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 דו"ח ראש המועצה )הודעת ראש המועצה(;  .1

 

ת המועצה. שלום לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליא  :ד"ר מוטי דלג'ו

במסגרת הדיווח וגם בהודעה ספציפית שנשלחה עם עותק לחברי המועצה, אנחנו מעלים את 

הנושא של תחנת הכוח  חשמלית המונעת גז שמתוכננת על שטח של גבעת השלושה במחלף 

סם. אנחנו חילקנו לכל החברים דף, מי שאין לו יגיד, צפי ייתן לו, ששם את המפה של האזור ק

המתחמים המדוברים שהם באופן ספציפי כבר בשלבים שכבר  2-של כל יישוב מעם המרחקים 

התקיימו גם דיונים חצי תכנוניים, שולחן עגול, כל מיני מפגשים כאלה, ואנחנו נתבקשנו גם על 

שמבקשים שזה יהיה גם במסגרת  שנייםאו  אחדידי נווה ירק ונדמה לי אפילו עוד איזה יישוב 

י זה היה מתוכנן במסגרת הדיווח של ראש המועצה, אז אנחנו קיבלנו מליאת המועצה, בלאו הכ

החלטה שבאותה הזדמנות חגיגית אז כבר נזמין את כל הנוגעים בדבר, ואנחנו פשוט נהיה יותר 

יעילים גם מבחינת לוחות הזמנים והיעילות. אנחנו נתחיל ונשמע בראש וראשונה את נווה ירק, 

 מי מטעם נווה ירק ידבר? 

 

בקצרה אני חושב שהמוטיבציה שלנו לעניין ברורה, אנחנו   :אייל אברמובמר 

פתאום מבינים שעם הזמנה לאיזה שהוא קונגרס בימים הקרובים שהחלופה הזאתי מקודמת 

בצורה משמעותית. אנחנו כמובן מאוד מודאגים, אני מניח שתושבי כל היישובים הסמוכים 

שב שאנחנו צריכים לצרף גם את חברי כפר קאסם לעניין הזה, ויש פה מפה מדויקת, אני חו

שהם אומנם לא בתוך המועצה, אבל הם נושמים את אותו אוויר. חשוב מאוד אנחנו  ,וראש העין

רוצים להבין דבר ראשון שעמדת המועצה נחרצת בעניין ובגיבוי כל חברי המליאה נגד העניין 

אנחנו בתור יישוב או יישובים,  הזה. שתיים, היינו רוצים להבין מה תכנית הפעולה, איך

תושבים, חברי מליאה, נבחרי ועדים, יכולים לסייע במאבק הזה. אני חושב שזה לאין ערוך יותר 

חמור או אולי באותה רמה של הרכבת המפורסמת שביחד הצלחנו להעיף מפה, ואני מקווה שזה 

נקבל את התשובות יהיה אותה תוצאה. אז אנחנו באנו בעיקר לשמוע להבין ואני מקווה ש
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 הנכונות. 

 

 אוקיי, עוד מישהו בבקשה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -כן, אנחנו נוה ירק   מר אורי אורן:

 

 כל אחד שיאמר גם את שמו לצורך ההקלטה והפרוטוקול.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אורי אורן נוה ירק. באמת טוב שזימנו אותנו, כדי שנגיד את    מר אורי אורן:

שאייל שהוא אחד הנציגים שלנו במועצה הבהיר, הפרויקט הזה המועצה, אני רואה דברנו. כמו 

את זה כפרויקט מועצתי, צריכה לדחוף אותו כמו שדחפנו בזמנו את הרכבת. מה גם שלפי דעתנו 

הפרויקט הזה אם הוא ימוקם כאן, הוא מבחינת נווה ירק והיישובים שמסביב לה, אני מדבר 

היישובים שמסביב לתחנה, אנחנו פשוט מושכים לנו אתר אסטרטגי בשם נוה ירק אבל גם כל 

שהוא יהווה מטרה לכל הטילים שיתעופפו פה. ואנחנו במלחמה האחרונה למרות שלא היינו 

 מטרה, אלא תל אביב הייתה המטרה, חטפנו בשדות שלנו מספיק טילים. 

 

 מדברים על אוויר.     :???

 

 זה גם וגם.     :???

 

אתה מדבר על מה שאתה רוצה ואני מרשה לעצמי לדבר על מה    רן:מר אורי או

 שאני רוצה. 

 

 -אורי, אני מבקש תדבר למליאה, אני מבקש לא להפריע  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 אוקיי, שלא יפריעו לי.    מר אורי אורן:

 

 אני אאפשר כמעט לכל אחד לומר את דברו. בבקשה אורי.  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אז כמו שאמרתי מלבד האוויר והגזים שיפלטו וגם שהתחנה    :מר אורי אורן

על כל מיני דלקים אחרים, אז  20%הזאת לא עובדת בפול של גז, אלא ממילא עד כמה ששמעתי 

זה מהווה סכנה. ודבר נוסף כמו שאמרתי ועיקרי, האלמנט הביטחוני. ואני חושב שהמועצה שיש 

ראש, מהנדסת, בקיצור כל הפורום ותיקח יועצים לה את הגורמים, יש את ראש המועצה, סגן 

בתקציבים שאני מבין שכבר הוקצבו לנושא הזה להוביל את המהלך. וכמה שהחברים שלנו 

הוועדים זה ועדים מתנדבים לא תמיד יש להם זמן, אני חושב שחייב להיות גוף מוביל וזה גוף 

ל היישובים יגבשו את העמדה שהמועצה, והיא הצליחה גם בפרויקט של הרכבת. אני מבקש שכ

מהלך כלל מועצתי ולהוציא את זה משטח המועצה הזאת שאנחנו מבקשים, שהמועצה תוביל 

 בכלל. תודה. 

 

בבקשה יו"ר של  ?עוד מיאוקיי, אנחנו ברשותכם נעבור לחגור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 היישוב, ועד מקומי. 

 

יו"ר ועד מקומי של נוה ירק. אני קוראים לי שירלי לופו חזן   גב' שירלי לופו חזן:

מצטרפת לדברים של אייל כנציג של המושב במליאה, ושל אורי יו"ר ועד האגודה. אנחנו יכולים 

לשנס מותנים... את התושבים לפעול במרץ. יש פה אמירה של המועצה שלא תיתן לשיקולים 

היבט ביטחוני, כלכליים אלו ואחרים להביא לפה אם זה בהיבט סביבתי בריאותי אם זה ב

להביא את הצרה הזאת לכאן לשטחי המועצה. בוודאי לא כשבסמוך לשם יש מוסדות חינוך 

ומסחר ומקורות הירקון והרבה מאוד סיבות למה לא, עוד לא ברור מעבר לשיקולים כלכליים 

אלו ואחרים של כל מיני גורמים למה כן. ולכן חשוב כאן שיתוף הפעולה של כלל יישובי 

בוודאי התגייסות. יש פה בוודאי את כל המשאבים שדרושים את הדרך לפעול המועצה, 
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באמצעות היועצים הרלוונטיים, בעולמות של אסטרטגיה ותקשורת לצד ביטחון ואיכות סביבה, 

וכל מה שנדרש כדי לקדם את המהלך הזה בצורה חד משמעית ונמרצת ונחרצת, ולכן אנחנו פה. 

 תודה. 

 

ה רבה. אנחנו קודם ליישובים ואחר כך ניתן לחברי מליאה. תוד  :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה נציג יישוב. 

 

אני חושב שאנחנו צריכים לצאת מפה באמירה נחרצת בניגוד    :מר דוד משה

למה שנאמר, לוחשים לנו שהפרויקט בקאסם מקודם בברכת המועצה. זה דווח בכל מיני 

ם לוודא שזה לא בברכת המועצה ורוצים פה זה. פורומים בקיבוץ בכל מיני מקומות, ואנחנו רוצי

משפחות  1,500אני רוצה לציין שאני בקשר עם כמה ועדים בראש העין שמייצגים ביחד כבר 

שכבר גרים, יש כמה פורומים, גם בכל מקום יש  500-שעדיין לא נכנס ו 1,000בראש העין, 

עכשיו תנועה גדולה בנושא  בחירות, בכולם ששים להצטרף, וגם בראש העין מתחילה להתעורר

הזה, והרבה רעש עומד להיות בעיתונות בימים הקרובים. אני חושב שהמועצה צריכה להיות חד 

משמעית בכלל לא זה. עם כל הכבוד ליזמים שיחפשו פרויקטים כלכליים אחרים, לא על חשבון 

 הריאות של הילדים שלנו. תודה. 

 

  דימהאוקיי, לפני שנעבור ק  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 למה קדימה יש עוד תחנה, מוטי אתם מתעלמים.   :מר אשר בן עטיה

 

 לא, לא סיימנו מה קרה לכם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, אז אם אתה נותן לדבר שנדבר. אתה רוצה שנתפוצץ?   :מר אשר בן עטיה
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 בסדר, סבלנות אשר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ת אמרת סבלנות, יש פה אחד אנחנו זה לא ככה, גם פעם קודמ  :מר אשר בן עטיה

 קילומטר, הכי קרובים מכולם פה. 

 

 מטר.  600מטר, נכנס אלינו  600יש לך טעות     :???

 

  -אשר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -עוד מעט  :מר אשר בן עטיה

 

 תעשה ויסות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא אלמד אותך לנהל.   :מר אשר בן עטיה

 

 וקיי, תעשה ויסות ויהיה בסדר.  א  :ד"ר מוטי דלג'ו

 עדנים; –צור יצחק, יורם דוקטורי  –השבעת חברי מליאה חדשים: רן ערן  . 3

 

חברי מליאה חדשים שמבחינתם  2לפני שאנחנו ממשיכים יש לנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

זה מאוד חשוב עבורם, וכדי שהם גם ירגישו כחברים, אז אני אבקש מרן ערן שיאמר את 

 יש לך אותה נכון?  השבועה.

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את    :מר רן ערן

 שליחותי במועצה. 

 



 שרון מועצה אזורית דרום ה
 14.2.2018מיום  הישיב

 

 9 
 

 שיהיה לך בהצלחה רבה. בבקשה יורם דוקטורי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את   מר יורם דוקטורי:

 שליחותי במועצה. 

 

 שיהיה לך בהצלחה רבה.   :מוטי דלג'ו ד"ר

 ;המשך - דו"ח ראש המועצה )הודעת ראש המועצה(  .1

 

אנחנו ברשותכם נעבור נשמע את חגור, אנחנו נשמע את כל   :ד"ר מוטי דלג'ו

 היישובים. בבקשה חגור אם יש מישהו שרוצה לדבר, אם לא נתקדם. 

 

ומי חגור. קודם כל כול נושא אני מיכאל אלהרר יו"ר ועד מק  :מיכאל אלהררמר 

התחנה נודע במן הסתר כזה, ודברים בערפל, סוג של ערפל קרב. זה בדיוק אותו סימפטום כמו 

של נושא של תחנת הרכבת שהייתה אמורה לקום תחנת הקטרים, שהייתה אמורה לקום על 

רו בואו נראה , זרקו איזה בלון ניסוי, אמ444הקרקעות של חגור בין נוה ירק לרכבת לבין כביש 

איך היישובים יגיבו. ואיך שהיישובים יגיבו כך המועצה תתנהג. ברגע שראו שהיישובים 

  -מתנגדים וגם בזכותו של דרור רופא ועוד נציגים מנוה ימין נדמה לי אברמוב ועוד הרבה

 

 נוה ירק.      :מר צפי פלד

 

כות האנשים נוה ירק סליחה, אברמוב ששכחתי את שמו. בז  :מר מיכאל אלהרר

  -האלו

 

חברים, אני מאוד מבקש מכם תאפשרו לו לומר את דברו,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה. 
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מהיישובים בעצם קמה תנועת מחאה  בזכות אותם אנשים  :מר מיכאל אלהרר

וכתוצאה מתנועת המחאה המועצה נקטה עמדה, והחליטה בעצם להוביל את המהלך ולדחוף 

, ועובדה שמוסך הקטרים לא קיים פה. הרבה הרבה בזכות שמוסך הקטרים לא יהיה פה

המועצה, אבל חבל שהמועצה מתעוררת אחרי שהיישובים מגיבים, זה צריך להיות אינטרס של 

המועצה, שאתם מייצגים אותנו בעצם כל אלו שיושבים פה כולל ראש המועצה וסגנו, מייצגים 

הוא אמור לשבש לנו להפריע לנו באיכות את היישובים. התפקיד שלכם כל מפגע כזה כל משהו ש

החיים להעיף אותו קיבינימט ובכלל לא להביא אותו כאופציה. אבל אנחנו מבקשים את העזרה 

שלכם, ואנחנו ככול היישובים שהולכים להיות נגועים בדבר הזה, אנחנו נקים ועד פעולה, אנחנו 

  נקים רעש גדול מאוד ולא נשתוק על העניין הזה. תודה רבה.

 

אוקיי יפה. אנחנו נעבור לאלישמע, אני גם מודיע לך שגם בשלב   :ד"ר מוטי דלג'ו

הזה אני לומד מה התפקיד של ראש המועצה וסגן ראש המועצה. בבקשה אלישמע. הם ביקשו 

 להצטרך, אין? 

 

כן, אנחנו מצטרפים למתנגדים נחרצות, אנחנו לא... גם התחנה    :גב' רחל רבר

נחנו ממש באמצע, וחוץ מזה שאני חושבת שכל חברי המליאה צריכים א -הצפונית וגם ה

להתנגד, כי אנחנו נאמנים לתושבים, אנחנו נאמנים לציבור שלנו ואנחנו לא ניתן לזה יד. אנחנו 

 מחזקים את כל מה שנאמר פה, ואנחנו מצפים מהמועצה להוביל את המהלך. 

 

אם יש עוד מישהו חוץ  ה הזואוקיי בסדר. אנחנו לגבי התחנ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 מגבעת השלושה שאני אתן להם, האם מישהו לגבי התחנה הספציפית רוצה? 

 

למה? יש לנו אותו דעה, למה שלא נדבר על התחנה הזאת גם?   :מר אשר בן עטיה

אנחנו כולנו מועצה אחת אל תעשה הפרד ומשול, ואף אחד לא יפריד אותנו וימשול. זכותנו לדבר 
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ות ואני מתפלא שהתחנה של צור נתן לא פה, אני לא מבין את זה. אנחנו באותם על כל התחנ

הזה, זה גם לא רחוק תשים לב, ההצלבות פה נוגעות אחד עם השני, לא צריך לעשות מי רוצה 

לדבר על התחנה. אנחנו צריכים לדבר על הדבר הזה באופן מרוכז, אנחנו נגד הדברים האלה, 

צביע המליאה ותגיד שאנחנו נגד זה ונלך, אנחנו צריכים להיות כוח בואו נעשה הצבעה. פשוט שת

 אחד ולא להפריד, אני אמכור אותו בשביל שהוא ימכור אותי. 

 

אשר, קיבלת רשות דיבור? אנחנו לגבי התחנה הזו שמענו כל   :ד"ר מוטי דלג'ו

נציגים של גבעת יישוב שרצה להתייחס, אנחנו נגיע תחנה תחנה. עכשיו אנחנו נעבור ברשותכם ל

 השלושה. 

 

אני יו"ר קיבוץ גבעת השלושה. שמי יאיר מרום אני יו"ר קיבוץ    מר יאיר מרום:

גבעת השלושה. בשנים האחרונות לפי החלטת ממשלה יש מאמץ לאומי להפחתת זיהום האוויר 

באופן כללי ובפרט לצמצום השימוש בתחנות כוח פחמיות והסבה לתחנות כוח בגז, מתוך 

טות הוא קטן יותר והתחנות בגז הם יעילות יותר, יסה שזה ידידותי יותר לסביבה. סך הפלהתפי

הן מודרניות יותר והן בסך הכול ידידותיות יותר לסביבה מאשר התחנות הפחמיות, בסדרי גודל 

בשיעורים מאוד מאוד ניכרים. ומה שמתבהר יותר ויותר זה שבמרכז הארץ בכלל ובפרט בדרום 

בולותיה תוקמנה תחנות כוח בגז בהיקפים יחסית גדולים. זה נובע בין היתר אחד השרון או בג

אמרתי מתוך המדיניות הממשלתית לצמצום הזיהום הסביבתי, והשני בגלל שלפי התוכניות של 

מדינת ישראל האזור הזה מבחינת כמות האוכלוסייה עומד להכפיל את עצמו בתוך מספר שנים. 

האלה שזה הרצון לצמצם את הפגיעות הסביבתיות ביחד עם  אז השילוב של שני הדברים

תצרוכת החשמל שהולכת וגדלה בעיקר בשעות השיא, היא תביא בוודאות קרובה להקמה של 

כוח בגז פה בסביבה הזאת. ואנחנו באמת בגבעת השלושה מקדמים תחנת כוח בקסם תחנות 

  -בבמחלף, שכמו שאפשר לראות יחסית היא מרוחקת ממקומות יישו

 

 אתם צריכים להתבייש.   :מר אייל אברמוב
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אייל, אני מאוד מבקש, תקשיבו, כל אחד אנחנו נאפשר לו להגיד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מה הוא רוצה, וכל אחד מה שהוא אומר הוא אחראי על כך, אז אני מבקש לא להפריע. בבקשה. 

 

ופן יחסי כמו שרואים מהמפות יחסית יש טווח רחוק בא   מר יאיר מרום:

ממקומות מגורים, בפרט ממקומות מגורים של תושבי המועצה, כאמור התחנות האלה הם 

  -בסדרי גודל פחות מזהמות מתחנות פחמיות, והם יותר ידידותיות לסביבה

 

 יותר מזהמות ממצב שאין תחנה.   :מר איתן יפתח

 

במועצה אחד היתרונות, אנחנו כקיבוץ וכתושבים שחיים פה    מר יאיר מרום:

חשובה לנו איכות הסביבה, וחשובה לנו באופן פרטני נושא איכות האוויר. והיתרון הנוסף הוא 

שאנחנו גם, מכיוון שגם אנחנו בקיבוץ מערכת ציבורית, אנחנו מתנהלים בצורה שהיא שקופה 

ובצורה שהיא משתפת ואנחנו מורגלים, אנחנו בחלק מהתהליך אנחנו גם כמובן נקים אתר 

 ונענה על שאלות ונשתף ונגיע לפה.  אינטרנט

 

 )מדברים יחד( 

 

תרצו סיבוב שני אני אתן שני שלישי רביעי. אבל אני מבקש,   :ד"ר מוטי דלג'ו

תקשיבו דבר אחד, לא ייקרה מצב כזה שמישהו לא יוכל להגיד את דעתו, גם אם כולנו לא 

 מסכימים. 

