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

 סגן יו"ר הוועדה )אייל(  -   מר צפי פלד
 גני עם -   מר צפריר שחם 

 גבעת השלושה  -  מר שמוליק מריל 
 ל"כפר מל  -  מר רחמים זבידה 

 כפר סירקין  -  מר משה רדומסקי 
 כפר סירקין -   מר אורי עצמון 

 צופית  -  זק -גב' אילונה מינץ
 שדה ורבורג -   גב' זהבה רוט 

 כפר מעש -  מר שלמה עצמוני  
 ירחיב  -   מר אלי דלה

 גן חיים -   מר יריב אגמון 
 מגשימים -  גב' עמנואלה קון 

 נווה ירק -   מר דוד משה  
 נווה ימין -  מר אשר בן עטיה 
 נווה ימין -  מר מנשה כמארה 

 ירקונה -   גב' גילה פרין 
 רמות השבים -   מר אברהם נדל 

 רמות השבים -   ז ארנון מר בוע
 אלישמע  -   גב' רחל רבר  
 מתן -   מר חגי עבודי 

 אלישמע  -   מר איתן יפתח  
 גת רימון  -   מר איל מילר

 חגור -   מר דרור רופא 
 גבעת חן  -   רונן ברקאי מר 

 נירית  -   מר גבי דור
 רמת הכובש -   מר חיים רוצקי 

 שדי חמד  -   מר דויד סיון 
 חורשים -   מר אלי כהן

 נחשונים -   מר אמנון כהן 
 צור יצחק -   גב' ליטל רהב

 
 מנכ"ל  -   מר שי אברהמי    :סגל

 גזבר המועצה -   מר יצחק אגוזי    
 יועמ"ש  -  עו"ד יריב סומך  

 דובר ותכנון אסטרטגי   -   מר בועז שויגר  
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מליאת ש  :ד"ר מוטי דלג'ו ישיבת  את  לפתוח  מתבקש  אני  החברים,  לכל  לום 

בתאריך   חדשה 19.11.17המועצה  מצטרפת  רהב,  ליטל  את  לברך  רוצה  אני  הדברים  בראשית   .

הנציגים של צור יצחק והיא כבר אושרה על ידי מנכ"ל משרד הפנים,    2אושרה, אישרנו הרי את  

, ואנחנו מברכים אותך. בדקה וחצי קצת על  משהו כזה  , ומייםקיבלנו את האישור לפני יום או י

 שיכירו אותך בבקשה.  ,עצמך

 

ורונה    4שמאי מקרקעין, אימא לעלמה בת    -נשואה באושר לאייל   :גב' ליטל רהב

נדל"ן   לתחום  עובדים  והשמת  לגיוס  משרד  לי  יש  עובדים,  גיוס  בתחום  עצמאית  שנתיים,  בת 

ה לקבל על עצמי את האחריות הכבדה והגדולה הזו, וזהו מקווה  בינוי ותשתיות. נרגשת ושמח

 שיהיה לכולנו מוצלח וכיף ונעים ביחד. 

 

 תודה רבה לך.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מוטי יש פה שאלה לחברת המועצה, מי זה הנציג השני.     :???

 

יצ  :ד"ר מוטי דלג'ו  את   יג את עצמו, אנחנו אוטוטו מקבליםלא, לא, הנציג השני 

את צריכה להישבע אמונים, יש לך את שכי הנוהג    ,האישור לגביו. מה שאני מבקש ממך ליטל

 המשפט? 

 

ולמלא    :גב' ליטל רהב ישראל  למדינת  אמונים  לשמור  מתחייבת  אני  אגיד.  אני 

 באמונה את שליחותי במועצה. 

 

 שיהיה בהצלחה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תודה.    :גב' ליטל רהב
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 אנחנו כולנו מברכים אותך.   :ג'וד"ר מוטי דל

 דו"ח ראש המועצה;   .1

 

הנושאים   ,חברים  :ד"ר מוטי דלג'ו באותם  המועצה  ראש  דו"ח  את  אעשה  אני 

כדי לתת דו"ח ראש מועצה גם שעתיים לא היה    ,שהם מאוד מאוד אקוטיים וחשובים, כי היום

כל קודם  עינינו.  לנגד  שעומד  מה  כל  את  מפרט  הייתי  אם  תכנית    ,מספיק  של  בנושא  אתחיל 

התגובות  הרחב.  לציבור  במספר  השלישית  הנוספת  ההצגה  את  עשינו  אנחנו  כוללנית.  מתאר 

לזכור צריך  חיוביות.  תגובות  היו  את    , שקיבלנו  כך  אחר  יש  למועצה,  כוללנית  תכנית  זאת 

הוא   שחשוב  מה  יישוב.  פר  מורכב  יותר  יהיה  קצת  זה  ושם  יישוב,  לכל  המפורטת  התוכנית 

מהעבודה של כל יישוב   90%עד    80%אנחנו לכל יישוב מכינים כרטיס יישוב, זה עושה כמעט  ש

מליאת  חברי  של  מפורט  לדיון  הקרובה  המליאה  בישיבת  תוגש  הזו  שהתוכנית  כמובן  ויישוב. 

