחרי  10-סדר גודל של כ

החלטה של בית המשפט העליון, שבתי האבות הם יחשבו כמגורים, ולכן גם 

 התעריפים הופחתו באופן דרמטי לתעריפים של מגורים. 

 

טוב חברים אם אין שאלות אנחנו מעלים את זה   :גב' אושרת גני

 ה. הצעת ההחלטה? להצבע
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הצעת ההחלטה לאשר את היטל המיסים של שנת   :מר יצחק אגוזי

2019-  

 

.   :גב' אושרת גני  בשיעור אוטומטי

 

 . 0.32%בשיעור העלאה אוטומטי שהשנה הוא   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

המועצה צריכה לבקש אישור מיוחד כדי לא   :גב' אושרת גני

כוי הוא אפסי כמו שנאמר כאן, לא רק כי זה שנת להעלות את זה. הסי

בחירות, כי בדרך כלל זו המדיניות. אבל עכשיו בשנת בחירות זה בכלל משהו 

  -ש

 

 העלייה האוטומטית הזאת על מה היא מתבססת?   :מר אלי פיטרו

 

היא מתבססת על המדד ועל השכר הממוצע. אני   :גב' אושרת גני

סביר, בגדול זה המדד והשכר הממוצע במשק. אסביר, האמת שעדיף שאגוזי י

 בבקשה. 

 

אני אמרתי יש נוסחה אחרי פרסום של מדד מאי של   :מר יצחק אגוזי

כל שנה יושב מישהו ומחשב אותה, וקובע מה שיעור העלאה המותר. בגדול זה 

, זאת אומרת שינוי המדד של המחירים לצרכן בין מדד מאי למדד מאי 50%

השינוי של השכר הממוצע במשק למגזר הציבורי.  50%-, ו50%הקודם כפול 

. מחברים את שני 50%-גם כן שינוי של מאי לעומת מאי, כל זה מוכפל ב

 , הצלחתי לסבך. 0.32%הסכומים האלה זה 
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 הבנו שיש נוסחה.   :גב' אושרת גני

 

 יש נוסחה, יש נוסחה.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

אני רוצה להעלות את זה להצבעה, מי בעד?  חברים  :גב' אושרת גני

מי נמנע? מי מתנגד? אז פה אחד, בשעה טובה העברנו את היטל המיסים. 

במאי אנחנו נקיים כאן דיון שבמסגרתו יציגו כאן את ההמלצות לדיון שלנו 

לשינוי מבנה היטל המיסים שלנו במועצה, ואתה איתן תוביל את הוועדה 

 הזאת. 

בשיעור  2019לאשר את היטל המיסים של שנת חד : הוחלט פה אהחלטה

 . 0.32%העלאה אוטומטי של 

 

 ;2019הנחות ארנונה לשנת  .13

 

 אנחנו עוברים להנחות בארנונה.   :גב' אושרת גני

 

, המועצה נותנת 2019הנחות בארנונה גם כן לשנת   :מר יצחק אגוזי

הנחות הן הנחות הנחות על פי החוק. חלק מן ההנחות הן הנחות רשות, רוב ה

רשות. יש הנחות שהן הנחות חובה שניתנות בכל מקרה גם אם המועצה לא 

 מאמצת אותן, ויש הנחות שהן בסמכות ועדת הנחות. 

 

רק עוד דבר אחד לגבי הנושא הקודם, העלאה   :מר אלי פיטרו

 הזאת דיברה רק, זה היטל מיסים, העלאה הזאתי מדברת רק על ארנונה? 

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי
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 רק על ארנונה.   :מר אלי פיטרו

 

כן. אני חוזר לעניין של ההנחות, אני אסביר גם   :מר יצחק אגוזי

לטובת אלה שלא מכירים, או אלה ששכחו. יש לנו הנחות שהן הנחות רשות, 

שהמועצה רשאית לתת הנחה עד גובה מסוים בכל סעיף שהמחוקק קובע, כל 

נכים רפואיים, נכים של אובדן כושר, בעל  זה לגבי אזרחים ותיקים, נכים,

תעודת עיוור, עולים חדשים, מקבלי גמלאות מסוימים, הורים עצמאיים, 

חסידי אומות עולם, משפחה שיש לה ילד נכה, פגועי שבי, הנחה חדשה 

זה הנחה לחיילים בשירות מילואים פעיל שמחזיקים  2018שנכנסה בשנת 

ולבניין ריק, כל אלה הן הנחות שהן  בנכסים במועצה והנחות לבניין חדש

הנחות רשות, והמועצה החליטה בעבר וההצעה היא גם כמובן להמשיך לאמץ 

השיעור המקסימלי המותר . לכל הנחה יש את 2019אותן כהנחות גם בשנת 

לתת כהנחה. המועצה פה נותנת את השיעורים המקסימליים, נדמה לי בכמעט 

עצה נותנת את השיעורים המקסימליים כל ההנחות, כמעט בכל ההנחות המו

 -הקבועים בחוק. זה לגבי

 

 ... שאושר הוא בנבנה בהינתן ההנחות האלה?  :גב' שירלי לופו חזן

 

הנחות, ₪ מיליון  8.6בוודאי. יש בספר התקציב   :מר יצחק אגוזי

. 2019אלה הן ההנחות שאנחנו צופים לאור השנים שעברו שיהיו גם בשנת 

בסמכות המועצה. מהרגע שהמועצה מקבלת את ההחלטה,  אלה ההנחות שהן

אנחנו קוראים להן הנחות אוטומטיות, זאת אומרת מי שזכאי לפי הרשימות 

של ביטוח לאומי או לפי רשימות אחרות שאנחנו מקבלים או לפי מי שמוכיח 

  -לנו שהוא זכאי להנחה, מקבל אותם בלי שום צורך ל

 

 לחדש בקשה.   :מר דני ברכה
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יש הנחות שצריך לחדש את הבקשה שלהן, ויש   :יצחק אגוזי מר

הנחות שמספיק שהבן אדם רשום בביטוח לאומי, בקובץ של ביטוח לאומי 

 שאנחנו מקבלים מידי שנה, ואז ההנחה עוברת אוטומטית לשנה ראשונה. 

 

 כמו למשל תושב ותיק אם הוא נהיה צעיר יותר.   :מר דני ברכה

 

הוא נהיה צעיר או אם הנכה לא נהיה נכה, אם   :מר יצחק אגוזי

משהו כזה כן. הקובץ הזה של ביטוח לאומי מסתכל גם אם הבן אדם במקרה 

עזב את הרשות, וזה שהוא השכיר לו ולא העביר את הנכס על השם החדש, 

נהנה מהנחה שבעצם לא מגיעה לו וכל מיני דברים כאלה, אז לכן יש לזה 

מידי שנה. כמו שאמרתי יש הנחות על פי חוק. משמעות ואנחנו בודקים את זה 

הנחות על פי חוק זה הנחות שהם לחיילים בשירות חובה. קודם כל יש הנחה 

סוגי הנחות. או  2-על פי חוק לאזרח ותיק. אזרח ותיק יכול להיות זכאי ל

 30%או הנחה על פי חוק שהיא של  25%הנחה בסמכות המועצה, שהיא הנחה 

הכנסות. אם יש אדם שרוצה להגיש מבחן הכנסות והוא  אבל זה מותנה במבחן

אם הוא לא רוצה להגיש ורובם לא  30%עומד במבחן ההכנסות, אז הוא יקבל 

  -25%מגישים, אז הוא מקבל 

 

.   :מר דני ברכה ניתן לו על כל המטראז'  אבל זה לא 

 

  -נכון, יש הנחות  :מר יצחק אגוזי

 

הפירוט של זה, יש כאן טבלה  חברים, יש כאן את  :גב' אושרת גני

 מפורטת. 

 

 אפשר לעיין בזה.   :מר יצחק אגוזי
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אפשר לעיין, אם יש שאלות ספציפיות, עברתם על   :גב' אושרת גני

זה בבית ראיתם יש פערים, אז תציינו, אם לא לא נעבור עכשיו על כל הטבלה 

 הזאת. 

 

יש הנחות  מ"ר, 100בגדול יש הנחות שניתנות על   :מר יצחק אגוזי

מ"ר, ויש הנחות מסוימות שניתנות על כל שטח  90מ"ר על  70שניתנות על 

 הנכס. 