 

כמו כל יזם אחר שמקים  התהליך הסטטוטורי שמחייב אותנו    מר יאיר מרום:

פרויקט בסדר גודל הזה, הוא תהלך סטטוטורי מאוד מחמיר, הוא תהליך שכולל בין היתר 

תסקירי השפעה לסביבה מאוד מדוקדקים, אנחנו נקפיד שהם יהיו תסקירים... ורציניים ואנחנו 
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 כמובן נשתף בהם את כל מי שיחפוץ, וזה גם כאמור חלק מהאינטרס שלנו וחלק מהחובה

הסטטוטורית שלנו, ואני חושב ואני משוכנע כשנעשה את התהליכים האלה שזה כרוך גם בסקר 

סביבתי וגם בסקר חזותי והידרולוגי ודברים בסטנדרט מאוד מאוד מחמיר היום, אני חושב שזה 

 יכול להוות בסיס עובדתי ובסיס הרבה יותר רציני לדיון שיהיה מעמיק. תודה. 

 

התחנות האחרות, אני רוצה למסור  2-ה רבה, לפני שנעבור לתוד  :ד"ר מוטי דלג'ו

דיונים שהיו במליאת המועצה אנחנו גם יצרנו כאן מה שנקרא פורום בין  2לכם דיווח. בעקבות 

של בין יישובי זה לא יישובי מועצה אלא רשותי יותר נכון, שזה כולל את כפר  הכוונה ,יישובי

שרון. ואנחנו קיבלנו גם החלטה והמועצה מבחינתה גם סבא אלפי מנשה את ג'לג'וליה ודרום ה

תקצבה ולצורך תחנת השלום נשכרו השירותים של עורך דין פירון, ולגבי צור נתן השירותים של 

מתקיימת אצלי פגישה כאשר עורך הדין ימסור  27.2.18-עורך דין וילצ'יק. אני רוצה לציין שב

בדבר, ובעקבות כך אנחנו כמובן נצטרך להגיש את דיווח, זו פגישה של ראשי הרשויות הנוגעות 

העתירה. לגבי צור נתן זה עדיין בשלב שעוד לא היה שולחן עגול, נכון נילי? לא היה, ובכל זאת 

אנחנו שם שכרנו שירותים של עורך דין וילצ'יק שעושה את הבדיקות הראשוניות וכדי להיות 

ה שלפניכם היא באה פשוט למנוע לפחות מוכן לקראת הדבר הזה. כמו כן, אם שמתם לב שהמפ

שאלות, כי באופן טבעי כל אחד היה שואל מה המרחק מהיישוב הזה או מה המרחק  20איזה 

מהיישוב הזה. זה באה המפה להראות מה קורה כולל אם אתם שמים לב יש פה גם הצטלבויות 

 נושאים, בבקשה יפתח. של שתי התחנות לגבי יישוב כזה או אחר. עכשיו הדיון פתוח לגבי שאר ה

 

 מה לגבי קסם מוטי? לא סיימת את קסם.     :???

 

 זה חדש, חדש, אנחנו עכשיו בדיון. בבקשה יפתח.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני ממושב אלישמע. קודם כל אני שמח לגבי איחוד היישובים.   :מר איתן יפתח

ם להוסיף עוד יישובים אני חושב שבעקבות מה שעכשיו שמענו לגבי גבעת השלושה, צריכי



 שרון מועצה אזורית דרום ה
 14.2.2018מיום  הישיב

 

 14 
 

לפורום הזה, את ראש העין ששמה גם שכונת אפק שכונה גדולה שנבנית, ... שמה אפילו פי כמה 

וכמה ממה שכיום יש בראש העין וכמובן את יתר היישובים שבסביבה אם יש עוד. אנחנו 

נו צריכים למצוא גם אלטרנטיבה בעיניי. אחת האפשרויות זה למצוא אלטרנטיבות כמו שעשי

במאבקים קודמים שהבאנו חלופות, חלופה אחרת אזורים אחרים לא... אבל לפחות לתת איזו 

חלופה שלא מצב שזה לא אצלי אבל איפה כן. וזה יכול להיות שאנחנו יכולים לתת את 

האלטרנטיבה הטובה וזה יכוון את המחליטים לכיוון אחר. וצר לי לשמוע את מה שפה הנציג של 

ר לגבי ההסתכלות הכלכלית נטו לטובת היישוב שלו, זה לא מה שאנחנו פה גבעת השלושה היו"

מקדמים, זה לא מה שאנחנו חושבים. ההדדיות שבנושא של דברים שקצת מעבר לכיס, והיום 

אתה עושה את זה בצורה הזאתי, מחר זה יישוב אחר, אנחנו נשבור את המרקם העדין הזה של 

, וזה אסור שזה ייקרה. אסור שהמרקם הזה יישבר ולא ההדדיות והעזרה הדדית בין היישובים

יישוב אחד יעשה, כי היום זה אתה מחר זה אנחנו וההיפך שצריכים את העזרה, ואז אנחנו 

 במצב הפוך נהיה. אז צריך לשמור על זה ועדיף שהיישוב כבר מראש יוותר על זה ולא נגיע לזה. 

 

 קשה ליאור. אוקיי, עוד מישהו מבקש? בב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני ליאור לנגר ממושב נוה ירק חברת הוועד המקומית וועד   :גב' ליאור לנגר

אגודה. אני פונה אליך בשאלה. המיזם הזה הוא מיזם לכאורה נשמע מאוד סקסי מבחינת 

דעות כאלה ואחרות. א' אני אשמח  1001הקיבוץ שלכם, אתה מדבר עכשיו על תסקירים ועל 

מתי הוא עלה הרעיון של המיזם? למה זה לא הובא בשיתוף ליישובים לדעת מי פנה אליכם ו

קילומטר מנוה ירק, זה יושב לי על החצר של הבית,  1.900האחרים. ... אני גרה בנוה ירק זה 

אגב זה יושב גם על נצבא סיטי שהם גם יישובים שהם קוראים לזה בראש העין ועל כפר קאסם. 

יפות, ויש חוסר שקיפות מוחלט. אני חושבת שהרבה מה שמטריד אותי שאתה מדבר על שק

ומתעוררים בתדהמה על פרויקט   יסכימו איתי פה. אין לנו מושג, אנחנו פתאום עכשיו קופצים

בחודש יש ישיבה בות"ל עוד דקה חותמים ואנחנו כבולי ידיים. אתם הייתם צריכים  26-שב

, ולשאול אותנו לבד מהשיקולים לבוא כמי שנמצאים תעלת המועצה ולשתף אותנו היישובים
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שמופעלים בקיבוץ שלכם מה דעתנו והאם זה מתאים. כי לי לא מתאים תחנה כזו מתחת לאף, 

לאף אחד לא מתאים פה וזה מעורר די די תרעומת, ואני מדברת בצורה מאוד מעודנת. עכשיו 

נו אבל זה לא יותר מזה אני בטוחה ששיתפתם את המועצה בזמנו, זה גם היה צריך לבוא לפתח

בא. ואנחנו אתמול בבוקר התעוררנו ויש שם כבר עננים מול העיניים. אז בוא תבהיר לנו את 

 המציאות, תודה. 

 

  אפשר לדעת אם זה עבר באסיפת הקיבוץ?    :???

 

אני רוצה לשתף את החברים במה שאני עשיתי בימים   :מר אברהם נדל

 האחרונים. 

 

 קשה? מי מדבר בב  :גב' ליאור לנגר

 

אברהם נדל מרמות השבים. לשתף את החברים במה שעשיתי   :מר אברהם נדל

בימים האחרונים. לפי העיתונות הולכת להיבנות תחנת כוח גדולה בקריית מלאכי באזור 

התעשייה של באר טוביה. הרמתי טלפון למועצה האזורית באר טוביה למחלקת איכות הסביבה, 

י התנגדויות של כל התושבים מסביב, ובעיקר של היישוב וקיבלתי מהם מידע שהיה כל מינ

מטר מהתחנה. התקשרתי  לוועד תימורים ודיברתי שמה עם המזכירה של  400תימורים שיושב 

הוועד, שהפנתה אותי גם כן לחברת ועד שניהלה את כל הסיפור הזה. הם ניסו בכל כוחם 

תו זה הנושא הביטחוני מאחר שהם להתנגד לבניית התחנה, ואצלם בעיקר הנושא שהם העלו או

סמוכים מאוד לעזה והם בטווח טילים מעזה, שהם מקבלים גם טילים מעזה, ובפרט שבאזור 

התעשייה שמה יש כמה מפעלים שיש בהם ריכוזי אמוניה גדולים מאוד, אז הם אומרים 

הזו שהתחנה בנוסף לאמוניה והכול יכול לגרום לעצמם זה. ולא עזר להם שום דבר התחנה 

  -הולכת להיבנות בימים אלה על ידי קונצרן גרמני גדול מאוד סימנס. ואז אנחנו צריכים ללמוד
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 סימנס זה אלה מחברת חשמל.    :גב' לאה פורת

 

אנחנו צריכים ללמוד מהניסיון שלהם הכושל שנכשל ולבדוק   :מר אברהם נדל

ן של הנציגה בתימורים אני בדיוק מה קורה, ואם מישהו רוצה שאני אתן לו את מספר הטלפו

 מוכן לתת לו, שילמדו מהניסיון שלהם שהתחנה נבנית על אפם ועל חמתם. 

 

חברים, אני מציע שלא נחזור על מה שנאמר, מספיק שהבן אדם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יגיד אני בדיוק כמו שהוא אמר, אני חושב כמוהו. בבקשה זאב. 

 

י חמד יו"ר ועד. אנחנו כבר נמצאים שלום, זאב נתן מושב שד   :פתאלמר זאב 

בתוך המאבק של התחנה של מפגש השלום, מתוך ועד פעולה אזורי שמוטי דיבר עליו. רציתי 

לשאול את גבעת השלושה האם כבר נחתם חוזה? כי הדרך היחידה להזיז את הדבר הזה זה 

ם חוזה, אני לבטל את הזיקה על הקרקע. בלי זיקה לקרקע התוכנית הזאת לא עוברת. אם נחת

חושב שהייתם צריכים לעשות לפני חתימת המפגש הזה עם המועצה כדי לדעת. אסיפה כללית 

או לא זה עניין שלהם, אני לא יודע. אבל השאלה אם יש חתימה. לגבי חלופות שדיברו פה. 

חלופות, רק מה הם לא קרובות לא לקו הגז ולא לקו  5מינהל התכנון שזה המדינה בעצמה יש 

. מינהל התכנון תכנן את זה, יש חלופות. זה רק עניין כספי גרידי של חברות הגז וחבל על החשמל

 כך. 

 

 התקדמנו בבקשה דרור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רוצה לפנות לחברי המליאה בראש ובראשונה וגם לאחרים,      :מר דרור רופא

טי, הם עשו את ההחלטה לא שלא להפנות חצים לגבעת השלושה, כי אני חושב שזה לא רלוונ

 שלהם, זה האינטרס שלהם. וכמובן הכי טוב שהם יחזרו בהם וכל העסק הזה ירד מהפרק. 
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 זה לא עבר באסיפה הכללית שלהם בקיבוץ.     :???

 

אני לא נכנס לעניין הטכני, אז זה יעבור באסיפה הכללית. אם זה      :מר דרור רופא

רוב המליאה למעט מי שתומך בזה אם יש כאלה, צריכה לא עבר זה יעבור. המליאה צריכה או 

להתנגד לזה ומכאן צריך לצאת הלאה. כי כרגע אנחנו נכנסים למצב של דואט כולנו מול גבעת 

השלושה. גבעת השלושה היא ערוץ אחד, ירצו יבדלו לא ירצו ואפשר יהיה להפעיל עליהם לחץ. 

לבין יו"ר של גבעת השלושה, להערכתי זה  אבל להעביר את כל הישיבה הזו בפינג פונג בינינו

פשוט יהיה בזבוז זמן. צריך לקבל החלטה אנחנו נגד התחנה להרים ידיים וקדימה הפועל. מעבר 

לזה שהמאבק הוא מאבק של רשויות. התחנה הזאת תחנת קסם המרחק שלה משכונת נופרים 

קום שפחות או יותר מטר, אני לא סבור שהולכים לאכלס מ 500בראש העין הוא משהו כמו 

מטר  500מהמועצה מבחינת התושבים שלו, מבחינת סדר גודל תושבים כשיש להם  1/3מכיל 

 מהבית תחנה, לא בטוח. ולכן צריך לקבל החלטות מהר ולצאת לדרך. 

 

 עוד מישהו? בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ות קודם כל צור יצחק מתנגדים בצורה נחרצת לכל הקמת התחנ   :מר רן ערן

להציע לחברי המליאה ואני לא יודע מה האלה, כולל מקומות מרוחקים יותר ופחות. אני רוצה 

המנגנון המשפטי האפשרי, אבל כמו שאמר כאן... נושא הזיקה לקרקע נראה לי לפחות הנושא 

שמאפשר בצורה הכי יעילה למנוע את הקמת התחנות. אני חושב שהמועצה צריכה למצוא את 

שובים שקיבלו החלטות כבר ובעצם החליטו ליזום את התחנות האלה לסגת הדרך להציע ליי

בצורה שתאפשר להם בלי כל ההפחדות שיגיעו ברגע שהם ירצו לסגת. אני חושב שיכולה להיות 

תתייצב מאחורי היישובים איזה שהיא קרן גם של המועצה וגם של יישובים נוספים שפשוט 

בעד, ובעצם  100בעד או  40אנשים בעד או  20היו שבשלב שבו הם קיבלו את ההחלטה אולי 

מעט מאוד אנשים הכריעו את הכף ואני קורא לראש המועצה ואני קורא גם לחברי המליאה 

לתמוך בזה, אני חושב שצריך למצוא את הפתרון, לעזור להם לבטל את ההסכמים שהם חתמו, 
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אם הם בשלבים הם כאלה ואני בטוח שהצבעות חוזרות או לצורך העניין תהליכי ההצבעה 

הרבה שאפשר עדיין לעצור אותם או להחזיר את הגלגל אחורה, ובסוף זה עניין של כסף וכסף 

 יותר קטן מכל המאבקים. 

 

אני גם מאוד מצטערת על ההחלטה של גבעת השלושה, אני    :גב' לאה פורת

צה, הרעיון הוא מהיישוב נירית. זה לא משנה מה המרחק של היישוב אחד היישובים של המוע

שלא עושים דברים כאלה, פשוט. אבל אם אני רוצה לדבר מבחינה עניינית אני חושבת שצריך 

להתנהג כלפיכם בדיוק כמו שמתנהגים כלפי כל היזמים, צריך לפעול מבחינה משפטית. לצערי 

הרב לא חסרים מקרים שהמועצה צריכה לפעול מבחינה משפטית כנגד יישוב מיישוביה, בכל 

ני עניינים שונים ומשונים, אבל כמו שאנחנו שכרנו את שירותיהם של משרד פירון ווילצ'יק מי

בעניין התחנות הצפוניות, כך אני הייתי מציעה לשכור שירותים של עורך דין, לא משנה לי איזה 

משרד, מה שתבחר המועצה, ולפעול כנגד היישוב כנגד הקיבוץ באופן ישיר וגם כנגד היזם באופן 

ר בכל הכוח, ולא לעזוב את זה. אנחנו כמו בסיפור על הספר הלבן. אנחנו נפעל כלפיכם כאילו ישי

שאתם לא קיבוץ במסגרת המועצה, אבל אם תחזרו בכם אז כמובן שזה יחסוך גם למועצה וגם 

ליישובים כספי ציבור במאות אלפי שקלים שאנחנו רואים ומאשרים כדי לממן את כל ההליכים 

ה. זה מיותר, אנחנו חושבים שזה חשוב זה מוצדק, אבל אתם יכולים לחסוך לנו המשפטיים האל

 את ההוצאות האלה, כדי שנוכל להשקיע אותם לטובת התושבים ולא נגדם. 

 

אני רוצה לשאול, לאה כבר מציעה פתרונות, אני רוצה לשאול   גב' עמנואלה קון:

עיניה צריך לעשות אבל אני שואלת כולם פה מתנגדים ואז מה? כמועצה? לאה כבר אמרה מה ב

אותך נגיד בהנחה שכולם מתנגדים ואז איך מתקדמים, איזה כוח יש לנו בעצם מול אותו יזם, 

מול משרד האנרגיה בסופו של דבר. אני לא חושבת שזה פה, גבעת השלושה לא סייעה אבל בכלל 

 יש לנו בכלל? יש פה, כמה אנחנו באמת מול כל ההחלטות המוכתבות האלה, איזה כוח 

 

שני דברים ראשית להמשיך את דבריה של לאה שזה בערך מה    :מר בועז ארנון
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שרציתי להגיד, אני רציתי גם לנסות להבין אולי דרך חוות דעת משפטית שלנו בהנחה 

שמצביעים נגד, מה קורה אם יישוב לוקח על דעת עצמו יוזמה ומתחיל לעשות קמפיינים כמו 

האינטרנט, הוא הולך לדבר ישירות עם משרד האנרגיה, איזה כלים יש לנו שהוא אומר של אתרי 

באופן כללי. ודבר שני אני חושב שאם הדבר הזה כן יקום,  להילחם בדבר הזה והאם זה מותר

אני לא רואה שום סיבה שאנחנו לא נחליט שאם מרעילים אותנו באופן כללי, אז אנחנו גם 

עביר את כל הכסף למי שמרעיל אותנו ונשאר מורעלים נתחלק בהכנסות באופן כללי, ולא נ

 ועניים. 

 

חברים, לפני שנעבור לדיון הפנימי שלנו, שמוליק אני מיד אתן   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לך, האם יש למישהו מבחוץ? 