 

 בוא תעבור לסעיף של הנחות לפי ועדת הנחות.   :גב' אושרת גני

 

 יש הנחות על הנחות?  :ישראל טייבלוםמר 

 

 מה זה הנחות על הנחות?   :מר יצחק אגוזי

 

 . 100%ה אזרח ותיק שהוא נכ :ישראל טייבלוםמר 

 

  -לא  :מר יצחק אגוזי

 

 אם זה הנחות מצטברות?   :גב' אושרת גני

 

 ההנחה הגבוהה ביותר.      :מר צפי פלד

 

יש כלל שגם כתוב בחוק שאין כפל הנחות. אין כפל   :מר יצחק אגוזי

סוגי הנחה הוא מקבל את ההנחה המקסימלית.  2-הנחות, אם בן אדם זכאי ל

ל פי סמכות ועדת הנחות, הנחות לנזקקים שמגישים יש פרק ג' שזה הנחות ע

בקשה כל שנה למחלקת הרווחה או במחלקת הגבייה. אנחנו בודקים את זה, 
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יש ועדת הנחות שאתם אישרתם אותה פה, והיא ועדה שמתכנסת בהתאם 

לצורך ונותנת את ההנחות, בסמכותה לתת הנחות על פי החוק. אנחנו הכנסנו 

עליה מקודם במסגרת השאילתה של איתן, שהיא  השנה את ההנחה שדיברנו

גם בסמכות ועדת הנחות, הנחה לעסקים. זה הנחה שזכאי לקבל אותה בעל 

עסק אם הוא מקבל הנחה גם על דירת המגורים שלו, ואם העסק שלו הוא רק 

מ"ר והוא גם אזרח ותיק וכו' כו', אמרתי מקודם שיהיו מעטים שיהיו  75

אי ברוך הבא ויקבל את ההנחה. לאור זה אני מציע זכאים, אבל מי שיהיה זכ

 2020כפי שמופיע, גם ההנחות לשנת  2019מבקש לאשר את ההנחות לשנת 

 . 2020עבור שנת  2019יאושרו במסגרת צו המיסים בחודש יוני שנת 

 

אוקיי חברים מי בעד? יש עוד שאלות? לא ראיתי   :גב' אושרת גני

 סליחה. בבקשה. 

 

לפני שנה שכחנו נכה שהגיע לגיל זקנה. זה מופיע,   :ימר יעקב אברהמ

אני מודה שחיפשתי את המסמך ולא מצאתי אותו, לא קיבלתי אותו. זה 

 התווסף השנה? 

 

זה לא רשום פה, אבל נכה שהגיע לגיל זקנה למיטב   :מר יצחק אגוזי

  -ידיעתי זכאי להמשיך לקבל את ההנחה

 

  -אמור להיות אצלנוזכאי, לא, זה לא   :מר יעקב אברהמי

 

 לא, לא, לא, הוא מקבל.   :מר יצחק אגוזי

 

 שאלות נוספות? אשר.   :גב' אושרת גני

 

בתחילת דבריך הזכרת מה חובה ומה רשות. מה   :מר אשר בן עטיה
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 החובה? 

 

החובה זה הנחה לחיילי צה"ל, חיילי צה"ל   :מר יצחק אגוזי

 ..  שמחזיקים בנכס. ויש חיילים.

 

עוד שאלות? אוקיי, אז אני מעלה את זה להצבעה,   :ת גניגב' אושר

נגד? אז פה אחד, העברנו את הנושא של הנחות לתשלומי  מי בעד? מי נמנע? מי 

 . 2019ארנונה לשנת המס 

כפי שהוצגו  2019הנחות הארנונה לשנת לאשר את : הוחלט פה אחד החלטה

 על ידי הגזבר. 

 

 ;2018סגירת תב"רים לשנת  .14

 

אני עוברת לנושא נוסף סגירת התב"רים לשנת   :אושרת גניגב' 

. יש לנו היום ישיבה ארוכה במיוחד, כי אנחנו למעשה סוגרים כאן שנה 2018

ופותחים כאן שנה, דברים שבדרך כלל קורים במועדים אחרים בלוח השנה. 

ו  אבל הבחירות גם לרשויות המקומיות וגם לממשלה בעצם העמידו אותנ

לוחות זמנים מאוד צפופים לאישור כאן של כל הדברים באיזה שהוא 

הסטטוטוריים האלה. אז עכשיו אנחנו למעשה נמצאים באישור של סגירת 

 . 2018תב"רים לשנת 

 

משפטים. תב"רים זה  2אני לא ארחיב אני רק אגיד   :מר יצחק אגוזי

תקציבים בלתי רגילים. התקציבים הבלתי רגילים הם תקציבים רב שנתיים, 

לא חותך את הביצוע כמו בתקציב  31.12שמאשרים אותם אז מתחילים לבצע. 

רגיל, אלא זה עובר משנה לשנה היתרות. הנוהלים של משרד הפנים או 

הכללים של משרד הפנים קובעים שתב"רים שאינם בפעילות או שהסתיימה 

פעולתם או שלא התחילה, אישרו אבל לא התחילה, או שאין פעילות אחרי זמן 
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סוים צריך לסגור את התב"ר. כמו שפותחים תב"ר כמו שמליאת מועצה מ

מחליטה על פתיחת תב"ר כך היא צריכה להחליט על סגירתו. אז יש לי 

הסתיימה. יש בהם  2018תב"רים שהפעילות בהם בשנת  40בפניכם רשימה של 

, זאת אומרת ההוצאה שווה 0-מטבע הדברים חלק מהתב"רים נסגרו ממש ב

אז אין בזה שום בעיה. מטבע הדברים ברוב התב"רים יש יתרות להכנסה, 

כאלה ואחרות, התב"ר הסתיים הביצוע הסתיים והתקבול גם כן הסתיים אבל 

יש יתרה, הכלל הוא שהיתרה חוזרת למקור המימון בחזרה, כאשר מקור 

המימון הוא רק חיצוני אז עדיין היתרה נשארת במועצה. בדרך כלל כשיש 

קורות מימון, אז היתרה חוזרת למקור המימון המועצתי שבדרך שילוב בין מ

כלל זה קרן פיתוח. רוב התב"רים אתם רואים ברשימה שלפניכם הכסף חוזר 

  -לקרן פיתוח. יש תב"ר אחד שהוא תב"ר יישובים

 

 קיבלתם את זה.      :מר צפי פלד

 

ז  :מר יצחק אגוזי ה זה במייל שלכם. התב"ר הרביעי שמופיע בפניכם 

תב"ר של עבודות פיתוח ביישובים. יש לנו תב"ר כזה כל שנה, והתב"ר הזה 

במקרה הזה ₪.  328,000היתרה בו  2014שאנחנו מדברים עליו הוא תב"ר של 

הכסף לא חזר לקרן פיתוח אלא עבר לתב"ר של היישובים של שנה שלאחר 

סגור את מכן, לאותם יישובים שהוא מגיע. גלגלנו את זה מתב"ר לתב"ר כדי ל

 התב"ר הזה כפי שמשרד הפנים דורש. 

 

 יש שאלות? מישהו רוצה להתייחס?      :מר צפי פלד

 

בפועל אם מסתכלים על המספר התחתון לאור   :מר יצחק אגוזי

 חוזרים לקרן פיתוח מהתב"רים. ₪  636,000סגירת התב"ר 

 

 יש שאלות?      :מר צפי פלד
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 תנו? לא הצלחתי להבין. זה יתרה לזכו :גב' מירב זילברבוים

 

 לזכות קרן פיתוח כן.   :מר יצחק אגוזי

 

אוקיי, אז חברים אני מעלה את זה להצבעה, מי   :גב' אושרת גני

נגד? אז פה אחד, תודה רבה.   בעד? מי נמנע? מי 

 . 2018סגירת תב"רים לשנת  לאשר: הוחלט פה אחד החלטה

 

 משרות עובדים בוועדים המקומיים; .15

 

 . 2019משרות ועדים מקומיים לשנת   :ושרת גניגב' א

 

 זה עלה במליאה הקודמת.      :מר צפי פלד

 

זה עלה במליאה הקודמת, הבאנו את הרשימה של   :מר יצחק אגוזי

העובדים של היישובים, לאחר הערות ובדיקה נוספת הסתבר גם שצריך בעצם 

ניכם הרשימה של לאשר רק את העובדים החדשים של היישובים. אז מופיע בפ

ועדיין עובדים. על  2018העובדים החדשים ביישובים שעבודתם החלה בשנת 

פי בקשה של ההנהלה התווסף הטור האחרון של הסטטוס תקן, האם זה עובד 

חדש ממש או עובד שהחליף, זאת אומרת כולם עובדים חדשים אבל האם הוא 

אתם רואים  רובםמשרה חדשה או אותה משרה רק עובד שהחליף עובד. 

. זה אומר שבעצם היישובים לא 2עובדים שהחליפו עובדים אחרים למעט 

מגדילים את מצבת כוח האדם שלהם, אלא הם נשארים פחות או יותר עם 

 11אותם עובדים, רק אם יש החלפה אז יש החלפה של עובדים. סך הכול 

יש עובדים חדשים ביישובים בוועדים המקומיים. כאן צריך להזכיר רק ש

יישובים שבכלל לא מעסיקים עובדים, והעובדים ביישוב מועסקים על ידי 
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האגודה ויש התחשבנות כספית בין האגודה לוועד המקומי, ובמקרה הזה 

אנחנו לא מאשרים את העובדים, אנחנו בעצם מאשרים רק עובדים של ועדים 

 מקומיים. 

 

בעד? יש  אוקיי, אז אני מעלה את זה להצבעה, מי  :גב' אושרת גני

  מישהו שמתנגד או נמנע? אז פה אחד, תודה רבה. 

 משרות עובדים בוועדים המקומיים; לאשר: הוחלט פה אחד החלטה

 

 אישור תקציבי היישובים; .16

 

אנחנו עוברים לאישור תקציבי ועדים מקומיים   :גב' אושרת גני

נו, לתת . ואני מבקשת מיו"ר הוועדה של תקציבי היישובים לספר ל2019לשנת 

לנו ככה עדכון על הישיבה, עברתם על כל תקציבי היישובים ואתם מביאים 

בפנינו את המלצתכם לתקציבי היישובים שאתם מבקשים מאיתנו לאשר, 

ואלה שלא לא מופיעים כאן. אז בוא תספר לנו איתן על התהליך ועל 

 ההמלצות שלכם. 

 

גולי אדם, דוד  כעיקרון חברי הוועדה זה אני, גלית  :מר איתן יפתח

משה, יושבים איתנו מטעם המועצה ציפי ועקנין ודנה גל. הוועדים המקומיים 

צריכים בדרך כלל עד אוקטובר נובמבר להגיש את התקציבים שלהם, 

המאושרים לשנה הבאה, בעקבות הבחירות זה מן הסתם נדחה קצת, וגם 

ם וחלק הוועדים החדשים התחילו להעביר, חלק מהם זה הוועדים הקודמי

הנוכחיים והעבירו לאישור. באישור אנחנו עוברים על התקציבים, בוחנים 

אותם בהיבטים של קודם כל התאמה חשבונאית, כאשר מאחורי הקלעים דנה 

וציפי עושים עבודה מאוד מעמיקה ובודקים כולל התאמה לתעריפים 

הקיימים שאין גביית יתר, שהם עומדים בתעריפים של גבייה של אגרת 

ירה, וכל דבר שנראה לא תקין מבחינה חשבונאית. לאחר עיון שלנו ודיון שמ
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לחודש, אנחנו עברנו על הכול, היה שאלות ליישובים.  20-שלנו שהתקיים ב

הוועדה דרך ציפי ודנה מחזירים את השאלות שהתעוררו ליישובים לוועדים. 

קציבים הם עונים, אם המענה הוא מקובל עלינו אז אנחנו גם מאשרים את הת

שלהם, אם לא זה נשאר פתוח עד לקבלת התשובות, ויש כאלה יישובים 

 שלצערנו גם לא הגישו. 

 

 או תיקון.   :מר יצחק אגוזי

 

 או תיקון.   :מר איתן יפתח

 

 יישובים שלא הגישו.  5יש      :מר צפי פלד

 

 בתהליך.   :מר יצחק אגוזי

 

יש בדיוק את כל בסופו של יום אולי אצל אגוזי   :מר איתן יפתח

יישובים, שחלק  5היישובים שאושרה להם בסופו של דבר, אבל נשארו איזה 

ו  מהם לא הגישו וחלק בתהליך שעדיין לא השלימו. ומה שאתם רואים אנחנ

מגישים בעצם לאישור. אולי אגוזי יוכל לתת מבחינת הפירוט בדיוק, כי יש 

 תיקונים ולי אין את המעודכן. 

 

 אז קודם כל תודה לך ולכל חברי הוועדה.   :גב' אושרת גני

 

  -יש לנו המלצות אני אשמח בסופו של התהליך  :מר איתן יפתח

 

 לפני שנצביע אתה תציין גם את ההמלצות. בבקשה.   :גב' אושרת גני

 

, אתם רואים יישובים עם תקציב 17טוב, אז יש פה   :מר יצחק אגוזי
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-תם רואים את גובה התקציב, כל היישובים שא 17חלקים בדף הזה,  3יש פה 

יישובים האלה גובים ארנונת ועד מקומי בהתאם למינימום הקבוע בצו  17

מטילה המועצה באופן פורמלי על הוועדים ₪  12.14-את ה₪.  12.14

המקומיים וגם גובה כמובן. והתקציב של כל יישוב בהתאם לגודלו. הטבלה 

להם בצו תעריף שהוא שונה יישובים, שזה יישובים שיש  7השנייה עוד 

מהתעריף המינימאלי, ביישובים שמוגדר שהם אלו שמטילים את ארנונת ועד 

מקומי, אבל המועצה גובה עבורם את הארנונה, וכמובן מעבירה להם את 

ארנונת ועד מקומי. הטבלה האחרונה זה תמיד טבלה של יישוב אחד, יש לנו 

ועצה בשדה ורבורג לא גובה את יישוב אחד שהוא גם מטיל וגם גובה לבד, המ

ארנונת הוועד המקומי, הוועד המקומי בשדה ורבורג גובה לבד את הארנונה 

יישובים שהתקציב שלהם נבדק אושר, ומובא פה  25של עצמו. אז אלה 

למליאת המועצה לאישור. בצד צו המיסים שחל על אותם יישובים. לי יש, אני 

ם שאנחנו לא מאשרים כרגע את יישובי 5לא בטוח שנשלח לכם, אבל יש 

התקציב שלהם, היישוב גן חיים התקציב הוגש אחרי ישיבת ועדת התקציבים, 

ויובא לאישור במליאה הבאה. גת רימון לא הוגש  הוא יידון בוועדה הקרובה 

ניר אליהו  ויידוע של חבר המליאה.  תקציב, נשלחו מספר תזכורות כולל מכתב 

פר תזכורות. נחשונים הוגש תקציב, נמצא כנ"ל לא הוגש תקציב, נשלחו מס

גן חיים התקציב הוגש אחרי  לא תקין וטרם הועברו תיקונים. ועדנים כמו 

ישיבת ועדת התקציב, הוא יידון בוועדה הקרובה ויועבר לאישור. אלה חמשת 

פשוט הגישו אחרי  2היישובים, אנחנו רואים בעצם שמתוך חמשת היישובים 

לא  2-יישובים ש 3וט יידחה לפעם הבאה. ועוד ישיבת הוועדה, אז זה פש

 אחד והתקציב לא תקין והוא צריך לתקן אותו.  1-הגישו ו

 

תודה אגוזי. מה שאני אבקש עכשיו זה שאתה תגיד   :גב' אושרת גני

לנו בבקשה איתן מה היו ההמלצות שלכם, של חברי הוועדה, שאתה רוצה 

 להעלות אותם כאן לדיון. 
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בעקבות הדיון שלנו אנחנו העלינו מספר נקודות   :מר איתן יפתח

שאנחנו מעוניינים לשתף, ולקבל גם אולי את ברכת הדרך לגבי ההמלצות. 

הוועדה ממליצה שוועדת ביקורת של המועצה תקדם ביקורת על נושא 

השמירה ביישובים בהם מתבצעת גבייה עצמית שלא על ידי המועצה, ולוודא 

וק העזר. יש פה מקום שלא בהכרח שבפועל שאכן מתבצעת גבייה על פי ח

מתבצעת הגבייה והשימוש בכספים בצורה הנכונה, ואנחנו ממליצים לוועדת 

הביקורת לבדוק את הנושא הזה, ולהתייעץ גם עם דנה וציפי שהם יוכלו גם 

להנחות אתכם בדיוק לכיוון הנתונים שהם מתכוונים. אין פה משהו חס 

מינהל תקין או משהו כזה, אבל אנחנו חושבים וחלילה לא תקין ברמה מעבר ל

שיש מקום לבדוק את זה, כדי קודם כל גם לאותת ליישובים שזה מאוד חשוב 

וזו  הנושא הזה, כי זה תקציב סגור ומיועד רק לשימוש של אגרת השמירה, 

היות ואנחנו רודפים לצערנו, בשנים האחרונות זה יותר טוב, בקשה ראשונה. 