 

אני המזכיר של קיבוץ אייל, אני לא רוצה  שלום, אני אמנון  :קדמן מר אמנון

, ואני כן רוצה להתייחס לדברים שלך ולדברים שנאמרו. להתייחס לתחנה של גבעת השלושה

אחד, זה לא עניין פה של המועצה החלטות פנימיות של קיבוצים ואספות שלהם, זה עניין שלנו. 

 דבר שני, כקיבוץ אנחנו מתנגדים לכל מהלך נגד קיבוץ אחר, זה כל מה שרציתי להגיד. 

 

 אני רוצה להגיב לזה.   :מר אייל אברמוב

 

 אתם יכולים להילחם בתחנה לא בקיבוץ.    :קדמן מנוןמר א

 

 תחליט על איזה תערובת לא על החיים שלנו.   :מר אייל אברמוב

 

 כבודך במקומך מונח.    :גב' לאה פורת

 

 זהו, שמענו תודה.   :מר אייל אברמוב
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אייל, כנראה שאתה... חדש, אנחנו מאפשרים לכל אחד להגיד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תו. את דע

 

 פשוט שזה יהיה לפרוטוקול מה שאמרתי.   :מר אייל אברמוב

 

לא משנה, כל אחד תאפשרו, זה שתהיה סיסמת החיים שלכם,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לאפשר לכל אחד שיאמר את דעתו. בבקשה אלי. 

 

ערב טוב לכולם, שמי אלי דלה ממושב ירחיב, אני חבר ועד    :מר אלי דלה

נו יזם שבא ודיבר והכול היה בסדר נחמד, תוך שבועיים שלוש... האגודה גם. התקבל אצל

דונם לתחנת כוח חשמל. שתבינו, עם כל הכבוד לי  100לאסיפה הכללית את העניין של יזמות 

לקיבוצים וזה לא משנה לי גם אם זה יהיה מושב, אבל אני אומר את זה בריש גלי, אתה ואני 

 100אתה לא יכול להגיד אני אפגע בך בשביל שיהיה לי  שווים, אנחנו בתחום, אנחנו בגדר אחת,

בכיס ואתה לא תדבר, אין דבר כזה. זה מועצה אזורית דרום השרון היא שייכת לכולנו. לא ₪ 

יכול להיות שכל פעם דנים פה, וכבר אמרתי את מה שאמרתי כמה פעמים, וזה כבר עולה על 

ד עם כל מיני אנשים שהיו גם ראש מועצת גדותיו. היינו בות"ל יחד עם מוטי יחד עם אלי יח

אלפי מנשה שאנשים לא ידעו, כפר סבא הגיעו, לא ידעו אפילו מהעניין. פה אנשים באים מקח 

דונם בנווה ימין בית  115וממכר יאללה מוכרים עגל מוכרים פרה, זה לא עובד ככה. יש לנו 

'ה תנו את הדעת, לא יכול אתה רוצה לקבור את האנשים שמה? זה לא עובד ככה. חבר עלמין

 להיות דבר כזה. 

 

 עוד לא אישרו את בית העלמין.   :מר אשר בן עטיה

 

בסדר, יאשרו אותו. לא יכול להיות דבר כזה. פה אנשים חושבים    :מר אלי דלה
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בשביל כסף, משחקים פה בחיי אדם. יש לנו ילדים יש לנו נכדים צריכים לשמור עליהם. אני 

נו במושב ירחיב הייתה אסיפה כללית, למרות שהייתה הסכמה לא משנה מתנגד נחרצות. ול

מאיפה איך ולמה, הורדנו את זה מסדר היום והורדנו אותם לגמרי. אז אני מתנגד לכל תוקף, 

אני אומר את זה בריש גלי לכולנו כאחד, ונהיה איש את אחיו יעזורו, לא סתם ככה אחד בפה 

 שני, זה לא עובד ככה. תודה רבה. ואחד בלב, ולדקור את הסכין אחד ב

 

 אלי, מצא חן בעיניי הפרה והעגל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 במה הוא מתעסק.    :מר אלי כהן

 

הפעולה של הריטלין כמעט נגמרה, לקחת אותי לבחינה עכשיו.   :מר אשר בן עטיה

יוון שאני אבל לעניין, אני רוצה לחזור על דברים שאמרתי אפילו שאתה אומר לא לחזור, מכ

קשה הבנה אז אני מנסה להסביר לעצמי. אנחנו פה חייבים להיות אחידים ללכת ביחד, לאמץ 

, שמוליק את כל מה שלאה אמרה וכל החברים הטובים, אין לי שום דבר נגד גבעת השלושה

מריל אמר את דעתו עוד לפני חודשיים שלוש ארבע, זה בישיבה שהם בעד, זה זכותם, כל 

ים זה כמו הנאום של ביבי כמו שהוא היה בסיירת, אין שום קשר לסיירת הדיבורים היפ

לתביעות שלו, גם אין שום קשר לדאגה שלהם לטיב החיים, הדאגה שלהם זה לכיס של רמת 

הכובש בלבד, כל הדיבורים האחרים זה לא מעניין את אף אחד. גבעת השלושה סליחה. הכוונה 

השלום, ובתחנת השלום לנו, כמו שפעלנו בתחנת היא שאנחנו צריכים להמשיך בדרך שהתח

עדיין אני מתריע אין להם מספיק אדמה והם לא ייקחו מנוה ימין את האדמה, והם סימנו אותה 

בשביל לקחת, ותפעלו בזה כדי שהיא תיפול. ופה צריכים ללכת להתחנן לפני גבעת השלושה 

פה את ידינו עם כל הכבוד לאלה להסביר להם מה זה קורה, ואם לא ילך אנחנו נתנגד ואל תר

שלא הצליחו, אנחנו אחרים ואנחנו כנראה נצליח. אז בשביל מה אנחנו יושבים פה? לפי מה 

שאתה אומר בוא נלך הביתה נאכל נעשה על האש וזהו. אבל אל תרפה את ידינו, גם אתה לא 

לא יעזור, אנחנו  יכול להרפות את ידינו כי אנחנו נמשיך. אז עם כל הכבוד לך שאתה אומר שזה



 שרון מועצה אזורית דרום ה
 14.2.2018מיום  הישיב

 

 22 
 

 18גם כופפנו דברים, יגיד לך מוטי כמה דברים כופפנו ושאמרו שלא יצליח. אזור תעשייה בנימין 

שנה לא היה, והוא היה עכשיו בתנאים שאנחנו... אז תירגעו, שלא יצליחו, קריית מלאכי זה לא 

  -נוה ימין. וקריית מלאכי זה

 

 אני לא בעד.   :מר אברהם נדל

 

אתה לא בעד אני יודע אבל אל תרפה את ידינו, זה לא התפקיד   :עטיה מר אשר בן

 שלך, אתה לא הפסיכולוג שלנו. 

 

 אבל הוא מעדכן.   גב' עמנואלה קון:

 

הוא יכול לעדכן, אנחנו מכירים את העדכונים. אני אעדכן אותך   :מר אשר בן עטיה

 דברים אחרים שהצליחו.  40על 

 

שיו לשמוליק מריל נציג מליאת המועצה של גבעת הגענו עכ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 השלושה, בבקשה. 

 

 נכדים.  9אני רוצה לפתוח ככה מסביב, יש לי   :מר שמוליק מריל

 

 כן ירבו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נכדים יש לי. מה ששמתי לב שכל אחד  9לא כל כך ירבו, אבל   :מר שמוליק מריל

ר או את הטאבלט ומצליח להוציא משם מה שהוא מהם שמגיע לגיל שנה וחצי לוקח את הסלול

רוצה. בהתחלה חשבתי שהוא גאון הראשון. השני אמרתי רגע, בשלישי חשבתי שאני הגאון, 

שאני הורשתי להם את זה. אחר כך הסתבר שגם של השכנים וגם של הילדים האחרים, כולם 
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קח ונהפוך את זה למשהו משתמשים בזה. ואז אמרתי רגע, אם הם נולדים עם זה, אז למה לא ני

דידקטי, למשהו שאפשר להשתמש בו. מה אנחנו עושים מרחיקים את הילדים משם, תעזבו את 

המסכים. במקום לקחת ולחבר וללמוד את הטכנולוגיה הזאת ולראות איך מתחברים אליה, 

 קירות, שכל תלמיד יבוא לשם ויתחבר 4במקום שבית הספר יהיה עולם גדול נגיש יפה במקום 

למחשב וילמד, ובחדר גדול יהיה ילד מי"ב וילד מכיתה ט', וכל אחד שיוכל ללמוד שם כרצונו, 

וגם בית הספר יעלה פחות, אנחנו מרחיקים, לא עזבו את זה. ואני בטוח שגם פה וגם מבין 

תושבי המועצה יש מספיק אנשים שיכולים לכתוב את תכניות הלימוד האלה, אבל למה לא? כי 

התנגד לזה ראשון. ולמה משרד החינוך מתנגד? כי גם אנחנו מתנגדים, כי גם  משרד החינוך

אנחנו לא יודעים לחיות עם הטכנולוגיה הזאת קדימה. אנחנו הולכים אחורה כי זה מה שאנחנו 

 מכירים, זה מה שאנחנו מכירים. 

 

 מה מוסר ההשכל?     :???

 

 רגיה. המוסר השכל שהגז זה העתיד של האנ  :מר שמוליק מריל

 

 נו אז מה אז למה לידינו?    :מר דוד משה

 

רגע, רגע, דוד אני לא הפרעתי לך, למרות שלא הסכמתי לאף   :מר שמוליק מריל

מילה שאתה אומר, לא הסכמתי לאף מילה שאתה אומר. זאת הטכנולוגיה. עכשיו במקום לבוא 

לוגיה הזאת לא באה וללמוד את הטכנולוגיה הזאת ולראות איך מתנהגים איתה, כי הטכנו

לזהם, היא צריכה לעמוד בדרישות של איכות הסביבה, לקבל את מה שאלה רוצה ואת כל 

הדברים של איכות הסביבה, לפני זה לא יהיה אישור לדבר הזה. אנחנו לא באים פה להרעיל את 

 , שהוא6אני עוד זוכר את ההפגנות שעשינו על כביש תושבי המועצה, זה המשחק שלנו היום? 

המזהם הכי גדול פה ואף אחד מכם לא יוצא נגד זה. המזהם הכי גדול אז... אבל היום כשאני 

שוקל את הדבר הזה בדיעבד, אני אומר איזה אידיוט, למה הלכת לשם בכלל. והמסקנה שהגעתי 
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 לזה כי כולם הלכו. ומה שאני רואה פה זה בדיוק אותו דבר, תופעת העדר כולם נגד. 

 

 .. מיליונים... .   :מר דוד משה

 

רגע, כולם נגד, אולי נלמד להשתמש בזה אולי זה יביא לנו   :מר שמוליק מריל

 מיזמים למועצה, לטובת תושבי המועצה, למה לפסול את זה מראש? 

 

 למה לא תשים את זה במרכז הקיבוץ?    :גב' לאה פורת

 

 מה?   :מר שמוליק מריל

 

 אומר שזה בסדר. במרכז הקיבוץ, אם אתה    :גב' לאה פורת

 

 ואז זה כן יהיה לך טוב? ואז זה כן יהיה לך טוב?   :מר שמוליק מריל

 

 אז אני אדע שאתה בטוח שזה בסדר, זה מה שאני אדע.    :גב' לאה פורת

 

 שמוליק, אתה לא עונה לאף אחד, אתה מדבר למליאה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בר, ללכת עם הדברים קדימה, אני אומר במקום להתנגד לכל ד  :מר שמוליק מריל

 לא להתנגד ולהגיד זה לא. 

 

 אוקיי תודה רבה, אורי בבקשה אחרון, זקן השבט לא היה פה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

חברים, אני מבין שחוץ מקיבוץ גבעת השלושה כולם מלוכדים   :מר אורי עצמון
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סם, חסר לי ראש העין, שאנחנו נתנגד בכל מה שאנחנו יכולים בדבר הזה, רק חסרים לי כפר קא

וחסר לי כפר ברא, שהזכרת עם מי אתם עושים ביחד את הדברים, כי הם נמצאים עוד יותר 

קרוב מכולנו, האם ניסיתם וזה לא הלך או שפשוט פסחתם עליהם? עכשיו שמוליק לגבי 

הקדמה. קדמה זה דבר מצוין, אבל זיהום זה דבר פחות טוב. עכשיו נכון שגז מזהם פחות 

, פחות מרבע, אבל הוא מזהם. למה לנו לשים את זה סביב 100%-ט, מסכים איתך בממזו

הבתים שלנו? למה לא לחפש אלטרנטיבה רחוק יותר? נכון שזה עסק כלכלי, מה לעשות לא 

תמיד אפשר להסתכל דרך החור של הגרוש, הוא לא נותן לך פרספקטיבה מספיק רחבה הוא חור 

צר לי שלא הסתכלתם על זה ככה, ועשיתם את הדיון קודם קטן, לא רואים מה שיש סביב. ו

 בתוך המועצה. אבל אני מקווה שהמועצה תדע להתמודד עם זה. 

 

אוקיי תודה רבה. תקשיבו כך, אני אתן כאן לנציג של גבעת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 השלושה לענות בקצרה בבקשה. 

 

  -פשוט התבקשתי על ידי   מר יאיר מרום:

 

 אבל לא עם הלפטופים והדברים האלה.   :מר אורי עצמון

 

הנציגה של נוה ימין. אנחנו בתחילתו של המהלך והתהליך הוא    מר יאיר מרום:

חודשים כמדומני שהנושא עוד היה עוד יותר  7בחיתוליו. אנחנו הכנו פה בפורום הזה לפני 

 חודשים, סדר גודל הזה.  4חודשים או  3-עוברי, הצגנו אותו. נדמה לי ש

 

 הם היו פה במליאה.      :מר צפי פלד

 

בפורום הזה במליאה, בפורום הזה. זה היה יום אחרי ההצבעה    מר יאיר מרום:

בירחיב. ואנחנו באמת בשלבים ראשוניים ולכן אנחנו מגיעים לפה ואנחנו ככול שהעסק יתקדם 
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 נעלה גם את השיתוף. 

 

ן של החברים, אנחנו כשהצגנו אוקיי, תודה רבה. לטובת הזיכרו  :ד"ר מוטי דלג'ו

את הנושא של התחנות חשמל המונעות בגז, הצגנו גם את זה כפר קאסם, הצגנו גם את ירחיב, 

יש כאן אחד שבטעות אני שכחתי, בבקשה הצגנו גם את צור נתן וכמובן את תחנת השלום. 

 אמנון. 

 

ובה עניין אני רק רוצה לשאול שאלה אחת, אני לא יודע את התש   :מר אמנון כהן

שבכל אזור המועצה לא מקימים תחנות, האם זה  משפטי. במידה ומליאת המועצה מחליטה

 יכול לתפוס משפטית לגבי יישובים אחרים. 

 

 ישובים במועצה.     :???

 

 ודאי.    :מר אמנון כהן

 

 אוקיי, עוד מישהו? בבקשה איל ואנחנו רוצים להתקדם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני אשתדל להיות קצר וחשוב לפני שהנציגים, לא נציגי המליאה   :מר אייל אברמוב

לפני שהם עוזבים. מכיוון שלהערכתי כל המהלך הזה הוא מהלך של כסף מהלך של בצע כסף 

ואין שום עניין לא של קדמה ולא בריאות, ובואו לא נבלבל אחד את השני, לפחות תהיו הוגנים 

  -ותגידו את האמת, ואני חושב

 

 כשאתה תגיד את האמת.   :וליק מרילמר שמ

 

 שמוליק.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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ואני חושב שנציגי המליאה צריכים לקבל את ההחלטות הבאות   :מר אייל אברמוב

ואני אציע שזה מה שיהיה. אחד, כמובן נלחם במישור המערכתי עם היישובים השכנים עם 

ת החברים שלא יצא להם מזה שקל, בכל עורכי דין מה שלא צריך. דבר שני, אני אומר לתקוף א

הכוח ובכל הכסף. מי שמייתר את עצמו מהכלל לא יכול לקבל את ההגנה של הכלל. מה שאתם 

עושים זה מעשה שלא יעשה וירחיב היו יכולים לעשות את אותו דבר, והם בחרו לא לעשות את 

יבות של כסף. וצריך זה. הכסף של ירחיב זה אותו כסף, והם החליטו לא ואתם החלטתם כן מס

פשוט לגרום למצב שלא יהיה לכם שום תענוג מהכסף הזה, אם חס וחלילה נגיע למצב הזה. זאת 

 דעתי ואני רוצה להגיד אותה בקול רם, זה הכול. תודה. עכשיו אני רגוע. 

 

 יפה מאוד, בסדר גמור. אבי קירס.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ה ממש מקוממת, אני רואה פה את ... באמת האמירה האחרונ   :מר אבי קירס

ההתנגדות של כל היישובים. בוא אתה חלק מתוך המועצה הזאת, אני מדבר בכל הרצינות. אתה 

רואה איזו התנגדות עזה יש פה וכמה פעמים, איך אתה עוד יכול לומר בואו אנחנו ממשיכים 

 אנחנו נדווח, על מה אתה הולך לדווח? באמת. איזה מן צורת עבודה זאת? 

 

אתה יודע כמה ארנונה מוטי יכול לקבל מהרכבת? מיליונים של     :???

 מיליונים, והמליאה בחרה להתנגד לזה. 

 

 אפילו אחד אין פה אתכם.    :מר אבי קירס

 

וזה שהם לקחו החלטה לפני שהם עשו את הסקר, הוא אמר    :מר בועז ארנון

 שיתם סקר. שים נתונים על השולחן. שהם עוד יעשו סקר. על סמך מה החלטתם אם עדיין לא ע
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חברים, אני אחזור על איזה משפט שאמרתי גם בישיבה   :ד"ר מוטי דלג'ו

הקודמת. התנאי המקדמי לאותה תחרות שהממשלה בעצם אפשרה ליזם שבא יזם ומציג כשיש 

ר לו שטח, לכן פה ליישוב לבעל הקרקע יש לו משקל רב ביותר, זה אחד. שניים, אני חייב להעי

הערה לגבי העניין הזה. תראו, לא היה במועצה הזו קיבוצים, מושבים או קהילתיים, אין את זה 

עכשיו ואני רוצה לקוות שגם לא יהיה בעתיד, אין כזה דבר. אז האמירה הזו קיבוצים נגד זה, 

לא, אין אמירה כזו. כאן גם ההצבעות לשמחתי כמעט, אני לא יודע אולי פעם היה מתוך כמה 

החלטות שהייתי שותף להם, אולי אחד היה משהו כזה, אבל במרבית המקרים נהפוך הוא,  אלפי

נהפוך הוא הרוב דווקא התחשב במי שנחשב לצורך העניין הזה מיעוט ולא היה כאן לא קיבוצים 

לא מושבים, כל יישוב פה הוא ילד גדול, הוא צריך לדעת מה הוא עושה, ומליאת המועצה צריכה 

עושה. דווקא נתת דוגמא יפה מאוד איך בהחזר הארנונה היישובים או מושבים לדעת מה היא 

עכשיו לצורך העניין שלנו, תראו אנחנו כבר נמצאים קיבוציים הלכו גם לקראת הקהילתיים. 