ת זה היה יותר גרוע מבחינת רדיפה אחר אישור התקציב אבל בשנים הקודמו

טוב, זה גם משהו שעשינו בעבר ליישובים, שסך הכול נותן להם כלי עבודה 

אנחנו ממליצים לתגמל ועד מקומי אשר יגיש את התקציב בלוח זמנים אשר 

זה סכום שבסופו של דבר מגיע ליישוב, ₪.  2,000המועצה תקבע בסכום של 

ו  הוא נותן להם את הערך זה מתגמל וזה מעודד. אז גם מי שיגיש אנחנו רצינ

ללכת על דרך החיוב, מי שמגיש את התקציב בזמן יקבל את התגמול כפי 

בגלל הסעיף השלישי, גם ₪  2,000-הורדנו את זה ל₪  2,500שהיה, זה היה 

הזכיר אותו פה מוקדם דוד משה שהוא גם חבר בוועדה, שאנחנו גם העלינו 

א הזה כדי לעודד את הנושא של ועדות ביקורת, אז אמרנו לתגמל את הנוש

 2,000ועד מקומי אשר מקיים ועדת ביקורת פעילה, דגש על פעילה בסכום של 

סכומים, וככה לעודד גם את  2-העדפנו קצת להוריד, לחלק את זה ל₪. 

הנושא של תגמול גם להגשה וגם לגבי ועדת ביקורת פעילה. ודבר אחרון אנחנו 

מליצים לפרסם באתר המועצה את תקציבי הוועדים המקומיים לאחר מ

 אישורם במליאת המועצה, על מנת ליצור שקיפות ונגישות לכולם. 
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ועדת ביקורת  1תודה רבה. אני אתייחס לסעיף   :גב' אושרת גני

אנחנו נכניס  3-ו 2מתבקשת לדון בזה ולהביא את המלצתה למליאה. סעיפים 

, שבהחלט אני רואה 2020יב לקראת שנת תקציב הבאה את זה לדיוני התקצ

את זה בחיוב לתמרץ את היישובים, זה לא סכומים גדולים, אבל זה בהחלט 

 משמעותי כתמריץ. 

 

 במצטבר זה סכומים גדולים.   :מר יצחק אגוזי

 

  -במצטבר זה סכום של  :גב' אושרת גני

 

הנחה שכולם ב₪  120,000שני הסעיפים האלה זה   :מר יצחק אגוזי

 יעשו. 

 

  -בסדר. נכון  :גב' אושרת גני

 

 ... זה לוח הזמנים.   :מר איתן יפתח

 

בסדר, בסדר, אני חושבת שזה רעיון טוב, ואנחנו   :גב' אושרת גני

. והסעיף האחרון 2020נביא את זה לדיון שלנו כאן לקראת ועדת הכספים של 

ר של המועצה, תקבל מדנה חיובי, אנחנו נכניס את זה, רן נפרסם את זה באת

את כל התקציבים. האמת שכבר אפשר לפרסם עכשיו את אלה שאנחנו 

 מאשרים כאן, והיתר אנחנו נכניס אחר כך. אז אני מעלה את זה להצבעה. 

 

יש לי שאלה לגבי הנושא הראשון, אני לא הבנתי   :מר אשר בן עטיה

ומר מה הדרישות ועד בא ואבדיוק למה הכוונה. הרי תקציב הביטחון קובע 

  -שלו בשם ועדת ביטחון, הוא מקבל תקציב ביטחון זה צבוע
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לא, עוד פעם אני אדגיש, זה ביישובים שלא   :מר איתן יפתח

 מתבצעים על ידי המועצה. 

 

 שהגבייה מתבצעת על ידי היישוב.   :גב' אושרת גני

 

..   :מר אשר בן עטיה  יש יישוב אחד כזה אז מה. אז תגיש.

 

לא, לא, בשמירה יש יותר מיישוב אחד. אבל זה לא   :ק אגוזימר יצח

רק זה, אני אתקן את איתן, זה לא רק ביישובים שהגבייה מתבצעת על ידי 

המועצה. יישובים שהגבייה לא מתבצעת על ידי המועצה צריך לבדוק 

שהיישוב גובה בהתאם לכללים, ולא המציא לעצמו כללים אחרים. גם צריך 

עצה קבעה תקן שמירה מסוים וגובה סכום מסוים, והיישוב לבדוק שאם המו

לא מפעיל את השמירה ומשתמש בכספים לדברים אחרים, ולדעתי יצא מכתב 

  -היום או אתמול

 

  -אבל אגוזי סליחה  :גב' אושרת גני

 

  -אבל ההמלצה שלנו הייתה  :מר איתן יפתח

 

 ין. איתן, אין מקום לקיים כאן דיון בעני  :גב' אושרת גני

 

 לא, לא, אני ההמלצה שלנו, אמרתי את ההמלצה.   :מר איתן יפתח

 

ביקשתם שזה יעבור לבדיקה של ועדת ביקורת, אז   :גב' אושרת גני

בחן את זה ותביא את זה, רואי אין מה לא נדון בזה עכשיו. ועדת ביקורת ת

 להוסיף כאן. 
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 ... אני עושה את הבדיקה הזאת עכשיו.   :מר רואי מסורי

 

 מצוין, אז אתם תביאו את המלצותיכם למליאה.   :גב' אושרת גני

 

. של   :מר רואי מסורי יצא מכתב השבוע לכל הוועדים להגיש לנו..

 ..  הכנסות והוצאות, ואנחנו בודקים את כל נושא.

 

אני רוצה להודות בהזדמנות זאת באמת לדנה וציפי      :מר צפי פלד

אינטנסיבית בקשר ישיר עם הוועדים, שעשו פה עבודה מאוד מאוד מאוד 

 ומגיע להם יישר כוח. 

 

תודה. אז אני מעלה את זה להצבעה, אני מבקשת   :גב' אושרת גני

כפי שהובא לידיכם  2019להצביע בעד אישור תקציבי ועדים מקומיים לשנת 

ברשימה שקיבלתם, מי בעד? מי נמנע? מי נגד? פה אחד, יפה. אנחנו נבקש 

ם שטרם הגישו תקציב או שהגישו תקציב והם צריכים לתקן שחמשת היישובי

אותו, שיגישו אותו בשבועות הקרובים כדי שנוכל לאשר את זה בישיבת 

 המליאה הבאה. 

 ;את תקציבי היישובים לאשר: הוחלט פה אחד החלטה

 

 מינוי חברי ועדות ביקורת ביישובים; .17

 

י ועדות ביקורת מינוי חבר 17אני עוברת לסעיף   :גב' אושרת גני

 ביישובים, רואי. 

 

יישובים בעצם מינו את מכסת  14כאמור   :מר רואי מסורי

. אני אחזור שוב על היישובים 5-ל 3המועמדים לחברי ועדת ביקורת, בין 

 בזריזות. אושרת, לחזור על היישובים להקריא את השמות איך זה? 
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או שאפשר יריב, אנחנו צריכים לקרוא שם שם   :גב' אושרת גני

 הרשימה מונחת לפני כולם? להקריא יישובים. 

 

רק אני אעיר שהיו תיקונים קטנים נוסף גם כפר   :מר רואי מסורי

 חברי ועדה.  3סירקין שממש היום מילא את המכסה של 

 

אז כפר סירקין אתה תפרט, כל היתר ברשימה   :גב' אושרת גני

, רשימת השמות של חברי המונחת בפני כולם. אז אני עוברת על היישובים

ועדת הביקורת שהיישובים הציעו היא בפניכם. היישובים הם: איל, אלישמע, 

גן חיים, גני עם   -גבעת השלושה, גבעת חן, 

 

ו   :מר יצחק אגוזי לא, לא, יש כאלה שאין. צריך להגיד את מי אנחנ

 מאשרים. 

 

 ה. אני חוזרת שוב סליחה, אני חוזרת שוב בבקש  :גב' אושרת גני

 

אני אקריא. רשימת היישובים שבהם אנחנו   :מר רואי מסורי

מאשרים היום מינוי של חברי ועדת ביקורת זה איל, גבעת השלושה, 

, נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, נירית, עדנים, עינת, צור מגשימים, מתן

יצחק, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג וכפר סירקין. אני מתקן 

  -חברי 5-ל 3יישובים שיש להם בין  15-מדובר ב

 

רואי כפר סירקין לא מופיע כאן, אז תקרא את   :גב' אושרת גני

 השמות של החברים. 

 

כן. כפר סירקין מדובר באבנר פז צור, כפיר יוסף   :מר רואי מסורי
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 ואמיר דגן. 

 

רגע, יש תיקון לרשימה של רמת הכובש, יש שם   שיר:-גב' נועה בר

 חברים.  5ד וחברה אחת חסרה, יש טעות בשם אח

 

 תתקני.   :גב' אושרת גני

 

.. לא יובל סובול אלא יואב סובול וחברה   שיר:-גב' נועה בר אחד.

 נוספת נוגה מרגלית. 

 

אוקיי, יש עוד תיקונים? אם לא, אז אני מבקשת   :גב' אושרת גני

 להעלות את זה להצבעה. 

 

 ישר? בסירקין זה היישוב א  :מר שמוליק מריל

 

  -אנחנו קיבלנו רשימה של מועמדים מאושרים  :מר רואי מסורי

 

 מאושרים על ידי היישוב?   :מר שמוליק מריל

 

 לא, את זה לא צריך לאשר.   :מר יצחק אגוזי

 

מהבקשה רגע, רגע, אני אסביר, אני אסביר. חלק   :מר רואי מסורי

ישור מהם על שלנו ליישובים, גם בקיבוצים וגם במושבים, זה לקבל א

המועמדים שהגישו מועמדות לוועדת ביקורת. לא התנינו את זה, זאת אומרת 

לא אמרנו אם היישוב לא שולח אז אנחנו לא מאשרים, אלא ביקשנו. בכל 

הקיבוצים קיבלנו, חוץ מניר אליהו שעדיין אין בהם, עוד לא שלח חברי ועדת 

של הוועד המקומי  ביקורת. בשאר היישובים שלחנו בחלקם קיבלנו אישור
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ובחלקם לא קיבלנו, אני מאמין ומקווה שנקבל בימים הקרובים, אבל בכל 

מקרה מדובר בחברים שהגישו קורות חיים, עברנו על קורות החיים נמצאו 

  -ראויים להיות כחברי ועדת ביקורת, ואלה

 

השאלה שלי היא אחרת, השאלה שלי שאנחנו נאשר   :מר שמוליק מריל

 ישוב אחר כך יצביע נגדו, אז מה ההמלצה? פה מישהו והי

 

  -סליחה, הסמכות  :גב' אושרת גני

 

 בגלל זה שאלתי אם בסירקין יש אישור של היישוב.   :מר שמוליק מריל

 

שמוליק, אני רוצה רגע לדייק את זה, ותתקן אותי   :גב' אושרת גני

יקורת היועץ המשפטי אם אני טועה. שהסמכות לאשר כאן את חברי ועדת הב

היא הסמכות של חברי המליאה במועצה, היא לא סמכותם של ועדי 

היישובים. כמובן שעדיף שזה מתואם ושזה מגיע דרך היישוב. יחד עם זאת 

יישובים שלא הגישו, אבל יש חברים שהגישו מועמדות וראה לנכון מבקר 

המועצה שהם ראויים והם עומדים בתנאי סף, וועדת הביקורת ראתה לנכון 

 ברה על זה, והביאו את זה לכאן להצבעה, סמכות האישור היא שלנו. וע

 

 מהם תנאי הסף?   :גב' גילה פרין

 

 בבקשה אתה רוצה להגיד מהם תנאי הסף?   :גב' אושרת גני

 

)א( לצו  130תראו, אין תנאי סף ברורים. סעיף   :מר רואי מסורי

ת מקרב חברי המועצות האזוריות קובע שהמועצה תמנה חברי ועדת ביקור

, אין 5-ל 3היישוב שאינם חברי ועד מקומי, הם צריכים להיות בין 

  -אנחנו קיבלנוקריטריונים ברורים. 
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שהם לא חברי ועד מקומי. חבר ועדת ביקורת אינו   :גב' אושרת גני

 יכול להיות חבר ועד מקומי, זה תנאי הסף. 

 

ך הכול כמובן אנחנו דרשנו קורות חיים. בס  :מר רואי מסורי

האנשים שהגישו הם רובם ככולם אנשים ראויים, ושמחנו על כך שאנשים 

באמת מגישים מועמדות לוועדת ביקורת, כי עובדה שישנם יישובים שאין 

 בהם חברי ועדת ביקורת. 

 

תודה רואי, אני מבקשת להעלות את זה להצבעה,   :גב' אושרת גני

 מי בעד? מי נמנע? 

 

 אני.   :אורן מולי גב'

 

מי נגד? אוקיי, אז אני מאחלת בהצלחה לכל חברי   :גב' אושרת גני

נוכל להשלים את  היישובים  15ועדת הביקורת, ואני מצפה שלישיבה הבאה 

 האחרים שלא הגישו. 

מינוי חברי ועדות ביקורת  לאשר (1ברוב קולות )נמנע: הוחלט החלטה

 ;ביישובים

 

 תב"רים. .18

 

האחרון סעיף תב"רים, אגוזי. הגענו לסעיף   :גב' אושרת גני

דקות איזה  3-וכשאנחנו נגיע לסעיף תב"ר אוטובוס אני רוצה להציג בקצרה ב

 שהיא מצגת. 

 

טוב, יש לנו מספר תב"רים חלקם היה בהנהלה   :מר יצחק אגוזי
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חלקם התווסף מההנהלה עד המליאה. עבודות פיתוח בכפר סירקין, זה תב"ר 

אנחנו גובים שם היטלי פיתוח ₪. מיליון  28גדול מאוד שעומד היום על 

מהתושבים שיש להם זכות לפרצלציה, וכל פעם שמתווסף כסף מהיטלי 

 668,000הפיתוח אנחנו מעבירים אותו לתב"ר. מהפעם האחרונה התווסף עוד 

 אנחנו מבקשים להעביר אותו לתב"ר. ₪, 

 

 זה כסף שבעצם גבו אותו.     :דובר

 

.   :מר יצחק אגוזי  נכון

 

  -זה כסף שגובים אותו מהתושבים ש    :דובר

 

 חוזר אליהם בחזרה.   :גב' אושרת גני

 

שיפוץ ואחזקת מקלטים תקציב הג"א. השנה יש לנו   :מר יצחק אגוזי

מקלטים בשיפוצים  2בתוך תקציב הג"א לכל הרשויות, הוראה לשפץ 

 ₪.  425,000מקלטים שיפוצים חלקיים. העלות של זה היא  10מסיביים ועוד 

 

.   מר שחר עדי: . . 

 

עוד לא נקבע, עוד לא נקבע, הקב"ט צריך לקבוע.   :מר יצחק אגוזי

זה חלק מתקציב הג"א שהוא בתב"רים, החלק השני של תקציב הג"א הוא 

 בתקציב הרגיל והוא כבר מאושר במסגרת התקציב הרגיל. 

 

ו  :מר דני ברכה  לא הבנתי, למה הוא קשור בקרן פיתוח אם אנחנ

  -מקבלים את זה
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לא, לא, לא, לא מקבלים כלום. תקציב הג"א זה לא   :מר יצחק אגוזי

שהג"א משלם, תקציב הג"א זה שהג"א קובע לך שאתה צריך להקצות תקציב 

 משל עצמך לצורך ההתגוננות האזרחית. 

 

 ₪? מיליון  2בלתי תלוי, הוא יכול להגיד לך   :מר דני ברכה

 

ול להגיד, נכון, נכון. והשנה באמת הוא הוא יכ  :מר יצחק אגוזי

 ומשהו. ₪  300,000הגדיל את זה בסביבות 

 

 מה הוועדה שקובעת איזה מקלטים?   מר שחר עדי:

 

 ועדת ביטחון, הקב"ט עם ועדת הביטחון.   :מר יצחק אגוזי

 

 הקב"ט של המועצה.   מר שחר עדי:

 

יש לה הקב"ט של המועצה עם ועדת הביטחון ש  :גב' אושרת גני

 נציגים כאן מהמליאה. 