בתוך התהליך וכל יזמות כזו שהיא צצה בחלק הפורמלי התכנוני שלה, אנחנו דואגים שזה יגיע 

חודשים,  3-אמרתי לכם כבר בסיבוב הקודם לפני, לא יודע אולי כגם למליאה המועצה, וכמו ש

הצגנו גם את הנושא של גבעת השלושה. אני רק רוצה להזכיר לכם שנציג גבעת השלושה עמד 

שם ואמר בצורה חד משמעית בשונה כמעט מהעמדה של כל האנשים, שהוא בעד הדבר הזה 

טוטורי לא הסכמי לא שום דבר. היום והוא חושב שזה דבר טוב, אבל אז זה לא היה לא סט

אנחנו קיבלנו כבר זימון לשולחן עגול או יותר נכון לקונגרס, מצאו תראו איזה משפטים, פעם 

  וח.היו ועדה מחוזית היה ועדת תשתיות, עכשיו יש קונגרסים, כאילו באים לשמ

 

 הקונגרס הציוני.      :מר צפי פלד

 

ה קונגרס שאמרו לי: תשמע, בישיבה הזו כבר השתתפתי באיז  :ד"ר מוטי דלג'ו

אנחנו מחליטים חיובי. אז אמרתי בשביל מה הזמנתם אותנו אם לא לשמוע אותנו, אז תאפשרו 

מתקיים קונגרס, כל מי שמרגיש שיש לו מה  12:30בשעה  26.2.18-לפחות שנביע את דעתנו. ב

לא מחליטים, שמה הם להגיד יכול לבוא להשתתף בקונגרס, שמה זה לא זכות הצבעה, שמה 
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  -קולטים את רחשי או רעשי הסביבה ולפי זה הם מכוונים הלאה. לצורך העניין

 

 איפה זה ברמלה?     :???

 

לא, לא, בירושלים. אני אבקש גם ממנכ"ל המועצה שהוא בתוך   :ד"ר מוטי דלג'ו

יין עצמו, אני התמונה חזק שהוא גם יעדכן את היישובים לגבי התאריך והשעה. עכשיו לגבי הענ

הקשבתי קשב רב כמו שפעם שעברה. אני גם פעם שעברה לא הבאתי לא להצבעה לא לשום דבר, 

זה ברור לנו התחנה הזו נכנסת ללופ של שאר התחנות. אנחנו יחד עם היישוב יחד עם הצוות 

 שהקמנו נמצא מי שייצג את המועצה גם בעניין הזה, וכמובן אנחנו נהיה כולנו במעקב. וישנה

חשיבות גדולה מאוד אני חוזר עוד פעם, ליישוב יש לו מעמד מיוחד, כי בלי קרקע אין מה לבוא 

 בכלל למוסדות התכנון, אי אפשר לבוא, התנאי הראשוני הוא שיהיה קרקע. 

 

מוטי, אני רוצה לשאול שאלה, מה זה לבוא? יישוב באופן עצמאי    :מר בועז ארנון

אנרגיה או כל משרד אחר לעקוף, לא לקבל רשות מהמועצה יכול ללכת וליצור קשר עם משרד 

 ופשוט להגיד בואו נקדם משהו? מבחינה משפטית אני רוצה לדעת את הדבר הזה.

 

 יכולים, יכולים.   :מר שלמה עצמוני

 

 אני אתן לך תשובה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה הקשר של האגודה למועצה?   :מר שלמה עצמוני

 

אני רוצה רגע לשאול, לא יכולים לעשות שינוי ייעוד, לא יכולים ו  גב' עמנואלה קון:

  -להחליט על ה

 



 שרון מועצה אזורית דרום ה
 14.2.2018מיום  הישיב

 

 30 
 

  -שאלתם, תקשיבו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא אמרתי שאני בעד, הוא שאל אמרתי לו.   :מר שלמה עצמוני

 

שאלתם שאלה ואני כמובן אתן אם היועץ המשפטי ירצה הוא   :ד"ר מוטי דלג'ו

מה דעתי. תראו מי שחותם את ההסכמים האלה זה ועדי האגודות. ועדי  יתייחס, אני אומר לכם

האגודות לצורך העניין המועצה זה כמו כל גוף מסחרי אחר, כפי שאתם יודעים המועצה לא 

ו שום מרות, לניכולה להעביר להם גם כסף, זה גוף שהוא סוברני לקבל את ההחלטות שלו, אין 

ות שיש לוועד המקומי, כי אם זה היה נניח הוועד המקומי יש כן למועצה סמכויות מלוא הסמכוי

המליאה, ראש המועצה היה יכול להעביר נא ליטול את כל הסמכויות של הוועד ובזה זה נגמר, 

אבל זה לא המקרים. מי שחותם על ההסכמים זה ועדי האגודות. אם רוצה היועץ המשפטי 

 להוסיף. בבקשה יריב. 

 

 כל כך מה להוסיף, בעל הקרקע הוא זה שמתקשר. אין לי   עו"ד יריב סומך:

 

אבל האם המדינה יכולה לעשות שינוי ייעוד? המינהל יכול   גב' עמנואלה קון:

 ?sayלעשות שינוי ייעוד ואז בעצם בעלי הקרקע אין להם בכלל 

 

 )מדברים יחד(

 

 לא דיברת? אז דבר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא מספיק.    מר אורי אורן:

 

 בבקשה, אם לא מספיק.   :טי דלג'וד"ר מו
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 לא הייתי מוכן לדבר ראשון.    מר אורי אורן:

 

 אוקיי בבקשה, שזה יהיה כמעט טוב מאוד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בינתיים היו כל מיני זה. אז א' אני רוצה לשאול מה הייתה עמדת    מר אורי אורן:

הובילה מהלך. אולי הציגה את זה המועצה, הלא גבעת השלושה לא הלכה סתם באוויר הצח ו

 לפני המועצה. 

 

 לא, לא הציגה את זה לפני המועצה, הם הלכו לבד.     :???

 

חודשים? לא הציגו? זה אחד. דבר  3אז בשביל מה זה היה פה    מר אורי אורן:

שני, עד כמה שאני מכיר את העניינים, גבעת השלושה קיבלה את הקרקע כמו שכל המושבים 

  -םוהקיבוצי

 

 קיבוצים, לא המושבים.    :גב' לאה פורת

 

 גם מושבים.   :מר אורי עצמון

 

הקיבוצים והמושבים קיבלה את הקרקע לשימוש חקלאי. אז    מר אורי אורן:

לכן אני חושב שגם זאת נקודה שצריך להעלות אותה, וכולם צריכים לחשוב על זה. ואני באמת 

המועצה צריכה ללכת קדימה לייצג אותנו באינטרסים חושב שכולנו צריכים להיות מאוחדים, ו

 של כל התושבים כאן. 

 

 אני גם רוצה לשאול האם המינהל יכול לעשות שינוי ייעוד.   גב' עמנואלה קון:
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 לא, לא, את רוצה לשאול תחכי בסבלנות. צפי בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 3וד מצר על זה שיש פה אני רוצה פה רק לציין עובדה שאני מא     :מר צפי פלד

יישובים ירחיב, צור נתן וגבעת השלושה, שבאו במשא ומתן עם חברות מסחריות כאלה ואחרות, 

המועצה לא ידעה מזה, אנחנו על צור נתן לא ידענו, אנחנו הופתענו, אותו דבר גם ירחיב, אחרי 

קו השיגור. אותו זה ירחיב כבר משכו את ההחלטה. אבל טיל שנורה קשה להכניס אותו בחזרה ל

דבר עם גבעת השלושה, אנחנו לא יכולים להתערב באמת בנושא האגודה ואנחנו לא אומרים 

לוועד יישוב איך הוא מתנהל. אבל אני חושב שהמועצה פה כגוף שהוכיח את עצמו וראו הרכבת 

מה שהיה, שבאו מהחוצה פנימה ולצערי הרב פה מה שקרה שבאו מפנימה החוצה. וחבל מאוד 

א שיתפו את המועצה, בפירוש אני אומר אנחנו לא מנהלים פה את היישובים את ועדי של

האגודה, אנחנו אחראים על ועדים מקומיים. אני חושב שיש לנו משקל גדול פה גם בנושא 

השטחים הפתוחים, ועדות הגבולות, ואתם רואים על מה אנחנו מתמודדים. אז אני רוצה לחזור 

לא ידעה משלושת היישובים האלה שהם ניהלו את המשא ומתן.  ולהגיד עוד פעם, המועצה

לזכותו של אלי דלה יאמר שהוא הפך את ההחלטה בירחיב. אבל ועד האגודה של ירחיב הלך 

בראש מורם ופתח את הדלת ליזמים. אותו דבר גם צור נתן, והם אמרו את זה גם פה בישיבה 

 חודשים.  3הקודמת לפני 

 

רוצה לשאול אותך שאלה. אני חושב שלאור הדברים, אני אני    :מר אמנון כהן

חושב שצריכה להתקבל פה החלטה חד משמעית בעניין הזה, אני חושב שאם תתקבל החלטה 

שהמועצה, הנהלת המועצה מתנגדת, אני חושב שיש לזה משמעות לא רק מוסרית, אני חושב 

 כדי שתבטא את רוח האנשים. שזה נכון כלפי חוץ. אני חושב שיהיה נכון לעשות פה הצבעה, 

 

 כבר קיבלנו החלטה.     :???
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רגע, רגע, רגע, חברים אני חושב שבכך שאמרתי שאני אאפשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

לכל אחד להגיד את דברו, עשינו את זה. מה שקורה עכשיו שאנשים רוצים פעם שנייה שלישית 

לזה פעלנו, אותו דבר גם הפעם. לגבי  ורביעית, אנחנו גם בדיון הקודם שמענו את כולם ובהתאם

ההערה של החברים תקשיבו טוב, לי יש כלל ברזל בכל מקום שאני יכול לקבל מידע, בכל מקום 

שאני יכול לקבל יותר אינפורמציה שיכולה לסייע בידי אני הולך, אני נפגש, אני שומע, אני עושה 

ע שום דבר, אני לא יודע על מה הכול, כי אם אתה תשב כמו גולם ותבוא ותגיד אני לא יוד

מדברים, מי אמר, לא יודע. לא, אני אחרי שמגיע אלי הפיפס הראשון אני עושה עבודת שטח, 

יודע מה התוכנית, יודע מי קידם אותה, יודע מה רוצים וכו' וכו', כדי שאני אוכל כשאני עומד 

, אנחנו עוברים כבר פה לענות למרבית השאלות ששואלים החברים. תודה רבה לאורחים שלנו

 לנושאים הבאים. 

 

 מוטי, אבל יש פה נושא שלא ענית עליו.    :מר רן ערן

 

 עוברים לנושאים הבאים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה?    :גב' לאה פורת

 

לא, אני העליתי איזה שהיא הצעה אני חושב שאולי היא לא    :מר רן ערן

 הובנה, אני מבקש כן להבהיר אותה. 

 

 אז יש אחר כך.   :י דלג'וד"ר מוט

 

 אם זה אחר כך אין לי בעיה.    :מר רן ערן

 

 *** המוזמנים יצאו מחדר הישיבות ***
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חברים אני רוצה ברשותכם להמשיך ככה, בעקבות פנייה שלי   :ד"ר מוטי דלג'ו

לוועדה הגיאוגרפית לחקירה של גבולות בעניין כפר סבא דרום השרון לעניין שטחי אלישמע. 

נייה שלי הייתה לוועדה גיאוגרפית שלא ייתכן מצב שהמועצה תוכל להתמודד בו זמנית עם והפ

כמה וכמה ועדות. מנכ"ל המשרד הודיע שבעצם ועדת גבולות של כפר ברא הסתיימה, ועדת 

גבולות של ג'לג'וליה עומדת להיחתם, כך שזה הולך להקל על המועצה. יחד עם זאת קיבל 

גבולות של דרום השרון כפר סבא. אני מעריך שזה גם בין השאר החלטה להקפיא את ועדת ה

שכפר סבא, אני לא יודע אם ערוכה לנושא הזה. לגבי עניין מעמדו של היישוב צור יצחק, 

בעקבות הפניות של השלטון המקומי שלא מבצעים איחודי רשויות לפני הבחירות, משרד הפנים 

דה, וזאת עד לאחר הבחירות שתקבע את קיבל החלטה שהוא מקפיא את הפעילות של הווע

עתידו של היישוב. אנחנו בעקבות הנושאים שהמועצה צריכה להתמודד בין השאר, בעיקר 

בנושא של הותמ"לים מגשימים, צופית, סירקין. אנחנו שכרנו שירותים של יועץ אסטרטגי, שזה 

ניין יטופל. אנחנו לפני שלמה אברמוביץ ואני מבקש כל מי שיש לו רעיונות או הצעות שיעביר הע

, שכמובן החוברת הזו כוללת צו 2018קצת פחות מחודש יצאה גם החוברת של סל השירותים 

מיסים, הנחות ואת פעילות המחלקות. אני רוצה לציין שאנחנו היינו אחת הרשויות הראשונות 

רשויות שהוציאה חוברת בו סל השירותים ומידע לציבור, ואני מאוד שמח שבעקבותינו הלכו 

החוברת מופקת בשיתוף כל מנהלי המחלקות של המועצה, אחרות וגם בעיקר מועצות אזוריות. 

מרכז את זה בועז שויגר. ביקרה משלחת של מקהלה מאמנדינגן זה לא מהעיר עצמה אלא 

מאחת העיירות שקשורה באמנדינגן במועצה והשתתפה גם בכנס המקהלות. אנחנו נמצאים 

קבלת אישור של משרד התחבורה לפתיחת העוקף של ניר אליהו, עוקף  בשלבים סופיים ולפני

שיקל במידה רבה על מערך החינוך של המועצה תושבי המועצה, כמובן שאשר תושבי האזור. 

כיתות קרוב  12כמו כן בימים אלה קיבלנו גם את אישור לתוספת הבינוי בבית חינוך ירקון. יש 

פת יהיה גם מתחם של חדרי ספריה חדרי ספח. אנחנו מ"ר, כך שבנוסף לקומה הנוס 2,000-ל

משדרגים את בית הספר שיהיה ברמה הרבה יותר גבוהה מבחינת התשתיות שלו. כפי שאתם 

כיתות שלומדות בקרוונים יבילים, שזה תנאים סבירים מאוד אבל בכל  7יודעים היום יש לנו 
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 זאת, אנחנו רוצים שיהיה תשתיות של קבע. 

 

מוטי, אפשר להגיד שהיום בוועדת מכרזים אנחנו אישרנו את זה    :מר אמנון כהן

 . 1.8.18-מתוך כוונה שזה יהיה גמור עד ה

 

אנחנו נחנוך את  09:30שזה יום שישי בשעה  23.2.18בתאריך   :ד"ר מוטי דלג'ו

, סוף סוף בית הספר החדש על שם כצנלסון ביישוב כפר סירקין. כל חברי המועצה מוזמנים

הגיד שהחיינו שגם שם בנינו בית ספר. זה גם הזדמנות לציין שבית הספר גם הסתייע אפשר ל

שזה בהחלט סייע. אנחנו גם בהתאם להסכמים עימו ₪, מיליון  4-בתרומה של תורם בסך של כ

 יהיה שלט שיציין את התרומה. 

 

 מי זה התורם?     :???

 

 מחותן שלי.   :מר אורי עצמון

 

 את השם עזוב מחותן.  שם,  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שלמה עג'מי.   :מר אורי עצמון

 

שלמה עג'מי. הנוער שלנו השגרירים הצעירים יצרנו מערכת   :ד"ר מוטי דלג'ו

למשך כשבוע ימים משלחת הצעירים הוזמנה  9.3.18-קשרים מאוד מיוחדת עם משרד החוץ, וב

של מקדוניה פנה אליי  למקדוניה, יהיה שם כולל טקס הנחת זרים לנושא השואה. השגריר

וביקש שאני אצטרף, אני כמובן לאחר ששקלתי אני אצטרף, נדמה לי מיום חמישי עד יום 

 ראשון. שישי או חמישי? 
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 שישי.     :???

 

, זה יוצא נדמה לי חמישי עד ראשון או 12.2.18-עד ה 9.3.18-מה  :ד"ר מוטי דלג'ו

ראשת העיר זה לידיעתכם. כמובן שבתאריך שישי עד ראשון, ושם אמורה להיות גם פגישה עם 

 הזה יחליף אותי ממלא המקום שלי שזה צפי. 