 

 יש כבר מקלטים שסומנו?   :מר איתן יפתח

 

למיטב ידיעתי לא, אבל צריך לשאול את הקב"ט,   :מר יצחק אגוזי

אני לא יודע. ג'לג'וליה עבודות פיתוח ציבוריות, כידוע אנחנו מבצעים את 

עבודות הפיתוח בשכונה מסוימת שכרגע נמצאת בתחום שלנו, אבל אמורה 

 42חודשים, אם אני זוכר נכון. העלויות הם  18-עבור לג'לג'וליה בעוד כל

כל ₪. מיליון  80-זה עבודות חלקיות. בסך הכול התקציב יהיה כ₪, מיליון 

התקציב הוא ממומן על ידי רשות מקרקעי ישראל, והתקציב הזה מועבר 

ת לחברה הכלכלית שלנו, והיא זאת שמבצעת את העבודות. הצטיידות מוסדו
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חינוך בהרשאות ייעודיות. אנחנו לאחרונה וגם בשנים קודמות מקבלים כל 

להצטיידות כזאת או אחרת ₪  ₪15,000  10,000מיני הרשאות קטנות של 

בעיקר בבתי הספר התיכוניים שלנו. במקום להביא כל תב"ר, שביב תב"ר כזה 

תב"ר  לאישור המליאה, אנחנו מבקשים לאשר₪  ₪7,000  ₪8,000  10,000של 

זה בכספים של משרד החינוך שיגיעו ₪  75,000-כל ה₪.  75,000מסגרת של 

במהלך השנה, אני מקווה שנוכל לגייס יותר ואז כמובן נצטרך להגדיל את 

התב"ר. אבל כרגע אנחנו מבקשים לאשר תב"ר מסגרת של הצטיידות 

בהרשאות ייעודיות של משרד החינוך. שיפוצי כבישים, זה תב"ר שאנחנו 

מאשרים אותו בחלק גדול מהשנים, לתקן כבישים בעיקר כבישי גישה שלא 

בתוך תחום יישובים, לא בעיקר, שלא בתוך תחום יישובים, שהם באחריות 

המועצה. תמיד בחורף פה צריך לסתום בור, פה צריך לתקן שוליים, ואנחנו 

א מקווה שהוא יספיק יותר משנה אבל ל₪,  200,000מבקשים לאשר תב"ר של 

 בטוח. והגענו לאוטובוס שירות. 

 

מי שנמצא עם הגב למצגת, אז מוזמן להסתובב.   :גב' אושרת גני

.. מינויה של ליטל זוכרים שדיברנו  על שיפור שירות לתושב, הצבעתם כאן.

כסגנית ממונה על השירות, אז אנחנו רוצים להראות לכם אחד מהפרויקטים 

שמובילה ליטל יחד עם מחלקת המקסימים בנושא שיפור השירות לתושב, 

 התחבורה כאן, ומי עוד בצוות שלך כאן? 

 

 וכל נאמני השירות ומחלקת תחבורה.   :גב' ליטל רהב

 

ומחלקת תחבורה קובי. אנחנו מדברים בעצם על   :גב' אושרת גני

מרכז שירות נייד. איך המועצה מגיעה עד אלינו הביתה. מרכז שירות נייד זה 

ו בו מספר שירותים שהמועצה נותנת כאן, אבל היא בעצם אוטובוס שיהי

 בעצם יכולה להביא אותם עד לבית. השירותים שהמועצה, תגידי כן. 
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יש את עמדת הקבלה בכניסה לאוטובוס, שהיא  :מר יום טוב אלקבץ

בעצם נותנת שירותי ממשל זמין, זאת עמדה של משרד הפנים שגם מנגישים 

בוס. שירותי מיצוי זכויות, זה איזה אותה ובונים אותה בהתאמה לאוטו

שירות בעצם כמו של שי"ל, שאת זה יתנו סטודנטים בעלי מלגה. מילוי 

טפסים למשל של ועדה לתכנון ובנייה. לא רק לבוא ולמסור טופס, אלא ממש 

שירות של להסביר על הטופס ומה נדרש כדי למלא. רישוי עסקים, גם 

ם הדיגיטליים שיש היום למועצה, שירותים של טפסים. ובעצם כל השירותי

אז הנגשה שלהם לאוכלוסייה שלא מחוברת לאינטרנט או מסיבות כאלה 

ואחרות. שירותים נוספים פעילויות של מחלקת הקיימות, זה תחת איכות 

הסביבה. שירותים וטרינריים שיתווספו לפי צורך, ושירותים קבועים את כל 

תושב מקבל היום כאן במשרדי השירותים של אגף הגבייה, כל מה שבעצם 

המועצה, יוכל לקבל באוטובוס. ושירותי החינוך, רישום למוסדות חינוך, 

 טיפול בבעיות פרטניות, מילוי טפסים. זה מבחינת השירותים. 

 

 אפשר לשאול שאלה?     :דובר

 

רגע שנייה, עוד לא סיימנו. אנחנו רוצים שתראו   :גב' אושרת גני

ה. הנה ההדמיה של האוטובוס, אתם יכולים לראות איך האוטובוס הזה נרא

משרדים, קבלת קהל עם זכוכיות  3שהוא ממש מחולק למשרדים יש שם 

גגון כזה שיוצא החוצה ואנחנו נפרוש את המחצלות ואת  מפרידות, ויש גם מן 

הריהוט ונעשה בעצם גם, יהיה לזה ערך מוסף של תרבות וקהילה. וכל פעם 

לפעילות ובעיקר בעיקר האוטובוס הזה יהיה רב  שנגיע תהיה אפשרות גם

שימושי. כלומר אנחנו נראה את האוטובוס הזה בקיץ הופך להיות מין מרכז 

  -נייד כזה לנוער לצעירים

 

 בלילה.   :גב' ליטל רהב
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בלילה בשעות הלילה המאוחרות יוצא החוצה   :גב' אושרת גני

 ליישובים ומפעיל אותם כמו ניידת לילה כזאת. 

 

.   :מר דני ברכה  איך התושבים יידעו שהאוטובוס..

 

אנחנו נכין תכנית, התוכנית הזאת בעצם מתייחסת   :גב' אושרת גני

  -לכל אחד מהיישובים

 

 הוא יעשה סבב?   :מר דני ברכה

 

ימים בשבוע הוא יעבוד באופן קבוע.  5יעשה סבב,   :גב' אושרת גני

גפים שייקחו חלק ויעשו את זה יהיו לנו אנשים נציגים מכל המחלקות וא

בתורנות. אנחנו מגייסים סטודנטים שיהיו חלק מזה ויקבלו מלגה עבור זה, 

 . ובעצם זה החיבור והקשר של המועצה מגיעים עד אליך הביתה, זה הרעיון

סביב זה כמו שאמרתי פעילות קהילתית תרבותית חברתית לילדים לנוער 

-נו רוצים להתחיל להפעיל אותו מהלצעירים ולכלל הקהילה. האוטובוס אנח

. רק שתבינו שאוטובוס כזה ברשות אחרת, שהיא למעשה צריך לתת 1.5.19

שנים, נסענו לראות את זה שירלי ושגית,  3קרדיט התחילה עם זה, לקח להם 

שנים לקח להם לתכנן את זה  3אוטובוס מקסים מרשים שירות נפלא, 

נו על הזקן שלהם, ובעצם אמרנו ולהוציא את זה לפועל. אנחנו ככה התגלח

אנחנו הולכים לעשות מודל דומה, אבל נכניס לזה את האינפוטים שלנו, ומגיע 

לך יישר כוח גדול ליטל על העבודה המצוינת שעשית, ואנחנו יכולים לראות 

 מגיע ליישובים בתוכנית עבודה סדורה 1.5.19-את האוטובוס הזה כבר מה

שעות, מתי, זה יהיה אחר הצהריים עד הערב,  שאנחנו נציג אותה כאן, באיזה

 אנחנו נציג את התוכנית הזאת כאן בצורה מפורטת יותר. 

 

 קנו מרכב חדש או זה אוטובוס ישן?   :מר דני ברכה
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 קנינו אוטובוס ישן ואנחנו משפצים אותו.   :גב' אושרת גני

 

 הרעיון שזה יגיע לכל יישוב.    :רתדוב

 

ן שזה יגיע לכל יישוב, התדירות של זה תבנה הרעיו  :גב' אושרת גני

 ימי עבודה בשבוע בפריסה של כל היישובים.  5-בהתאם ל

 

קודם כל ברכות וזה מצוין, אבל נראה לי שהסכום   :מר אשר בן עטיה

 הוא זול מאוד, זה לא יכול להיות. 

 

 לא, לא, הוא לא זול.   :מר דני ברכה

 

להבטיח לכם שהייתה כאן חברים, אני יכולה   :גב' אושרת גני

עבודה יסודית מאוד של ליטל ושל קובי מנהל מחלקת התחבורה, שמבין מאוד 

מאוד ברכבים והם הלכו והשיגו הצעות מחיר ולקחו את ההצעה הזולה 

ביותר, ואתה צודק אשר, ההצעה הזאת היא הצעה מעולה. בעקבותינו יש 

מה שאנחנו עושים, ועל  רשויות גדולות שהולכות על הכיוון הזה, על 3היום 

  -אותו מתכנן שמתכנן לנו. אנחנו מבקשים להעלות להצבעה

 

 האוטובוס נגיש?   :מר שמוליק מריל

 

נגיש לא   :גב' אושרת גני האוטובוס נגיש כן. יש משרד אחד שהוא 

 הכול, יהיה משרד אחד נגיש. 

 

.   :גב' ליטל רהב  עמדת הקבלה ומשרד לשיח פרטני
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 אושרת, יש פה את התב"רים שלא אושרו.      :מר צפי פלד

 

יש לנו עוד תב"רים לאשר, אתה צודק צפי, אז   :גב' אושרת גני

והוא כולל גם ₪,  400,000אנחנו נאשר את התב"ר הזה. התב"ר הזה עומד על 

 את ההצטיידות גם את הטיפול באוטובוס גם הכשרות, מה עוד זה כולל? 

 

 מיתוג.   :מר יצחק אגוזי

 

 מיתוג, פרסום, שיווק. זו המסגרת.   :אושרת גניגב' 

 

 )מדברים יחד(

 

 הכול.   :גב' ליטל רהב

 

הכול, לכל היישובים כדי שנוכל למתג את זה   :גב' אושרת גני

 לפרסם את זה כמו שצריך. 

 

 אושרת, כדאי להעלות את שאר התב"רים.      :מר צפי פלד

 

ם. הייתה לנו ישיבה אנחנו נעלה את כל התב"רי  :גב' אושרת גני

 חודשים, רכזנו בפעם אחת. אנחנו ממשיכים עם התב"רים.  3היום בעצם של 

 

נירית, הקדמת תב"ר של   :מר יצחק אגוזי  2019כן, אז יש לנו תב"ר 

לצורך החלפת מערכת החשמל באופן דחוף, יש שם איזו בעיה קריטית  2020

מרכיבי ₪.  40,000בית כנסת צור יצחק השלמת עבודות ₪.  60,000זה 

  -ביטחון
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 זה תוספת לתב"ר?   :מר שמוליק מריל

 

 תוספת.      :מר צפי פלד

 

כן. מרכיבי ביטחון במוסדות חינוך זה נקרא תקנה   :מר יצחק אגוזי

, זה כספים שמשרד החינוך נותן לצורך מרכיבי ביטחון שקשורים למוסדות 49

מזה על  ₪50%,  150,000-200,000חינוך, אנחנו מבקשים בסדר גודל שבין 

על חשבון משרד החינוך. נזקי שריפה בעמיאסף, בחודש  50%חשבון המועצה 

ינואר הייתה שריפה בבית ספר עמיאסף. כתוצאה כנראה מקצר חשמלי, הלכה 

באופן מלא מעבדת מחשבים על כל הציוד שיש שם, כולל החדש, הכול נשרף 

אנחנו ₪.  250,000-הוא ככמעט כליל. הערכה היא הערכה שמאית שהנזק 

רוצים פשוט לרכז את כל הטיפול בסיפור הזה בתב"ר, כדי שלא נלך לאיבוד 

זה השתתפות ₪  40,000זה סך ההוצאה, ₪  250,000-בעניין הזה, ולכן ה

אנחנו מצפים לקבל מהביטוח. כמובן שהסכום הזה הוא ₪  210,000-עצמית ו

 40,000-ול פה שינוי, מה שברור שלא סופי, הוא תלוי מאוד בעלויות ויכול לח

זה יהיה כספים של השתתפות עצמית, ואולי אם יהיה פה ושם עוד דברים ₪ 

 שהביטוח לא יכיר בהם. 

 

. אנחנו עכשיו מאשרים את   מר שחר עדי: . שאלה בעניין הזה,.

  -התב"ר עד שיעשו איזה משהו כבר עוברים לעמיאסף

 

ציוד, הרוב הרוב זה ציוד.  לא, לא, לא, הרוב זה  :מר יצחק אגוזי

 מה לעשות החדר צריך צביעה מחדש. 

 

  -אני מנסה להבין  מר שחר עדי:

 

 הרוב זה ציוד, אני הייתי שם, הרוב זה ציוד.      :מר צפי פלד



 מועצה אזורית דרום השרון 
 5.2.19מיום  הישיב

 

 108 
 

 

 חייבים אותו לבגרויות.    :רתדוב

 

יישובים,  3-תב"רים של גני ילדים ב 3יש לנו   :מר יצחק אגוזי

בגלל עיכוב של ₪,  70,000עכשיו לצורך תחילת תכנון היה  התקציב שאושר עד

משרד החינוך בהעברת ההרשאות הקבלן שהוא גם המתכנן ביקש ומגיע לו על 

פי החוזה עוד מנה מסוימת של התכנון עבור התכנון, ואנחנו מבקשים להגדיל 

את זה. בכל מקרה בתב"ר של גני ילדים יש השתתפות של המועצה, וחלק 

 ת של המועצה בתב"רים האלה. מההשתתפו

 

 ₪?  150,000התכנון     :דובר

 

זה מדידות ותכנון, כן. התב"ר הזה הוא תכנון   :מר יצחק אגוזי

 ביצוע, זאת אומרת הקבלן עושה גם את התכנון וגם את הביצוע. 

 

 הוא עשה גידור למשל.      :מר צפי פלד

 

ההיתר. מכיוון הוא עשה גידור בשביל לשמור על   :מר יצחק אגוזי

ו  3שאנחנו רוצים, מכיוון שבדיוק עכשיו  שעות אחרי תחילת הישיבה, ואנחנ

רוצים לסיים אז אני מבקש לאשר את התב"רים, להצביע על התב"רים ולאשר 

 אותם. 

 

 שמוליק שואל שאלה.   :גב' אושרת גני

 

אני לא שואל שאלה, אני מעיר הערה שהיא גם   :מר שמוליק מריל

 אין מספרים לתב"רים?  שאלה. למה
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כי רוב התב"רים הם תב"רים חדשים, אז עוד אין   :מר יצחק אגוזי

 להם מספר. 

 

 כן, אבל אחר כך תרצה להוסיף.   :מר שמוליק מריל

 

 יהיה להם, יהיה להם, אבל הם תב"רים חדשים.   :מר יצחק אגוזי

 

חרי טוב חברים, אני מעלה את זה להצבעה, יהיו א  :גב' אושרת גני

ייכנס מספר.   ההצבעה שלנו לכל תב"ר כאן חדש 

 

 ברור.   :מר יצחק אגוזי

 

מי בעד? מי נמנע? מי נגד? אוקיי, חברים תודה רבה   :גב' אושרת גני

 לכם. הייתה כאן ישיבה מאוד פורייה, תודה לכם. 

 תב"רים הבאים:-: הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 ₪   668,000  ( 28,707,000וח בכפר סירקין )עבודות פית-1359תב"ר -.   תוספת ל1
    היטלי פיתוחמימון :       
       

 ₪   425,000     תקציב הג"א –שיפוץ ואחזקת מקלטים .   2
                קרן פיתוחמימון:       

 
     ₪  42,623,169                 עבודות פיתוח ציבורית –ג'לג'וליה .   3
  רשות מקרקעי ישראל מימון:       

 
 ₪     75,000    הצטיידות מוסדות חינוך בהרשאות ייעודיות.   4

 משרד החינוךמימון:       
           

 ₪    200,000        .   שיפוצי כבישים5
 קרן פיתוחמימון:       

  
  

 ₪    400,000        אוטובוס שירות.   6
 קרן פיתוחמימון:       

 
 נדונו בהנהלה תב"רים שלא

 ₪       60,000  לצורך החלפת מע' חשמל 2019-2020הקדמת תב"ר  –נירית .   7
 קרן פיתוחמימון:       
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 ₪      40,000     השלמת עבודות –בית כנסת צור יצחק .   8
 קרן פיתוחמימון:       

 
 ₪   200,000     49תקנה  –מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך .   9

 ₪  100,000  ון: קרן פיתוחמימ      
 ₪ 100,000  משרד החינוך               

 
 ₪     250,000       נזקי שריפה בעמיאסף. 10

 ₪    40,000  קרן פיתוחמימון:       
 ₪  210,000  גורמי חוץ       

 
 ₪       80,000    (70,000גן ילדים צור נתן ) 1583תב"ר -. תוספת ל11

 פיתוח מימון: קרן      
 

 ₪      80,000    (70,000גן ילדים נווה ירק ) 1572תב"ר -. תוספת ל12
 מימון: קרן פיתוח       

 
 ₪      80,000   (70,000גן ילדים כפר סירקין ) 1573תב"ר -. תוספת ל13

 מימון: קרן פיתוח      
 
 

  

 

 

________________ 
 אושרת גני 

 המועצה ראש

________________ 
 רהמישי אב

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 ;2019תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור  .4

 

מאשרת את התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור פה אחד המועצה : החלטה

 על ידי ועדת התמיכות המקצועית. וואושר במליאה וכפי שהוצג 2019לשנת 

 

 השלמות; –דות חברים בווע .5

 

הרכב ועדת הספורט: דויד סיוון משדי : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

בית ברל, מאיילת שחם מגני עם, גידי לינג מנירית, גיא כהן יו"ר,  –חמד 

מתן, ששי דניאל ממתן, ליאת זולטי משדי חמד, דודו בוזגלו מזאב פטאל 

 ימין.רכז הוועדה וגלי זמיר מנווה מ -מנהל מחלקת הספורט 

 

 הוספת חברים לוועדות המועצה כדלקמן:: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 ועדה למיגור אלימות וסמים: אילנית כחלון מנווה ימין, שירי פוקס רוזן. 