ועכשיו חברים יקרים ברשותכם להודעה שאני גם כתבתי ואמרתי לכם, ואני מצאתי לנכון שאת 

ני חושב שזה המוסד החשוב ביותר ההחלטה שלי למסור בראש וראשונה למליאת המועצה. א

במועצה, גם מוסד שהלך איתי לאורך כל הדרך לאורך כל השנים. ובימים אלה אני משלים 

תקופת כהונה חמישית ברשות המועצה האזורית דרום השרון. כמו שאמרתי אני משלים כמעט 

בצידה כחצי יובל שנים שאני משמש  בתפקיד זה כמשרתו של הציבור. זוהי זכות גדולה ש

אחריות גדולה. בשנים בהן אני מכהן בתפקיד ראש המועצה השתנתה המציאות הישראלית 

מקצה לקצה ועימה גם המציאות ביישובי דרום השרון. השנים האחרונות עומדות בסימן 

התגברות הלחצים על גבולות המועצה ועל השטחים החקלאיים הפתוחים, וכן לחצים על 

הכוונה להקמת תשתיות לאומיות ובנייה בהיקף נרחב בתחומי  הכנסות המועצה ומאבקים כנגד

המועצה. אתגרים שעימם התמודדנו. בימים אלה אנו משלימים הכנת תכנית מתאר כוללנית 

באורח חזון המועצה, שתיתן מענה תכנוני חברתי לצורכי היישובים ותושביהם בעתיד. כשליח 

וב היעדים והמטרות המרכזית בדרכה של ציבור נאמן לציבור לקחתי חלק פעיל ומרכזי בעיצ

המועצה, החל בהשקעות ביישובים בהקמת יישובים קהילתיים חדשים, בהרחבת המושבים 

והקיבוצים, דרך בניית קריית המועצה ומתחם החינוכי בבית ברל. בתי ספר חדשים, גני ילדים, 

רשי ספורט. תנופת הבינוי מעונות יום, מועדוני נוער וותיקים, בתי כנסת, מקוואות, אולמות ומג

והפיתוח לוותה גם בהשקעה ניכרת בחינוך, ברווחה, בביטחון, בתרבות ובאיכות הסביבה. 

 20-הקפדתי לאורך כל השנים על התנהלות אחראית בתחום הכספי ועל כך זכתה המועצה ב

 דרום השרון הפכה זה מכבר למותגהשנים החולפות בפרס הניהול התקציבי של משרד הפנים. 

של איכות בניהול. המועצה הוסמכה לתקני ניהול איכות וזכתה בפרסים רבים, ובהם פרס 

החינוך הארצי. השנים הקרובות יעמדו בסימן התרחבות המאבקים על שטחי המועצה 
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והכנסותיה ובכלל זה המאבק בתוכניות ותמ"ליות, סירקין, צופית, מגשימים, והמאבק במסגרת 

ות המועצה עם הרשויות הגובלות בה: כפר סבא, ג'לג'וליה, יהוד, הוועדה הגיאוגרפית של גבול

מועצה מקומית כוכב יאיר, צור יגאל, וזאת כל מה שידוע לנו בשלב זה. אנו נחושים לנהל 

מאבקים אלה על מנת לשמור את המרחב הכפרי ואת איכות החיים של התושבים. נעשה זאת 

ים. דרום השרון היא הבית של כולנו. אנו בתיאום מלא עם ועדי היישובים ובשיתוף התושב

מחויבים למאבק חסר פשרות בניסיונות הבלתי פוסקים להקים תשתיות לאומיות מזהמות 

כדוגמת תחנות כוח מונעות כוח, מרכזי טיפול ותחזוקה של רכבת ונמל יבשתי בשטחי המועצה. 

הגזרה, ובחלקים  אני מאמין כי יחד בכוחות משותפים נצליח בחלק המרבי להסיר את רוע

אחרים לצמצם עד למינימום את הפגיעה ביישובים ובתושבים. ניסיון העבר מוכיח שיש 

יכולתנו לעשות זאת ובהצלחה. לאחר שנים של עשייה ולאחר לבטים לא קלים החלטתי כי ב

העת לסיים את תפקידי. החלטתי כי העת לסיים את תפקידי ולהניח לדור החדש לקחת את 

ו. אני מבקש להודות לכל מי שלקח חלק בעשייה רבת השנים, חברי המועצה המושכות בידי

לדורותיהם והנהלותיה, עובדי המועצה, פעילים ביישובים השונים, חברי הוועדים וראשיהם. 

תודה מקרב הלב על שיתוף הפעולה התמיכה והסיוע, בלעדיהם לא יכולנו להגיע עד הלום. 

ב. נמשיך כולנו לנהל את ענייני המועצה עד למועד וכמובן לתושבי המועצה על האמון הר

הבחירות באותה נחישות ובאחריות כפי שעשינו זאת עד היום. מוקדם עדיין לערוך סיכום של 

הדברים, אך יחד עם זאת חשתי כי זו חובתי להודיע בעת הזו על כוונתי על המשך דרכי. זה לא 

ן דרום השרון, אך אני עושה זאת בלב שלם רגע קל עבורי כמי שפעל שנים ארוכות בשליחות למע

ובנפש חפצה, מתוך תחושת סיפוק גדולה וידיעה ברורה כי זה הדבר הנכון לעשות בעת הזו. אני 

משאיר למחליפי מועצה איתנה כלכלית עם שדרת ניהול מקצועית ומנוסה על מנת להתמודד 

המועצה אך אשאר ואמשיך בהצלחה עם האתגרים והיעדים העומדים בפנינו. אני אסיים כראש 

להיות תושב המועצה, תושב גאה ומחויב לסייע ככול שיידרש. כפי שאתם יודעים היום זה גם 

 יום האהבה, אז באהבה גדולה לאשתי שהיא כל הזמן איתי, תודה רבה. 

 

מוטי, אפשר לברך? אפשר להגיד משהו ברשותך? אני לא יודע עד    :מר אלי דלה
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שבן אדם, איך אומרים מעשי ידיי להתפאר. מוטי אני לא אשכח את  כמה אתם יודעים מה זה

שנה, ואמר: תשמעו, אני רוצה לדעת  20היום הראשון שלו שהוא בא לוועד האגודה שלנו לפני 

איך אתם מתכוננים לבחירות, אני מגיש מועמדות, אתם תתמכו בי? אני הראשון שאמרתי לו 

גוד החקלאים. אני שמעתי עליו מכמה אנשים שאני עוד אנחנו איתך, כי אז בזמנו היה מזכיר אי

לא מכיר אותו בכלל. כשאני התחלתי את השיחה איתו ויצאנו בחוץ אחרי הישיבה ודיברנו ופה 

ושם, אמרתי לו מבטיח לך את כל גופי אני תורם עם הכלים שלי עם הטרקטורים שלי אני... את 

ן אדם באמת יישר כוח עצום מאוד נתן את המושב אל דאגה. ואני רוצה להגיד לכם, שמעו הב

חלקו ואת כל מיטבו. ותדעו זה לא משחק ילדים, אם אני בתור חבר ועד שאני מרגיש שאני רץ 

במושב, אני קטן על ידו, כראש מועצה אני מדבר. אני קטן על ידו, קטונתי קטן קטן אני. ראש 

ידים תשברו את הראש, מועצה זה לא משרה של אחד שרק נותן את התפקידים מחלק תפק

תביאו לי את זה מוגמר לשולחן, אין דברים כאלו. מה שאני ראיתי אצל מוטי הוא נתן פה הוא 

הרים מועצה, הוא עשה פה מועצה לתפארת מדינת ישראל כמו שאני אומר, זה לא סתם זה 

יש  לתפארת מדינת ישראל. הוא נתן פה לאנשים זרים, פה אנחנו בתחום מועצה שכולנו באמת,

פוליטיקאי יש אחד שלא מרצה את רצונו, אחד שכן מרצה את רצונו, יש עליות וירידות, אבל 

בסוף מוטי הוא של כולנו. אני רואה אותו כאבא שהיה של המועצה שלנו, ואני מקווה שגם אחרי 

שהוא יוצא מהתפקיד, זאת אומרת יעזוב את התפקיד שלו כמו שהוא אומר היום, אני מקווה 

א ימשיך לתת חיזוק למי שלא יהיה פה, לא חשוב מי יהיה, מי שייבחר מטעם הציבור מאוד שהו

ידאג לכוון לנווט, בסך הכול הטובה היא כללית, היא לא טובה שלו אישית למישהו פה, הטובה 

היא נהפכת טובה כללית לטובת כל המושבים והקיבוצים והיישובים הקהילתיים כאחד. באמת 

שכזה מתרגש כל כך מהר, אבל מוטי באמת אני מפה יכול רק לברך התרגשתי, אני לא אחד 

אותך יישר כוח על המעשים שלך, אתה עשית פה, הרמת פה מועצה, אני לא מכיר דברים כאלו, 

אני אישית לא מכיר. אני מסתובב בכל הארץ, לא מכיר דברים כאלו. אפילו חברי כנסת שהייתי 

מה שאתה עשית. אני אומר יישר כוח, קשה מ 10%איתם בתקשורת לא ראיתי שהם עשו 

להמשיך לדבר זה לא הזמן עוד, אבל יישר כוח לך, תאריך ימים ושנים שהקדוש ברוך הוא ימלא 

 כל משאלות ליבך לטובה, תהיה חזק ואמיץ וזה מה שהכי חשוב. 
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עד אוקטובר עוד יהיה מספיק הזדמנויות לברך את מוטי, אבל   :מר משה רדומסקי

ר כפר סירקין רוצה לומר לכם, ליו"ר ועד יש תמיד יותר... מאשר חברי מליאה. אורי אני כיו"

היה בזמנו כל השנים חבר מליאה, ואני הייתי יו"ר כפר סירקין. לא היה פרויקט אחד מהקטן 

ועד הגדול שלא קיבלתי תמיכה במועצה, זה תמיד נזכור למוטי את התמיכה ואת העשייה בכפר 

 דה רבה מוטי. סירקין לדורות, תו

 

מוטי, זקן חברי המליאה, תרתי משמע גם בגיל וגם בשנים. אני   :מר אורי עצמון

אז אף אחד לא עוזב אותי מלמעלה... מוטי, אני חצוי, מצד  84שנה חבר מליאה, ואני בן  35מעל 

אחד אני שמח בשלך שאתה משתחרר ותצליח לנשום אוויר, פה לא הצלחת לנשום אוויר. מצד 

חבר מועצה כתושב אני מצטער, מה יקרה לבא אחריך עם הניסיון הרב שיש לך והיכולת שני כ

מוסדות חינוך  100שלך. יש לו גם בעיה נוספת לא השארת הרבה עבודה, עשית כמעט הכול. מעל 

חדרים בפתח תקווה, ואחר  2-בנית, את כל המועצה. אני מכיר את המועצה שלנו עוד הקודמת ב

ליוויתי מספר ראשי מועצות ואני יודע לאבחן בין אחד לשני כחבר מליאה. איך כך בירקונה. אני 

אומרים, צריך להיוולד כזה, ולא נולדים הרבה כאלה. נכון שקשה לחתן את הילדים ולתת אותו 

למישהו, וזו ההרגשה שלך אני בטוח, יצרת מועצה כמו שאמר לתפארת. וקשה באמת לעזוב 

שיש לך חששות מה ייקרה אם לא יתפסו את הדברים כמו  ולתת למישהו אחר, ואני בטוח

 שצריך, אני בטוח שתלווה ותעזור, ויש לי רק לומר תודה על מה שעשית עד עכשיו ותצליח. 

 

... שכולם רוצים להגיד באמת בתור אחד שעשה לך את הכי   :מר אשר בן עטיה

תי או לא התכוונתי, ולקבל בעיות במליאה, בתור אחד שתמיד ידעת לחייך ולהבין למה התכוונ

כמו אגוזי את בקשת הסליחה שלי ואני התכוונתי לזה מכל הלב. כל מה שאני יודע ואני חושב 

שאני יודע קצת על ניהול מועצה, ואני תמיד מספר לכל העולם גם כשאני הייתי עוד עושה 

אם תראו איך מילואים, כשהייתי הרבה יותר צעיר וגם כשאני הולך לעבוד, אני אומר: חבר'ה 

מתנהלת ישיבת מליאה, והישיבה של היום זה אחד מזה איך היא מנוהלת, אין לא עושים את זה 
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הרבה אנשים. ואני גאה שאתה בן המושב שלי שיצאת מהמושב שלי, אתה גאווה לנווה ימין, 

אתה גאווה לי, כל מה שלמדתי ואני יודע אני יודע בזכותך, באמת רק תודה רבה, שאר הדברים 

 יבואו עוד בהמשך. 

 

כצעיר חברי המליאה, אני עדיין לא רגיל. אתמול בשעה כזו   מר יורם דוקטורי:

שוחחתי עם ראש מועצה אזורית אחר ואמרתי לו שאני לקראת המעמד של ההשבעה, פטר וייס. 

והוא אמר: תמסור ד"ש חם וחיבוק למוטי, וזכית זכית זכית שאתה במועצה... וזה נכון. בכובע 

 שלי כיו"ר ועד האגודה בעדנים אז בשם התושבים מודים.  אחר

 

אני רוצה לומר לך שקודם כל אני שמחה שאיתך פתחתי את    :גב' ליטל רהב

דרכי שאין לדעת לאן אני אלך איתה, אבל איתך פתחתי את דרכי הזו מבחינת העשייה 

, כמה זמן אני -על כך שהציבורית. אני רוצה להודות לך על קבלת הפנים, אני רוצה להודות לך 

בתפקיד? חודשיים משהו כזה, ואני חושבת שנפגשתי איתך יותר ממה שאני נפגשת לא יודעת עם 

. הדלת תמיד פתוחה ובכל עניין ואוזן קשבת חברה טובה, הדלת תמיד הייתה פתוחה ובכל עניין

הניתי ומאוד וממש תחושה של ליווי ועשייה שהיא בשיתוף פעולה, והיא בכבוד הדדי ומאוד נ

החכמתי ואני גם מצפה להמשך כי... עוד דרך לפנינו. אז אני רוצה להגיד לך באופן אישי תודה 

 בהצלחה בהמשך, ואנחנו עדיין נשב לקפה. ואני מאחלת לך המון 

 

מוטי, אני רוצה לומר משהו, אני אמרתי קודם לאשר שאני חושב    :מר אמנון כהן

יכה להסתיים וזה אתה תחליט. כיוון שאני חושב שכולנו שאחרי ההודעה, הישיבה הייתה צר

אפשר להגיד מגובשים. אין ספק שזה רגע מרגש עצוב, בכל זאת אחרי תקופה ארוכה, אני יכול 

מערכות הבחירות במטה שלו  2-לומר שאני הכרתי את מוטי מהרגע הראשון, אני בעצם הייתי ב

 שנה.  20מי שלא יודע, מדובר על 

 

 אתה אשם. אז     :???
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כלומר אני מלווה אותו בהחלט מתחילת הדרך. נכון, היו ימים    :מר אמנון כהן

טובים יותר פחות, זרמו הרבה מים בירקון כמו שאומרים. אבל אני יכול לומר, מוטי זה לא 

משהו שאני אומר אותו עכשיו בגלל הרגע, עם כל המתחים הקיימים אני רוצה שתדע שבכל 

י שאין ראש מועצה כמוך. עם כל העימותים שהיו ידענו תמיד לשמור על מקום שהלכתי אמרת

איזה רמה מאוד חברית הוגנת, ועם כל הכאב והצער אני חושב שכל אחד מגיע בסופו של דבר 

לרגע שהוא מחליט. לפחות מבחינתי אישית אני בהחלט מאחל לך הרבה בריאות, הרבה הצלחה, 

 בדת קשה. ובזמן עכשיו שיש לך תעשה רק חיים ע

 

אני גם חושבת שעוד יהיו לנו הרבה הזדמנויות לאחל לך ולהגיד    :גב' רחל רבר

לך מילים חמות. אבל באמת בשם המושב שלנו תודה על ההקשבה על דלת פתוחה, באמת כל 

הזמן כל אתגר, תמיד שמעת תמיד עזרת ככול שיכולת. אני חושבת שבאמת לצאת לפנסיה אפשר 

לה ואני מאחלת לך הרבה הנאה, ויש לך אישה מקסימה, עכשיו זה הזמן להגיד זו זכות גדו

לבלות ליהנות, ובאמת יש הרבה זכויות עשית הרבה דברים טובים ובאמת אנחנו מאוד אוהבים 

 אותך. 

 

אני מוטי עשיתי את כל הקריירה שלי פה בדרום השרון, גם עלה   :מר שלמה עצמוני

 לי הרבה כסף הקריירה הזאתי. 

 

 לכולנו זה עלה.     :???

 

אני מרגיש עם מוטי חבר, גם לי היו עליות ומורדות עם מוטי   :מר שלמה עצמוני

בגלל שאני מרגיש והרגשתי תמיד חבר עם מוטי. מוטי תמיד היה אומר לי כשהייתי בא אליו 

ב, בטענות, אני אומר לו: מוטי, למה אתה דופק איתי. היה אומר לי: אני דופק את מי שאני אוה

זה נכון. מוטי, אני התלבטתי עם עצמי בתקופה האחרונה אחרי ששמעתי כשקראתי שאתה 
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הולך להודיע את ההודעה, בתור חבר מה להציע לך, התלבטתי. אם אני אומר לך רוץ מוטי 

תמשיך מוטי, אני לא רואה את מי שמחליף אותך, יכול להיות שזה ימלא את הרצון של שנינו, 

איש פוליטי מחוץ למועצה, אתה נמצא היום במקום שאני חושב שקיבלת  אבל מצד שני אני גם

את ההחלטה הנכונה, כי הגעת גם מבחינת הגיל וגם מבחינת העשייה לפסגה שאני לא רואה 

 איפה אפשר לעלות ממנה במועצה אזורית דרום השרון עם כל מה שקורה מסביב. 

 

 חסר ראש ממשלה.     :???