 ועדת תרבות: זאב פטאל.

ועדת תכנון אסטרטגי גבולות וותמ"לים: צביקה רמות מנחשונים, מוקה כהן 

 מצור נתן. 

 גני עם. ועדת נוער: צפריר שחם מ

 ועדת ביטחון: גיל קייני מנירית.

 ועדת מלגות: תמי פרבר מנהלת אגף הרווחה.

ועדת חינוך: פנינית מרציאנו סייעת בגן שקד משדה ורבורג, נורית דואני 

 שוהם גננת. 

 

דיווח על מינוי מנכ"ל, אישור שכרו, אישור עבודה נוספת ומינוי ממ"מ  .6

 ממונה חוק חופש המידע;
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למנות את חברי הוועדה לבדיקת התנהלות כספית וחלט פה אחד : ההחלטה

וניהול פרויקטים באגף ההנדסה כדלקמן: צפי  ובקרה על הוצאות כספיות 

יו"ר הוועדה, יצחק אגוזי, שי בר רצון, ורד שני מרכזת הוועדה, עו"ד  –פלד 

 , עדי שחר, שלמה נמרודי, רחל רבר, אלי כהן, אשר בן עטיה, יעקב אברהמי

 י עצמון ומבקר המועצה רואי מסורי. אור

 

דיווח על מינוי מנכ"ל, אישור שכרו, אישור עבודה נוספת ומינוי ממ"מ  .6

 ממונה חוק חופש המידע;

 

אשר  ,20.1.19-לאחר שהמליאה עיינה בהחלטת ועדת הכשירות מה: החלטה

דנה ואישרה את כשירותו של שרון סספורטס לתפקיד מנכ"ל המועצה 

את תנאי העסקתו ושכרו שיהיה  תמאשריאת המועצה פה אחד מלהאזורית, 

 משכר מנכ"ל לפי הוראות חוזרי משרד הפנים. 100%בשיעור של 

 

פה היא  30.1.19לאחר שהמליאה עיינה בחוות דעת משפטית מיום : החלטה

שעות  8מאשרת את בקשתו של מנכ"ל המועצה לעבודת חוץ בהיקף של אחד 

י. קלון שלא בשעות העבודה של המועצה עבודה חודשיות בחברת אמ.ד

שנים, הואיל ומדובר בתפקיד סטטוטורי עבודת החוץ  3לתקופה מוגבלת של 

 טעונה גם אישור של משרד הפנים.

 

שרון ימלא מר  2.3.19-מאשרת כי החל מהפה אחד המליאה : החלטה

סספורטס את תפקיד ממלא מקום ממונה חופש המידע במועצה לצד בועז 

 ובר המועצה.שוויגר ד

 

 מינוי נציגים למועצת רשות ניקוז ירקון ורשות ניקוז שרון; .7
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מינוי חברים ברשות ניקוז שרון כדלקמן: שי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 בר רצון מהנדס המועצה, צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה. 

 

מן: מינוי חברים ברשות ניקוז ירקון כדלק: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 אושרת גני, צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה. 

 

 מינוי נציגי איגוד דרום השרון המזרחי לביוב; .8

 

מינוי חברים באיגוד ערים דרום השרון : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

יו"ר, צפי פלד ממלא מקום וסגן ראש המועצה,  –המזרחי לביוב: אושרת גני 

 . 1.3.19-סספורטס מנכ"ל המועצה החל משי בר רצון מהנדס המועצה ושרון 

 

 אישור המלצת הרשות למינוי נציגי הרשות המקומית בוועדה המחוזית . 9

 לתו"ב;

 

מינויים של גב' גלית שאול ומר אלי : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 ;מחוז מרכז לתו"ב הרשות המקומית בוועדה המחוזיתברכה כנציגי 

 

מינויה של גב' מטי צרפתי לאשר את נמנע(  1ברוב קולות ): הוחלט החלטה

 ;מחוז דרום לתו"ב הרשות המקומית בוועדה המחוזית תנציגהרכבי כ

 

 ביטול שירותי השמירה ביישוב עדנים. .10

 

, 10.1.19לקבל את הודעת ועד מקומי עדנים מיום : הוחלט פה אחד החלטה
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, 1.2.19לפיה הוועד המקומי לא יספק שירותי שמירה במושב החל מיום 

 ובהתאם תושבי המושב לא יחויבו בגין שירותי השמירה.

 

 עמיאסף; –אישור מורשי חתימה בחשבון הורים  . 11

 

מורשי החתימה בחשבון תשלומי ההורים כי לאשר פה אחד : הוחלט החלטה

של בית ספר עמיאסף יהיו כדלקמן: אייל צייג מנהל אגף החינוך, עזריאל 

נאמן נציג הנהגת ההורים ומירב כהן נציגת  קליש מנהלן בית הספר, אלעד

מתוכם, אייל  3הנהגת ההורים. לצורך פעולות בחשבון נדרשות חתימות של 

 צייג חתימת חובה, עזריאל קליש חתימת חובה ואחד מנציגי הנהגת ההורים.

  מדובר על אישור זמני כהוראת שעה.

 

 היטל מיסים. . 12

 

בשיעור  2019המיסים של שנת לאשר את היטל : הוחלט פה אחד החלטה

 . 0.32%העלאה אוטומטי של 

 

 ;2019הנחות ארנונה לשנת  .13

 

כפי שהוצגו  2019הנחות הארנונה לשנת לאשר את : הוחלט פה אחד החלטה

 על ידי הגזבר. 

 

 ;2018סגירת תב"רים לשנת  .14

 

 . 2018סגירת תב"רים לשנת  לאשר: הוחלט פה אחד החלטה
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 בוועדים המקומיים; משרות עובדים .15

 

 משרות עובדים בוועדים המקומיים; לאשר: הוחלט פה אחד החלטה

 

 אישור תקציבי היישובים; .16

 

 ;את תקציבי היישובים לאשר: הוחלט פה אחד החלטה

 

 מינוי חברי ועדות ביקורת ביישובים; .17

  

מינוי חברי ועדות ביקורת  לאשר (1ברוב קולות )נמנע: הוחלט החלטה

 ;וביםבייש

 

 תב"רים. .18

 

 תב"רים הבאים:-: הוחלט פה אחד לאשר את ההחלטה

 ₪   668,000  ( 28,707,000עבודות פיתוח בכפר סירקין )-1359תב"ר -.   תוספת ל1
    היטלי פיתוחמימון :       
       

 ₪   425,000     תקציב הג"א –שיפוץ ואחזקת מקלטים .   2
                קרן פיתוחמימון:       

 
     ₪  42,623,169                 עבודות פיתוח ציבורית –ג'לג'וליה .   3
  רשות מקרקעי ישראלמימון:        

 
 ₪     75,000    הצטיידות מוסדות חינוך בהרשאות ייעודיות.   4

 משרד החינוךמימון:       
           

 ₪    200,000        .   שיפוצי כבישים5
 קרן פיתוחמימון:       

  
  

 ₪    400,000        אוטובוס שירות.   6
 קרן פיתוחמימון:       

 
 תב"רים שלא נדונו בהנהלה
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 ₪       60,000  לצורך החלפת מע' חשמל 2019-2020הקדמת תב"ר  –נירית .   7
 קרן פיתוחמימון:       

 
 ₪      40,000     השלמת עבודות –בית כנסת צור יצחק .   8

 קרן פיתוחמימון:       
 
 ₪   200,000     49תקנה  –מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך .   9

 ₪  100,000  מימון: קרן פיתוח      
 ₪ 100,000 משרד החינוך                  

 
 ₪     250,000       נזקי שריפה בעמיאסף. 10

 ₪    40,000  קרן פיתוחמימון:       
 ₪  210,000  חוץגורמי        

 
 ₪       80,000    (70,000גן ילדים צור נתן ) 1583תב"ר -. תוספת ל11

 מימון: קרן פיתוח      
 

 ₪      80,000    (70,000גן ילדים נווה ירק ) 1572תב"ר -. תוספת ל12
 מימון: קרן פיתוח       

 
 ₪      80,000   (70,000גן ילדים כפר סירקין ) 1573תב"ר -. תוספת ל13

 מימון: קרן פיתוח      
 
 

 

 
 