 

חושב שההחלטה שלך במסגרת המועצה האזורית היא אני   :מר שלמה עצמוני

החלטה חכמה. אני תמיד אומר שאנשים פוליטיים הבעיה שלהם שהם לא יורדים מהבמה עד 

שהם לא מתנגשים בקיר. ותשימו לב זה נכון. בן אדם פוליטי קשה לו מאוד להיפרד מהעשייה, 

י ואני ליבי איתך מוטי, באמת הזאת ההאינרציתמיד הוא חושב שהוא יכול לעשות יותר ויש את 

ליבי איתך, אני אמרתי אם הוא יקרא לי לחדר מה אני אגיד לו? באמת בתור חבר. ואני חושב 

שההחלטה שקיבלת בסופו של דבר עם עצמך עם המשפחה היא החלטה נכונה. אתה השארת פה 

ולמה הוא לא מועצה שלעיתים הייתה לנו ביקורת לכולנו וגם לתושבים מה הוא משקיע במועצה 

שם את הכסף אצלנו. אבל רבותיי, היום כשעוברים ליד המועצה הלב מתרחב. מוטי, אתה בנית 

פה קומפלקס שאני לא ידוע אם יש במדינת ישראל במרחב הכפרי, אתה יודע מה גם במרחב 

העירוני קומפלקס שמכיל כל כך הרבה דברים בצורה אדריכלית לתפארת, אומרים שאתה קצת 

ל במתחם הזה לא ראיתי שום חסכון ולהיפך וזה לגאווה שלך ולגאווה של כולנו. אני חסכן, אב

תמיד אומר כששואלים אותי איך הרמת יד, ביקורת היא לגיטימית. אז אני אומר: חבר'ה אני 

פלח, אבל המליאה של דרום השרון היא מליאה שמורכבת מאנשים איכותיים מאוד, באמת יש 

אני אומר את זה במחשבה ברורה שמוטי הרבה יותר קשה ת לתפארת. פה הרבה עורכי דין, באמ

להשתלט על מליאה חכמה שכזאת, מאשר על מליאה שהיא פחות חכמה, וזה גם כן נקודה מאוד 

מאוד לזכותך, ואני שמח שהייתי שותף יחד אתכם לקבלת החלטות שבסופו של דבר הובילו את 

וטי, אני מאחל לך הרבה בריאות, קח את אשתך כל המועצה לפסגות שהאחרות מתקנאות בנו. מ
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על הקו אמריקה ישראל, תסחט את הלימון כמה שאפשר, זה הזמן שלך ליהנות, ואני גם בטוח 

 שאתה תמלא תפקידים, ואנחנו עוד נראה אותך מסביבנו אז בהצלחה. 

 

 צפי יסיים ונמשיך את הישיבה אחרי זה.   :מר שי אברהמי

 

ידידי וחברי, אתה לא ראש מועצה בעיניי, אתה אומן זה מוטי      :מר צפי פלד

שנים פה וזה כאילו  8אומנות מה שהצלחת פה לעשות בחצי יובל שנים וליוויתי, אומנם אני רק 

שנים שלפת אותי מהקיבוץ, ואני מוכרח להגיד לך שעוד לא למדתי  9לפני שרק אתמול באתי. 

פרידה כמו שצריך, אבל אני מוכרח להגיד לך שיש  כלום, ואני עדיין לומד. ואנחנו עוד נעשה פה

פה באמת מועצה לתפארת, עם כל הניואנסים עם כל המחלוקות וכל חילוקי הדעות, אבל בסופו 

של דבר הצלחת ליצור דבק פה... את כל השורות, גם יישובים קהילתיים גם קיבוצים גם 

ואני באמת רואה אותך לא כראש מושבים, ואני גאה ונפל בחלקי הכבוד באמת לעבוד לימינך, 

 מועצה אלא כחבר וידיד אישי שלי מאוד מאוד קרוב, ושיהיה בהצלחה. 

 

חברים, האמת שחשבתי שאני קשוח אבל כנראה שלא. ואנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

נמשיך עם סדר היום. קודם כל תודה לכל המברכים וגם לכל האחרים שלא דיברו אני יודע מה 

לא סתם אמרתי שמליאת המועצה זה המוסד הכי חשוב, כי כאן הגוף הזה התחושה. אבל אני 

עם חוכמת החיים שלו זה מה שנותן את הכוח לעשות את העשייה. בלי גיבוי של מליאת המועצה 

ומה אפשר לעשות כנראה שאני שום דבר לא יכול לזוז, תקשיבו מה אני אומר לכם, שום דבר. 

 גם אוהב בני אדם. 

 

אז יש לנו כאן את הנושא של הפקעות כפר סירקין, זה בעצם   :'וד"ר מוטי דלג

  -תיקון

 

מוטי, דיברו פה כולם על סיעה ואתגרים ושהמקום יפה ושיש את    :גב' גילה פרין
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פרס הניהול הכספי, אבל דבר אחד לא אמרו וזה דבר מאוד חשוב בימינו, יושרה שהייתה פה 

המפית ואני בכיתי יחד איתך, אומר לך את האמת,  היושרה. שזה כשאתה דיברת אני הרמתי את

 וגם עכשיו אני מתרגשת, זה אומר הכול. 

 הפקעות כפר סירקין; . 4

 

 מי עושה את זה יריב? השטחים. בבקשה יריב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אנחנו הפקענו שטחים בכפר סירקין לפי תכנית שבאותו  2010-ב  עו"ד יריב סומך:

/ג. ולאחרונה בעקבות צורך לחדש חוזה חכירה התברר שיש 696אותה זמן אנחנו גם התקנו 

בעיה, שנוצרה בעיה שהיו טעויות מסוימות בהפקעה שנעשתה על פי מפת מדידה והיה צריך 

לתקן אותם. נתקלנו באיזה שהוא תהליך שלא היה קצר, היה צריך גם לתקן את המדידה 

מתוקנת על פי מפת מדידה עדכנית שתתקן עצמה. ופנינו למשרד המשפטים כדי להוציא הודעה 

את אותה הפקעה. מה שקורה זה שבחלק מהחלקות יש צורך גם לתקן את ההפקעה בצורה כזו 

שקרקע שהופקעה צריך יהיה להחזיר אותה בעצם ולהפוך אותה לפרטית. משרד המשפטים עמד 

לפי סעיף על זה שהניואנס הזה הסיטואציה הזאת היא בעצם סוג של עשייה במקרקעין 

שחל גם על מועצות אזוריות. הסעיף הזה אומר שלא רק  188בפקודות העיריות, שהוא סעיף 

הוועדה לתכנון ובנייה צריכה לאשר את תיקון ההפקעה בגלל ההחזרה של קרקע, אלמנט 

ההחזרה של הקרקע והפיכתה לפרטית שוב, יש צורך גם באישור פורמלי של המליאה. ולכן 

. הוועדה המקומית כבר אישרה את תיקון ההפקעה ואנחנו מבקשים אנחנו נמצאים כאן

  מהמליאה שתאשר את תיקון ההפקעה גם היא. מוטי, להקריא את הצעת ההחלטה?

 

 מוטי, יש לי שאלה לפני זה.     :???

 

 רק שנייה אחת אורי רוצה משהו להגיד ולצאת.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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קות היא של הבת שלי ואני אשם תראו מאחר ואחת החל  :מר אורי עצמון

שעושים את התיקון, אז אני לא אשתתף בהצבעה. אבל אני רוצה רק לידע אתכם, שבהליך הזה 

עד היום לקח לתקן את ההפקעה השגויה, ואף אחד מחוץ למועצה לא עיכב,  2016מנובמבר 

בים, דבר שעות הביא את הסחורה, כל היתר בתוך המועצה היו העיכו 48המודד עם המפה תוך 

בלתי נסבל ואני מצר אם זה אזרח רגיל שלא יודע לקרוא מפות ולא יודע להיכנס פה למשרדים, 

שנים. אז אנחנו צריכים להיות ערים לסיפור, ואני מודה  5האם הוא היה גומר היום או בעוד 

שעות, מפת מדידה  48חודש טיפול רק פה. המודד לקח  14לכם. זה עכשיו הולך לסיום אחרי 

 שעות גם ללא תמורה, שלא תהיה אי הבנה. עכשיו אני יוצא תודה.  48מודד ו

 

תקריא נוסח, אני אפילו לא עונה לו, לא צריך לענות לו, להגיד לו   :ד"ר מוטי דלג'ו

שהמודד שלו הביא הכול שגוי והיה צריך שוב למדוד את הכול מחדש, אבל בבקשה. ובטח 

 . בבקשה. רדומסקי היה אומר לו את זה אבל מילא

 

  -יש טבלה  עו"ד יריב סומך:

 

 יש טבלה כולכם קיבלתם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני מחכה להצעת ההחלטה.    :גב' לאה פורת

 

הצעת ההחלטה היא פשוטה, המועצה מאשרת לתקן את הפקעת   עו"ד יריב סומך:

 5.8.10ום מי 6116/ג שפורסמה בילקוט פרסומים 696השטחים בכפר סירקין לפי תכנית שד/

כמפורט בטבלה שלהלן, אני לא אקריא אותה, יש כאן טבלה מונחת  3207עד  4213בעמודים 

לפניכם עם רשימת החלקות והתיקונים שצריך לבצע בהם. המפה עצמה היא התוכנית היא חלק 

 מהתוכנית, התוכנית גם היא פומבית פורסמה. 
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הצבעה מי בעד שירים את אוקיי, אם אין שאלות אני מעלה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 . נמנעים? אין. אושר. 1ידו? אפשר להוריד. מתנגדים? 

השטחים בכפר סירקין לפי את תיקון הפקעת  ( לאשר1ברוב קולות )מתנגד  הוחלט: החלטה

 3207עד  4213 בעמודים 5.8.10מיום  6116/ג שפורסמה בילקוט פרסומים 696תכנית שד/

 המצ"ב. כמפורט בטבלה 

 
 ;17.1.18מיום  57/18פרוטוקול מליאה מספר  אישור . 2

 

מיום  57/18ברשותכם אני אחזור לאישור פרוטוקול מספר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . המנכ"ל האם התקבלו הערות? 17.1.18

 

 לא.   :מר שי אברהמי

 

אם אין הערות אני מעלה להצבעה את פרוטוקול המליאה מספר   :ד"ר מוטי דלג'ו

הצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. ל 17.1.18מיום  57/18

 אושר פה אחד. 

 ;17.1.18מיום  57/18פרוטוקול מליאה מספר את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 מינוי חברים לוועדות; . 5

 

את השבעת חברי המליאה אנחנו כבר ביצענו. הפקעות כפר   :ד"ר מוטי דלג'ו

חברים חדשים, אנחנו מוצאים לנכון  2וי חברים בוועדות. לאור כך שיש לנו סירקין עשינו. מינ

להציע את רן ערן מצור יצחק כחבר בהנהלה וועדת ארנונה למיסים וועדת רווחה ושירותים 

חברתיים. אני קודם אקריא ואחר כך אם ירצו יתייחסו. את יורם דוקטורי לוועדת ביטחון 

ת ואת דניאלה שוורץ לוועדת מל"ח מזכירת הוועדה. אז אני לוועדת חינוך מורחבת וועדת תרבו
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שוב מעלה ערן להנהלת, ועדת ארונה למיסים, ועדת רווחה ושירותים חברתיים. אתם יודעים 

 מה נעשה אחד אחד זה יהיה הכי פשוט, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר. 

 

כחבר  ,כחבר בהנהלהחבר המועצה מר רן ערן  את מינויו של פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .ועדת רווחה ושירותים חברתייםוחבר בו ,ועדת ארנונה למיסיםבו

 

אנחנו עוברים ליורם דוקטורי לוועדת ביטחון וועדת חינוך   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מורחבת וועדת תרבות, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

בוועדת כחבר את מינויו של חבר המועצה מר יורם דוקטורי  פה אחד לאשר חלטהו: החלטה

 ביטחון, חבר בוועדת חינוך מורחבת וכן כחבר ועדת תרבות. 

 

אנחנו עוברים לדניאלה שוורץ ועדת מל"ח מזכירת הוועדה, אגב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 היא מחליפה את צילה או מה? 

 

 כן בדיוק.   :מר שי אברהמי

 

היא מחליפה את צילה שהייתה מנהלת הלשכה מי בעד? אפשר   :וטי דלג'וד"ר מ

להוריד. אין מתנגדים, אין נמנעים. אושר פה אחד. זו הזדמנות להודות לצילה שכמזכירת 

 הוועדה של מל"ח שסיימה את תפקידה, נאחל בהצלחה לרן ערן ליורם דוקטורי ודניאלה שוורץ. 

ויה של דניאלה שוורץ כמזכירת ועדת מל"ח במקומה את מינ פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 של צילה משה. 

 

 תקציבי יישובים; .6

 

 ם אנחנו עוברים לתקציבי יישובים, מר אגוזי. ברשותכ  :ד"ר מוטי דלג'ו
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יישובים אחרונים  5טוב, חילקתי לכם דף על תקציבי היישובים.   :מר יצחק אגוזי

שוב ניר אליהו שלא הגיש תקציב עד עצם היום הזה, שתקציבם עדיין לא אושר. יש לנו את היי

אבל נתנו  30.11-)ג( לצו יישוב שלא מגיש תקציב במועד האמור, בעצם עד ה 134ובהתאם לסעיף 

הרבה זמן לתקן את המעוות, המועצה מכינה תקציב בשביל הוועד כדי להבטיח את קיום 

מתקציב הוועד של  80%טב שיקולי השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי היישוב. אז אנחנו למי

שנה קודמת זה יבטיח את השירותים ההכרחיים ביותר לתושבי היישוב, ולכן בנינו ליישוב 

מהתקציב של שנה קודמת. כמובן שאם היישוב יגיש תקציב מעודכן  80%תקציב שהוא מהווה 

בשלב זה  והוא יעמוד בסטנדרטים ובבדיקות שלנו אנחנו נביא אותו למליאה לעדכון. אבל

התקציב שאנחנו מתבקשים לאשר, שאתם מתבקשים לאשר הוא התקציב הזה שאנחנו בנינו 

עדנים תקציב של ₪.  12.1עם גביית ארנונה של ₪  1,639,000אותו. היישוב חורשים תקציב 

עם גביית ₪  8,941,000היישוב צור יצחק תקציב ₪.  12.1עם גביית ארנונה של ₪  1,084,000

תקציב ארנונת ועד ₪  3,478,000והיישוב האחרון שדה ורבורג תקציב של ₪,  12.41ארנונה של 

 הוא מופיע בנפרד כי הוא מטיל וגובה את הארנונה של עצמו. ₪,  25.37מקומי 

 

הייתי שמח אם תפרט לגבי ניר אליהו איזה מהלכים המועצה    :מר רן ערן

  -עשתה כדי לידע אותם שהם נמצאים במצב הזה

 

 פעמים.  6, 5לפחות פנו      :פלד מר צפי

 

 לא, והשאלה הבאה האם הם נימקו משהו?    :גב' לאה פורת

 

 לאה, אני עוד לא סיימתי את שלי.    :מר רן ערן

 

כשכול היישובים בעצם קיבלו את הפניות שלנו  12.9-החל מה   :גב' דנה אידו
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פעמים  6פניתי מאז בכתב רק  יחד עם מסד הנתונים שעל פיהם הם צריכים לבנות את התקציב,

בתפוצת יחסית די... בניר אליהו אם זה יו"ר ועד מקומית, מזכירות, רפי, יאיר בליץ ולא נעניתי 

כי... מכיר  ם לא נעניתיגאפילו לא במייל אחד. כמובן שניסיתי גם טלפונים גם מהפרטי שלי, ו

קושי שם. הודעתי אתמול  את המספר שלי, אני לא יודעת למה, יכול להיות שיש איזה שהוא

 בטלפון למזכירת היישוב שאנחנו הולכים לעשות את זה, עדיין לא קיבלתי את התקציב. 

 

 מתנהל ככה? של היישוב למה זה  יםאפשר לשמוע מהנציג    :???

 

פעם ראשונה שאני שומע, אני לא ידעתי, עכשיו אני כותב ליו"ר   :מר יעקב אברהמי

 שלנו. 

 

 יש לי פה אם אתה רוצה.    :גב' דנה אידו

 

לא, לא, אין לי שום טענה, עכשיו אני כותב ואני רוצה לברר למה   :מר יעקב אברהמי

הוא לא הגיש, אני רוצה גם שתדעו שבתקופה האחרונה הוא גם הודיע על התפטרות, ויכול 

אני  להיות שזו אחת מהסיבות שפה הדברים נפלו בין הכיסאות ופורסם מכרז להחלפה שלו, אבל

 מניח שתוך כמה ימים אני אפעל שיוגש תקציב. 

 

חברים, לאור ההערה של אברהמי אני אבקש שלהבא   :ד"ר מוטי דלג'ו

שההתכתבויות יהיה העתק לחברי המליאה של אותו יישוב, זה תמיד יכול לעזור, הוא יבוא 

 ישאל מה קורה ויכול להזיז עניינים. נוסח הצעת החלטה אגוזי. 

 

טוב, אני מבקש כמו שהצעתי לאשר את התקציב של חמשת   :וזימר יצחק אג

היישובים, כאשר כמו שאמרתי היישוב ניר אליהו זה התקציב שהמועצה עשתה ולא התקציב 

שהיישוב הגיש, ועוד שאר ארבעת היישובים שהגישו תקציב, התקציב נבדק גם על ידי גורמי 
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בי היישובים, ואני מבקש לאשר את המקצוע בגזברות וגם אושר היום על ידי ועדת תקצי

 התקציבים. 

 

 ... 20%למה בעצם מנכים    :מר חגי כהן

 

 לא מזכים.   :מר יצחק אגוזי

 

 מנכים.    :מר חגי כהן

 

לא, לא, לא מנכים שום דבר מה שקובעים, מה שאומר גזבר   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -המועצה שקובעים לו תקציב שהוא נמוך

 

 . 20%-ב  :מר יצחק אגוזי

 

 לא לוקחים ממנו כסף ולא שום דבר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא מעבירים לו אבל.   :מר יצחק אגוזי

 

 זה כמו שלא מאשרים תקציב המדינה.    :גב' לאה פורת

 

חברים, אם אין הערות אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

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

מתקציב של שנה  80%תקציבי היישובים: ניר אליהו את  פה אחד לאשר הוחלט: חלטהה

עדנים תקציב של ₪,  12.1עם גביית ארנונה של ₪  1,639,000קודמת, חורשים תקציב של 

עם גביית ₪  8,941,000צור יצחק תקציב של ₪,  12.1עם גביית ארנונה של ₪  1,084,000
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עם תקציב ארנונת ועד מקומי של ₪  3,478,000תקציב של  שדה ורבורג₪,  12.41ארנונה של 

25.37  .₪ 

 

 התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות פיתוח בביה"ס עמי אסף החדש בפטור ממכרז; .7

 

עם קבלן לביצוע עבודות התקשרות  7אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יועץ המשפטי. פיתוח בבית ספר עמי אסף החדש בפטור ממכרז, יריב בבקשה ה

 

יצאנו במכרז להקמת בית ספר עמי  2016טוב, אנחנו בדצמבר   עו"ד יריב סומך:

אסף החדש, פרויקט דגל שבו אנחנו בשביל הצרכים של מערכת החינוך שלנו מודעים כל העת 

שהנושא של לוח זמנים הוא אקוטי, זה דבר הכי חשוב ואנחנו לפי התוכניות שלנו חייבים לפתוח 

. רוצים, שואפים ועושים כל מאמץ שזה מה שייקרה. לאחרונה במהלך 1.9.18-הספר באת בית 

הפיקוח שאנחנו מבצעים אחר ביצוע העבודות הבחנו בזה שנוצר קושי לעמוד בלוחות הזמנים 

ויש חשש אמיתי לגמרי שהקבלן שנבחר במכרז לא יספיק בגלל הקצב של העבודה שהוא מבצע 

בר שהוא לא ניתן לקבלה. אנחנו שקלנו כמה אפשרויות, כל להשלים את הפרויקט בזמן, ד

אפשרות כמו פרסום מכרז חדש היא כמובן כרוכה בבזבוז של זמן ארוך מאוד, יש אופציה שהיא 

לכאורה יותר קצרה לבחור קבלן, בעצם להוציא את הקבלן הנוכחי מהתמונה שלא עומד 

זה תהליך מסתבר שהוא די ארוך, בהוראות ההסכם ולבחור במכרז משותף דרך משכ"ל, וגם 

יום כדי  60-לפי חישובים שעשינו ואחרי שהתייעצנו איתם לוחות הזמנים הם ארוכים, הם כ

להשלים גם מהלך כזה. דבר שהזמן הזה לא עומד לרשותנו. פנינו ואנחנו בניסיון אחרון לעמוד 

שרד הפנים שר בלוח הזמנים המאוד חשוב במקרה הזה למשרד הפנים, כי על פי התקנות מ

הפנים רשאי להתיר פטור ממכרז, כאשר אנחנו הצגנו, אחרי שעשינו בדיקות כמובן פנימיות, 

הצגנו בפני המכרז את הבקשה בנוסח הבא: א' אנחנו מבקשים להתקשר עם קבלן שמבצע 

עבודות בשטח, עבודות אחרות, הוא נבחר במכרז כדין. הקבלן הזה בהסכמתו יבצע את העבודות 

  -דיוק לפי המחירים והמפרט של המכרז הפומבי הנוכחיהאלה ב
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 המקורי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יש כמובן גם, המקורי, כך שהדבר לא יגזול כספי ציבור נוספים.   עו"ד יריב סומך:

וזה הכי חשוב אולי בסיטואציה שהיא יכולה להתבצע רק בהסכמת כל הצדדים, גם הסכמה של 

על ביצוע העבודות האלה, ללא תביעות נגד המועצה, ללא דרישות הקבלן שנבחר במכרז, לוותר 

וללא עיכובים. פנינו למשרד הפנים, ומשרד הפנים אחרי שהסברנו את הנסיבות המאוד לוחצות 

את לוח הזמנים הקצר, דווקא לא שלל את האפשרות הזאת. כאשר הדרישה שלו הייתה בין 

ול שהמליאה תאשר ובנסיבות שנוצרו נראה כי היתר שקודם הנושא יאושר על ידי המליאה, וככ

יש סיכוי שמשרד הפנים אכן יאשר בסופו של יום את ההצעה שלנו. בכל מקרה על פי הצעת 

החלטה שאני תכף אקריא אותה, אנחנו לא נעשה את ההתקשרות הזו בפטור ממכרז ללא אישור 

 של משרד הפנים וזה ברור. 

 

 זמן על ידי הקבלן החדש שייכנס? יש תכנון של סיום העבודה ב    :???

 

לספטמבר אם המהלך הזה אכן יצליח  1-זה כל הרעיון. עד ה  עו"ד יריב סומך:

 אנחנו אמורים להצליח לפתוח את בית הספר. 

 

 בבקשה מהנדס המועצה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני אגיד קצת פרקטית את מה שיריב אמר, אז אנחנו היינו עם   מר רמי ברדוגו:

ן שבונה את בית הספר, בעצם העבודה שלו בתוך החוזה שאלו, יש את תחום הפיתוח ויש הקבל

פיתוח ומבנה. הוא  2-את תחום המבנה. הקבלן כמו שאתם יודעים הם בדרך כלל מתחלקים ל

מתמחה במבנה, הפיתוח הוא זורק לקבלני חוץ, והוא התחיל להתקשות בלמצוא קבלני חוץ. לנו 

ל הקמת הפיתוח במסוף תחבורה של בית הספר. צמוד שעושה ביחד את יש קבלן שזכה במכרז ש
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כל קירות הפיתוח, עושה בדיוק את אותם סעיפים, סעיפי פיתוח, ובעצם בהתחלה ניסינו לשדך 

, הכימיה לא כל כך הלכה, ובגלל זה ביקשנו מהקבלן אם הוא מוותר על סעיפי חוזה שלו, 2-בין ה

שבכוח, הוא הסכים. פנינו לקבלן שעושה לנו את המסוף,  כדי שלא יהיה הצטרכות של דברים

ביקשנו ממנו את האישור לעמוד בתנאי המכרז של הקבלן מבחינת מחירים, כי יש לו מכרז 

מבחינתו ויש לו ערבויות וכו' גם בתחילת המכרז שהוא זכה, אז רק לבדוק שאנחנו לא גולשים 

את ההתאמה הזאתי, פנינו ליועצים מבחינת מחירים ומשלמים יותר. ברגע שראינו שיש 

המשפטיים של המועצה, שהם פנו למשרד הפנים. היה דו שיח די ארוך אבל ממצה, והגענו עכשיו 

לסוג של אישור שאנחנו חייבים לאשר את זה פה במליאה, כדי שמשרד הפנים יבחן את זה 

 ויאשר את זה. 

 

א אומרים אותו, זה דבר אחד חסר לי ואני לא מבינה למה ל   :גב' לאה פורת

 שמות. 

 

אין בעיה, הקבלן של בית הספר שזכה במכרז זה פ. הרשקוביץ   מר רמי ברדוגו:

הקבלנים שזכו במכרזים, כל אחד זכה  2זה  הנדסה, והקבלן של הפיתוח זה ג'מאל עראקי

 במכרז שלו. 

 

 כולל מע"מ. ₪  6,370,000אנחנו מדברים על   :מר יצחק אגוזי

 

 לג'מאל עראקי.    :גב' לאה פורת

 

  -לשניהם. מזה זה יורד  :מר יצחק אגוזי

 

 זה יורד וזה מתווסף.   מר רמי ברדוגו:
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בעצם מה שאומר מהנדס המועצה שהמועצה נכנסה באמצע   :ד"ר מוטי דלג'ו

כתוצאה אולי מחוסר אמון שיכול להיות בין הקבלן ובין קבלן הפיתוח שהוא יקבל את הכסף 

 אמרו לו זוז קצת הצידה המועצה תעבוד ישירות מולו באותם המחירים.  ולא יעביר לו, אז

 

אני רק מבקש, אני סומך על המחלקה המשפטית, שאת   :מר אברהם נדל

הערבויות הבנקאיות של הקבלן שיוצא החוצה לא ישחררו עד סוף העבודות והכול, וגם לקחת 

בא של אבא שלנו, זה אחד. ועם ממנו מספיק ניירות כדי שלא יום אחד יתעורר ויתבע את א

הקבלן השני אותו דבר, גם כן להתקשר איתו בצורה כזאתי שאכן הוא יעמוד בזמנים שלא נצא 

 קרחים מכאן ומכאן, אני סומך עליכם. 

 

שני דברים, אחד מה לוח הזמנים של האישור של משרד הפנים,   :מר אורי עצמון

ים היום בלוח זמנים, זה לא הזכרתם וזה חבל. מפני שאמרתם אז נגיש וניתן, אנחנו כבר לחוצ

  -דבר שני

 

 לא, תסביר את השאלה עוד פעם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כמה זמן ייקח מרגע שנפנה.    :גב' לאה פורת

 

  -מתי עראקי יוכל להתחיל לעבוד  :מר אורי עצמון

 

 אתה חייב קודם כל לאשר לו.     :???

 

  -שנייה, שנייה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 המגבלה הייתה תאריך המליאה.   :מר יצחק אגוזי
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חברים, מאחר ואני ביום ראשון עשיתי שמה סיור די מקיף, אז   :ד"ר מוטי דלג'ו

אני אומר את הדבר הבא, הקבלן פיתוח מבחינתו ברגע שהקבלן שבונה גומר לעשות את הציפוי 

רשים שלו, הוא יכול של האבן של האגף הראשון ומנקה את השטח מבחינת הברזלים והק

להיכנס לעבוד. אבל שום צו לא יצא עד שאין החלטת מליאה, לכן זה מגיע לפה כמו שאמר גזבר 

 המועצה. 

 

 אני מניח שתוך כמה ימים משרד הפנים יאשר את זה.   :מר יצחק אגוזי

 

, התרגיל הזה אני קורא לו תרגיל לא 2זו התשובה. עכשיו   :מר אורי עצמון

, בדיוק נעשה בבית ספר בסירקין בדיוק אותו דבר, אבל שם זה היו היקפים מבחינת שלילה

קטנים, הקבלן פיתוח עשה דרך המועצה כאשר הקבלן ויתר על עבודות הפיתוח שלו מפני שהוא 

לא עמד בלוח זמנים גם ככה. אז אנחנו איך אומרים אחרי שעת האפס כבר נותנים לקבלן 

 עמוד גם כן בלוח הזמנים. פיתוח, מפני שאני חושש שהוא לא י

 

 מוטב מאוחר מאשר אף פעם לא.      :מר צפי פלד

 

 יצא טוב אורי?   :מר שמוליק מריל

 

 יצא טוב רק לא גמר עד הרגע. הפיתוח גמר הקבלן לא.   :מר אורי עצמון

 

 1-חברים תקשיבו, אם אנחנו נצליח להיות בבית ספר הזה ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

בתי  3מ"ר, אתם יודעים מה זה? זה  10,000בספר של גינס. אבל שמע זה  לספטמבר, זה יירשם

 כיתות. ביקש ערן רן.  48ספר רגילים שאנחנו בונים, 
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  -אני לא הצלחתי להבין אם העבודות הם במקביל, אני מעלה פה   :מר רן ערן

 

 במקביל.   :מר אורי עצמון

 

ני לא יודע אם זה נבחן במקביל. מה שאני מעלה פה כשאלה, א   :מר רן ערן

אבל אני מציע לבחון את הנושא של משרד העבודה וסיטואציות שלא יהיה מצב של מנהל עבודה 

 באתר שהוא מתנער מעבודות. 

 

 יש מהנדס מועצה, עזוב זה עניין שלו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אז אני אומר כמו שעלתה כאן הערה לגבי הערבויות הבנקאיות,    :מר רן ערן

חושב שבסוף כגוף ציבורי אנחנו יכולים לפנות ולהוציא כרטיס אדום למישהו דרך משרד  ואני

הוא נושא שמכריח  1.9-הפנים, הרי זה לא ההתנהלות שהיינו רוצים להיות בה, ואני מבין שה

אותנו להגיב בצורה הזאת. אני כן חושב, אני לא יודע אם זה אותם קבלנים או לא, שהמועצה 

קבלנים כאלה שזה לא משהו שמוכנה לקבל לאורך זמן. הרי יש נושאים של צריכה להראות ל

תכסיסנות, אני לא אומר שזה המצב במכרזים, בסוף קבלן שלוקח עבודה ולא עומד בעבודה 

הזאת הוא צריך לדעת ולהיות רתום למהלך הזה, וזה צריך להיות כולל את כל הנושאים 

 קבלנים, כי עד עכשיו לא היה שם עוד קבלן.  2הרלוונטיים שצריך לטפל בהם לעבודה של 

 

 . יפתח ואחר כך אייל.100%  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בעצם האם הם חותמים, יש פה חתימה שלו לגבי היוצא והנכנס   :מר איתן יפתח

 שהוא בעצם מסיר כל אחריות? 

 

 הוא אמר לך שכן.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 יש כתב ויתור.   :מר יצחק אגוזי

 

אני חושב שזה... שהם צריכים... זה פשוט נס משמיים. אבל   :אברמוב מר אייל

מוטי בדיוק מה שאמרת לגבי הכניסה, מי שהוא... או שאפשר את המבנים האלה בצורה 

 מדורגת? 

 

לא, אנחנו לא נעביר חצי בית ספר, אנחנו נרצה להעביר קומפלט.   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -אנחנו מקווים שנצליח אם לא מקסימום

 

 הילדים ילמדו.  1.9-נעשה הכול כדי שב     :מר צפי פלד

 

 אם אין אז בבקשה נוסח הצעת החלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מאשרים להתקשר עם הקבלן עראקי ג'מאל לצורך ביצוע עבודות   :מר יצחק אגוזי

הפיתוח לבית ספר וזאת בכפוף לקבלת אישור שר הפנים להתקשר עמו בפטור ממכרז בהתאם 

לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות. ההתקשרות תהיה  3.11סעיף ל

 בהתאם למחירים ולמועדי הביצוע שנקבעו במכרז להקמת בית הספר. 

 

 לא הבנתי, רק לגבי הראשון לא?     :???

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

 דווקא הוא בסדר.    :גב' לאה פורת
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  -ה כחלק קבלת כתב ויתורלהוסיף שז  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה קיבלנו.   :מר יצחק אגוזי

 

לא, לא, זה שקיבלת קיבלת. בהחלטה שיהיה כתוב קבלת כתב   :ד"ר מוטי דלג'ו

ויתור שאין לו טענות ולא יהיה לו טענות. חברים, אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. 

 נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

עם הקבלן עראקי ג'מאל לצורך ביצוע עבודות  ותהתקשר פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

הפיתוח לבית ספר וזאת בכפוף לקבלת אישור שר הפנים להתקשר עמו בפטור ממכרז בהתאם 

לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות. ההתקשרות תהיה  3.11לסעיף 

וכן בכפוף לקבלת כתב  הקמת בית הספר.בהתאם למחירים ולמועדי הביצוע שנקבעו במכרז ל

 ויתור שיתקבל מקבלן המבנה כי אין לו טענות ולא יהיו לו טענות. 

 

 ;2017סגירת תב"רים לשנת  .8

 

 סגירת תב"רים בבקשה אגוזי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

טוב, אנחנו סגרנו בישיבה קודמת או אחת לפני זה, רשימה   :מר יצחק אגוזי

תב"רים שצריך לסגור אותם בשנת  7. בבדיקה נוספת יש לנו עוד 2017נת גדולה של תב"רים בש

תב"רים.  7. יש לכם פה את רשימת התב"רים זה עוד 2017, פעילותם הסתיימה בשנת 2017

 . 2017אנחנו מבקשים מליאת המועצה לסגור את התב"רים האלה בשנת 

 

 ק. צריך להוסיף קרן פיתוח צור יצח 33אגוזי   :מר אורי עצמון

 

 כן בסדר. זה לא כרטיס נפרד, זה התחשבנות.   :מר יצחק אגוזי
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 אוקיי, נוסח הצעת החלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -המליאה מאשרת  :מר יצחק אגוזי

 

 אמרתי אם אתה שואל כולם ביחד.   :מר אשר בן עטיה

 

המליאה מאשרת את סגירת התב"רים לפי הרשימה שהוצגה   :מר יצחק אגוזי

 . למליאה

 

 אין בעיה.   :מר שלמה עצמוני

 

  -מי בעד שירים את ידו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה סגירה.      :מר צפי פלד

 

אני מעלה שוב להצבעה, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 למליאה.  את סגירת התב"רים לפי הרשימה שהוצגה פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 מכאן אנחנו עוברים לתב"רים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני רוצה להתייחס לחלק מהתנועות אפשר?   :מר יעקב אברהמי

 

 כן, אבל אחרי התב"רים.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 אחרי התב"רים? כולם הולכים אחרי התב"רים.   :מר יעקב אברהמי

 

 טוב בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לגבי הכביש שהזכרת, בעוד אי אילו חודשים או שבועות ייפתח   :ימר יעקב אברהמ

כביש הדמים שאוהבים לקרוא לו עוקף ניר אליהו. אני בכל מליאה אחזור על העניין הזה אם 

יתנו לי. כולנו כולל אותי, כי אני לא מצליח לשכנע אתכם, נישא במחיר ברגע שיהיו שם פגיעות 

ניר אליהו סגורים ונעולים מכל הצדדים לא יכולים לצאת  בכביש הזה. אני אומר לכם שתושבי

מהיישוב בלי רכב. הכביש מניר אליהו לבית ברל לא מותאם בכלל לנסיעה של עשרות אלפי כלי 

רכב שיהיו בו, אתם צריכים לדעת אין שם שוליים במקומות שיש שוליים אז הם סגורים 

יהו רק יכולים לצאת עם רכב, ואתם תדעו בגדרות ביטחון, זה לא מוכן לפתיחה. ואנשי ניר אל

 וכולנו נושאים באחריות למקרה שיקרה שם משהו. תודה. 

 

 אבל הכול נשאר...  :מר איתן יפתח

 

 נו אז מה? זה כמו שמאשרים תחנת כוח בגז.   :מר יעקב אברהמי

 

 גם תחנת חגור עם תחנת הדלק עדיין...    :מר אבי קירס

 

 מה אתה מציע?     :???

 

אני מבקש שהמליאה תאשר בדחיפות תקציב לתכנן ואם צריך   :יעקב אברהמי מר

גם לסלול דרך להולכי רגל מניר אליהו עד בית ברל. לא יכול להיות שמבית ברל יהיו מדרכות 

 וכל מיני דברים וגם בתוך היישובים ואצלנו אין. 
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 הועלתה הצעה?   :מר איתן יפתח

 

 ומהנדס המועצה. רדומסקי קצר,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רוצה שמהנדס המועצה... המועצה תבורך שעשתה את   :מר משה רדומסקי

 הכביש הזה. 

 

 אבל יש פה מפגע תברואתי על מה תבורך?    :מר אבי קירס

 

 איך אתה יודע?   :מר משה רדומסקי

 

גם בחגור יש שמה, בחגור אתה גם לא יודע? תראה כמה שבועות,    :מר אבי קירס

 כמה שבועות. כל שני וחמישי... תראו איזה חוסר אחריות, למה אתה פותח את הכביש.  תראה

 

  -קירס, דווקא עד עכשיו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -רק לפני יומיים עוד פעם אוטו נכנס   :מר אבי קירס

 

  -היית שקט ו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 א לכולנו? מה אתה מחכה שיקרה איזה אסון עוד יותר נור   :מר אבי קירס

 

אני אתייחס בקצרה, המועצה לצערי לא אחראית על כבישי   מר רמי ברדוגו:

שנים פונה הלוך ושוב לנתיבי ישראל בפניות לקדם שבילים  3נתיבי ישראל. המועצה כבר במשך 
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לאורך הכבישים. יש להם לצערי הנחיות לגבי סוגי כבישים ואיזה כבישים. כבישים בין עירוניים 

הם מה שהם עשו כן, מי שראה את הכביש של עוקף ניר אליהו הם הרשו לנו קודם כל לא... הם 

לקדם ביחד איתם כיכר בכניסה של בית ברל, וזה אנחנו עושים ביחד איתם, ובדרך הרחיקו את 

השוליים ושמו מעקות. לצערי אנחנו לא יכולים לקדם, גם אם נקדם תכנון או נקדם דברים הוא 

 ראל יש קריטריונים ברורים בכבישים האלה, זה לא כביש עירוני לצערי. ייפסל כי לנתיבי יש

 

 מה אתה...    :מר אבי קירס

 

 לפנות לנתיבי ישראל.   מר רמי ברדוגו:

 

 התשובה הזאת לא מקובלת מכל וכל.   :מר יעקב אברהמי

 תב"רים. .9

 

 אגוזי בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

עבודות  1606ם לתב"רים, תוספת לתב"ר טוב, אנחנו עוברי  :מר יצחק אגוזי

פיתוח וסלילת ג'לג'וליה מזרח, זה תקציב של עבור רשות העתיקות, המימון הוא מלא של רשות 

מקרקעי ישראל. זה במסגרת עבודות הפיתוח שאנחנו עושים בשכונה החדשה שהיא בתחום 

לישמע, מימון משרד דרום השרון כרגע, אבל היא שכונה חדשה של ג'לג'וליה. ביצוע כיכר בא

רכישת רכב ₪.  500,000פרויקט של ₪,  150,000השתתפות בעלים ₪  350,000 70%התחבורה 

₪  66,000קרן פיתוח רכב ₪,  99,000 60%לקב"ט המועצה מימון של משרד הביטחון בשיעור של 

יב. בניית מעון יום במושב ירח 1505תוספת לתב"ר ₪.  165,000סך הכול הרכב בסדר גודל של 

אנחנו לפני כשנתיים מימנו וקיבלנו גם השתתפות חלקית לתכנון, ועכשיו קיבלנו תקציב לבנייה 

אני מקווה שהכסף הזה יספיק ונוכל לבנות את המעון בתקציב ₪.  3,052,000כיתות מעון  3של 

  -בצור יצחק 64גני ילדים במגרש   1478הזה. תוספת לתב"ר 
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 . בכניסה ליישוב     :מר צפי פלד

 

מקרן פיתוח של צור יצחק לעבודות ₪  500,000תוספת של   :מר יצחק אגוזי

אנחנו אישרנו במליאה ₪,  500,000עבודות פיתוח ביישובים  1657הפיתוח בגן. תוספת לתב"ר 

 400,000טעות שם בחישוב בהקצאה של רמת הכובש ועוד ₪  100,000יש ₪,  5,100,000קודמת 

 צה. בהקצאות בהחלטת ראש מוע₪ 

 

 הייתה טעות בחישוב.      :מר צפי פלד

 

הייתה טעות בחישוב שלי, בגלל מה שמגיע להם עם הפרויקט   :מר יצחק אגוזי

שלהם. הקמת נגישות פלוס מעלית בבית ספר חדש עמי אסף, זה כסף שאנחנו כרגע רוצים 

יה, אבל זה לעשות אותו תוך כדי עבודות הבנייה, את ההתאמות האלה תוך כדי עבודות הבני

כסף שבוודאות אנחנו נקבל בעתיד ממשרד החינוך, כי משרד החינוך מממן באופן מלא את 

כיתות בירקון  12תוספת  1576הדברים האלה, כאשר יש ילדים שנזקקים לכך. תוספת לתב"ר 

המימון הוא משרד החינוך, מימון ביניים של קרן פיתוח, אנחנו קיבלנו אישור ₪,  5,500,000

נקבל לפחות חלק מההרשאה  2018החינוך לקדם את המימון ואני מקווה שבמהלך ממשרד 

חלוקת הכנסות עיריית אלעד, אנחנו גם השנה  1639הזאת של משרד החינוך. תוספת לתב"ר 

לעיריית אלעד. בכנס תקציב שהיה בים המלח אנחנו אמרנו ₪  3,000,000-צריכים להעביר כ

שנה שעברה על ידי הלוואה, זה התב"ר שבעצם מאשר שאנחנו נממן את זה השנה כמו גם ב

עבודות פיתוח וממ"דים  1587לטובת הדבר הזה. תוספת לתב"ר ₪  3,000,000קבלת הלוואה של 

ברמת הכובש, זה העברה של תקציב מהתקציב של עבודות הפיתוח ביישובים לתקציב הספציפי 

זה לא משנה כל כך.  1587לתב"ר ועובר  1657שלהם, זה לא כסף חדש, זה כסף שיורד מתב"ר 

הצללה בבית ספר צופית, כאן הייתה השתתפות של ועד ההורים בתב"ר, ואז  1578שינוי לתב"ר 

-הסתבר שוועד ההורים עשה הצללה נוספת, עשו תב"ר בעצם פרויקט יותר גדול, ולכן את ה
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מההכנסות של  אנחנו מממנים או מקרן פיתוח או מהכנסות של אולם ספורט, בעיקר₪  66,000

אולם הספורט שאמורים להיות לטובת בית הספר, והם יממנו בשלב זה את ההצללה הנוספת 

 בבית ספר. 

 

 על סך כמה התב"ר הזה?   :מר שמוליק מריל

 

לא, כי עכשיו זה לא תוספת כסף, ₪.  250,000התב"ר הזה הוא   :מר יצחק אגוזי

ים, אין תוספת כסף לתב"ר, התב"ר הוא זה רק החלפה בין קרן פיתוח לבין השתתפות ההור

250,000  .₪ 

 

 זה אחד במינוס.   :מר אורי עצמון

 

אחד במינוס ואחד בפלוס. החלפת גג אסבסט ותקרה בבית ספר   :מר יצחק אגוזי

  -אהרונוביץ הישן בכפר מלל

 

 אני לא מאמינה.    :גב' לאה פורת

 

ו, יש שם קריסה של גג זה בית הספר שאנחנו משכירים אות  :מר יצחק אגוזי

אסבסט ובעקבותיו גם תקרת רביץ, יש שם דו"ח קונסטרוקטור שהוא מסוכן לשהייה וכל 

הקומה העליונה כרגע לא מאוכלסת, בגלל זה הוציאו משם את הילדים. זה עבודה שאנחנו 

 וזה התב"ר הזה. עד כאן התב"רים. ₪  165,000-צריכים לבצע די דחוף בסדר גודל של כ

 

שנה  15לתב"ר האחרון אני רוצה להגיד לכם שאני חושבת שזה    :אה פורתגב' ל

שנה שאנחנו מחכים להחליף את גג האסבסט, את זה אני יודעת לפי הגיל של הילדים שלי  17או 

שכבר הם לא רוצה להגיד לכם באיזה גיל הם. אז קודם כול כל הברכות והגיע הזמן אבל מצד 
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רה, זה עדיין מבנה שלפי דעתי הוא לא מופקע, נכון? הוא שייך שני אני לא רוצה לצאת בלי הע

 מה אתם אומרים לבעלות לבעלים? זה שייך לקיבוץ? שייך? 

 

  -לא, לא, לא, הוא הופקע יש הרי דיון בבית משפט  :מר יצחק אגוזי

 

 יש דיון אבל נגמר לא.    :גב' לאה פורת

 

 איזה קיבוץ?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא קיבוץ זה של כפר מלל.   :מר יצחק אגוזי

 

 כפר מלל אגודה.   :מר אורי עצמון

 

יש שם החלטה שכל עוד הוא משמש לייעוד שלו, כל עוד הוא   :מר יצחק אגוזי

 משמש לייעוד הציבורי הוא נשאר בתחום המועצה ולא צריך להחזיר אותו. 

 

 יופי.    :גב' לאה פורת

 

 רן בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

, לא כל כך הבנתי, הרי אם בית הספר כבר 7אני מדבר על תב"ר    :רןמר רן ע

 קיבל היתר בנייה איזה התאמות נגישות ואיזה מעלית מדובר? 

 

אני אגיד, בית הספר שנבנה על פי התקנות של משרד החינוך הוא   מר רמי ברדוגו:

ה בווילונות, נבנה ללא כיתות אקוסטיות מבחינת תקרות ומבחינת לוחות שמצפים את הכית
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  -והוא לא נבנה ללא התא מעלית, זאת אומרת הפיר נבנה כל ההכנות נעשות בשלב של הזה

 

  -מכיוון שיש ילד שזקוק לזה  :מר יצחק אגוזי

 

 ומפעילים את זה רק כשיש דרישה של ילד נכה.   מר רמי ברדוגו:

 

את זה  משרד החינוך מממן את זה, אבל אנחנו רוצים לעשות  :מר יצחק אגוזי

 כבר עכשיו, אז אנחנו מקדמים טיפה את המימון. 

 

 יש ילדה נכה.   מר רמי ברדוגו:

 

 אם אין שאלות, יפתח.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

, בעצם מה שאגוזי אמר זה בעצם שעכשיו אנחנו לא 9לגבי סעיף   :מר איתן יפתח

 רק מאשרים תב"ר אנחנו גם מאשרים הלוואה. 

 

 . כן, כן  :מר יצחק אגוזי

 

 באיזה תנאים?   :מר איתן יפתח

 

  -אני עוד לא בדקתי את התנאים אבל התנאים אני מניח  :מר יצחק אגוזי

 

 זה יבוא למליאה.   :מר אורי עצמון

 

 פריים מינוס משהו.   :מר יצחק אגוזי
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השאלה אם יהיה את התנאים זה יגיע למליאה או זה כבר אנחנו   :מר איתן יפתח

 עכשיו מאשרים? 

 

 כנראה שכן, התנאים עצמם יצטרכו להגיע למליאה.   :מר יצחק אגוזי

 

חייב להגיע, הוא יביא את זה. תרשום לך גם שיהיה בטוח.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 חברים, אחד אחד או הכול? 

 

 לא, הכול.     :???

 

עד  1-אז מעלה להצבעה את התב"רים לאישור מליאת המועצה מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

ולק לכם בדף, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. תודה כפי שח 12

 רבה לכם וערב טוב. 

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

  ₪   3,434,946 (13,173,748)פיתוח וסלילה ג'לג'וליה מזרח 'עב 1606תב"ר -תוספת ל.   1
   רשות העתיקות –רמ"י  מימון :      
       

 ₪     500,000       ביצוע כיכר באלישמע.   2
 ₪  350,000    התחבורהמימון: משרד       

               ₪  150,000    השתת' בעלים      
 
  ₪      165,000      רכישת רכב לקב"ט המועצה.   3

 ₪  99,000    משרד הביטחוןמימון:       
  ₪  66,000     קרן פיתוח       

 
 ₪  3,052,000  (250,000בניית מעון יום מושב ירחיב ) 1505תב"ר -תוספת ל .  4

 משרד העבודה והרווחהמימון:       
           

 ₪    500,000   ( 3,053,598צור יצחק ) 64גני ילדים  1478תב"ר -תוספת ל .  5
 (2,203,596מימון: משרד החינוך )      

 ₪  500,000   (800,000)     קרן פיתוח      
 
 ₪     500,000  (5,100,000) 2018עבודות פיתוח יישובים  1657תב"ר -.   תוספת ל6
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 קרן פיתוחמימון:       
 תיקון טעות בהקצאה לרמת הכובש₪  100,000)      
 הקצאות בהחלטת ראש המועצה(₪  400,000      
  

 ₪    400,000    התאמת נגישות + מעלית בי"ס חדש עמי אסף .  7
 ₪  400,000 משרד החינוך )מימון ביניים קרן פיתוח(מימון:       

  
 ₪   5,500,000  (700,000כיתות בי"ס ירקון ) 12תוספת  1576תב"ר -.   תוספת ל8

  משרד החינוך )מימון ביניים קרן פיתוח(מימון:       
     

 ₪    3,000,000  (6,000,000חלוקת הכנסות עיריית אלעד ) – 1639תב"ר -.   תוספת ל9
 ₪. 3,000,000    (6,000,000מלוות )מימון:       

 
 ₪       868,000 ( 3,900,000עבודות פיתוח וממ"דים רמת הכובש ) 1587תב"ר -תוספת ל. 10

 2018עבודות פיתוח יישובים  1657העברה מתב"ר מימון:       
 

      הצללה בי"ס צופית 1578שינוי לתב"ר . 11
 ₪  66,000  קרן פיתוח / הכנסות אולם ספורטמימון:       

 - ₪  66,000   השתתפות ועד הורים     
 

  ₪    165,000  . החלפת גג אסבסט ותקרה בי"ס אהרונוביץ הישן בכפר מלל12
 מימון: קרן פיתוח      

 
 
 
 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה ראש

________________ 
 מישי אברה

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 הפקעות כפר סירקין; . 4

 

השטחים בכפר סירקין לפי את תיקון הפקעת  ( לאשר1ברוב קולות )מתנגד  הוחלט: החלטה

 3207עד  4213 בעמודים 5.8.10מיום  6116/ג שפורסמה בילקוט פרסומים 696תכנית שד/

 המצ"ב. ט בטבלה כמפור

 
 ;17.1.18מיום  57/18אישור פרוטוקול מליאה מספר  . 2

 

 ;17.1.18מיום  57/18פרוטוקול מליאה מספר את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 מינוי חברים לוועדות; . 5

 

כחבר  ,כחבר בהנהלהאת מינויו של חבר המועצה מר רן ערן  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .ועדת רווחה ושירותים חברתייםוחבר בו ,יסיםועדת ארנונה למבו

 

בוועדת כחבר את מינויו של חבר המועצה מר יורם דוקטורי  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ביטחון, חבר בוועדת חינוך מורחבת וכן כחבר ועדת תרבות. 

 

את מינויה של דניאלה שוורץ כמזכירת ועדת מל"ח במקומה  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 לה משה. של צי

 

 תקציבי יישובים; .6
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מתקציב של שנה  80%את תקציבי היישובים: ניר אליהו  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

עדנים תקציב של ₪,  12.1עם גביית ארנונה של ₪  1,639,000קודמת, חורשים תקציב של 

ית עם גבי₪  8,941,000צור יצחק תקציב של ₪,  12.1עם גביית ארנונה של ₪  1,084,000

עם תקציב ארנונת ועד מקומי של ₪  3,478,000שדה ורבורג תקציב של ₪,  12.41ארנונה של 

25.37  .₪ 

 

 התקשרות עם קבלן לביצוע עבודות פיתוח בביה"ס עמי אסף החדש בפטור ממכרז; .7

 

עם הקבלן עראקי ג'מאל לצורך ביצוע עבודות  ותהתקשר פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

וזאת בכפוף לקבלת אישור שר הפנים להתקשר עמו בפטור ממכרז בהתאם הפיתוח לבית ספר 

לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות. ההתקשרות תהיה  3.11לסעיף 

וכן בכפוף לקבלת כתב  בהתאם למחירים ולמועדי הביצוע שנקבעו במכרז להקמת בית הספר.

 ולא יהיו לו טענות. ויתור שיתקבל מקבלן המבנה כי אין לו טענות 

 

 ;2017סגירת תב"רים לשנת  .8

 

 את סגירת התב"רים לפי הרשימה שהוצגה למליאה.  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תב"רים. .9

 

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

  ₪   3,434,946 (13,173,748עב' פיתוח וסלילה ג'לג'וליה מזרח) 1606תב"ר -תוספת ל.   1
   רשות העתיקות –רמ"י  מימון :      
       

 ₪     500,000       ביצוע כיכר באלישמע.   2
 ₪  350,000    מימון: משרד התחבורה      

            ₪     150,000    השתת' בעלים      
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  ₪      165,000      רכישת רכב לקב"ט המועצה.   3

 ₪  99,000    משרד הביטחוןמימון:       
 ₪   66,000     קרן פיתוח       

 
 ₪  3,052,000  (250,000בניית מעון יום מושב ירחיב ) 1505תב"ר -תוספת ל .  4

 משרד העבודה והרווחהמימון:       
           

 ₪    500,000   ( 3,053,598צור יצחק ) 64גני ילדים  1478תב"ר -תוספת ל .  5
 (2,203,596מימון: משרד החינוך )      

 ₪  500,000   (800,000)     קרן פיתוח      
 
 ₪     500,000  (5,100,000) 2018עבודות פיתוח יישובים  1657תב"ר -.   תוספת ל6

 קרן פיתוחמימון:       
 תיקון טעות בהקצאה לרמת הכובש₪  100,000)      
 הקצאות בהחלטת ראש המועצה(₪  400,000      
  

 ₪    400,000    גישות + מעלית בי"ס חדש עמי אסףהתאמת נ .  7
 ₪  400,000 משרד החינוך )מימון ביניים קרן פיתוח(מימון:       

  
 ₪   5,500,000  (700,000כיתות בי"ס ירקון ) 12תוספת  1576תב"ר -.   תוספת ל8

 משרד החינוך )מימון ביניים קרן פיתוח( מימון:       
     

 ₪    3,000,000  (6,000,000חלוקת הכנסות עיריית אלעד ) – 1639ר תב"-.   תוספת ל9
 ₪. 3,000,000    (6,000,000מלוות )מימון:       

 
 ₪       868,000 ( 3,900,000עבודות פיתוח וממ"דים רמת הכובש ) 1587תב"ר -. תוספת ל10

 2018עבודות פיתוח יישובים  1657העברה מתב"ר מימון:       
 

      הצללה בי"ס צופית 1578וי לתב"ר . שינ11
 ₪  66,000  קרן פיתוח / הכנסות אולם ספורטמימון:       

 -₪   66,000   השתתפות ועד הורים     
 

  ₪    165,000  . החלפת גג אסבסט ותקרה בי"ס אהרונוביץ הישן בכפר מלל12
 מימון: קרן פיתוח      

 
 
 

 