ועדת  לנושא  להתקדם.  ושנוכל  התכנון  מוסד  של  הפורמלי  להליך  יעבור  כבר  זה  הוועדה. 

דונם דרומית    900-עדת גבולות נוספת בין יהוד למגשימים, לגבי שטח של כ הוסיפו לנו ו  ,הגבולות

ממגשימים. הרחיבו את המנדט של הוועדה לחקירת גבולות, מועצה מקומית כוכב יאיר ודרום  

צור יצחק וכוכב יאיר, כל מה שנקרא סביב נחל    ,השרון ואת כל השטחים הכלואים בין צור נתן

דונם, זה כמעט הכניסו את כל השטחים של צור נתן. אנחנו    3,700אלכסנדר, סדר גודל של כמעט  

קיבלנו כבר פרסום טיוטה של החלטות ועדת הגבולות בעניין כפר ברא והמועצה האזורית דרום  

השרון. אנחנו לגבי הטיוטה נתנו את הסכמתנו, הם מקבלים את הדרישה בקשה שלנו שהשטח  

ביקשה אותו ברא  ל  ,הגלילי שכפר  תועבר  למעט החלק הדרומי שהם תכננו,   ,דרום השרוןהיא 

וגם אצלנו, שטחים קטנים    2אנחנו אמרנו שאנחנו מוכנים   גם אצלם  משולשים שהם רשומים 

במיוחד שמחזיקים את זה גם היום תושבי כפר ברא, ויש שמה קברים    , אליהם  ומאוד שיועבר

לי נוסף, שהוא לא גובל עם  הם ממליצים להגדיל בשטח גלי  ,של כפר ברא, זה לא אקוטי. כמו כן

בשושו    ,המועצה, אנחנו לטיוטה הזו הסכמנו. אנחנו עוד לא קיבלנו שום החלטה סופית. כמו כן

ביום חמישי אליי ואחר כך גם ביום שישי ושבת, ביום שני דהיינו מחר קבינט הדיור    ,שושו שושו
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דונם, זה יוצא    1,000אחד מאיתם זה צופית סדר גודל של    .מתחמים חדשים  2מעלה להחלטה  

שנוס מי  כל  סבא.  מכפר  צפונה  מהשער  מערבה  תשלו"ז  שכונת  את  עובר  מקורות  כביש  על  ע 

לצופית  ,האחורי ה  , נכנס  את  שעוברים  השטחים  -אחרי  כל  ונוסעים,  מקורות  לכביש  נכנסים   ,

, וכן מה שבצד ימין שהוא בכפר סבא בכל דונם  סדר גודל לא קטן של כמה מאות    ,שמצד שמאל

מתנגדיםמ שאנחנו  כמובן  בהמשך.  יותר  וגם  אנשים  קרה,  כמה  עם  דיברתי  היום  אני  בעניין,  , 

כולל מי שמופקד על הנושא ברמ"י, ואני מקווה שאצליח מחר גם עם אביגדור יצחקי. הסוגיה  

נכנסת  היא  ברל,  לבית  גם  מתקרבת  שהיא  משום  מרכזית,  מאוד  מאוד  סוגיה  היא  צופית  של 

צופי של  לשטחים  משיכון  ממש  מטרים  עשרות  של  בקרבה  את הת  גם  שמכיר  מי  שלהם.  בנים 

 רחובות מרכזיים.   2צופית הוא כאילו על 

 

עדיין אין החלטה. מובא לצו על תנאי    , מוטי, מובא לצו על תנאי  : מר בועז שויגר

 מחר.  למנוע את הדיון 

 

תנ  :ד"ר מוטי דלג'ו על  לצו  עתירה  הגשנו  היישוב  עם  יחד  כמובן  יריב  אנחנו  אי. 

 אתה רוצה איזה משפט קצר? בבקשה. 

 

שעות שוועדת השרים לענייני    24בעקרון אנחנו גילינו ממש לפני    עו"ד יריב סומך: 

זה הפך להיות איזה שהוא מספר    ,דונם, שוב אני לא יודע  900-דיור מתכוונת מחר בבוקר לדון ב

ון, ככה מכנים את המתחם, כזה שחוזר על עצמו, בשטחים שכבר מכונים מראש ככפר סבא צפ

שנולד    2015זה שטחים של היישוב צופית, כמתחם מועדף לדיור. יש כבר בג"ץ תלוי ועומד משנת  

האגודה  צופית,  הגישה  תיק  אותו  ובמסגרת  סבא,  כפר  של  מתאר  תכנית  מטיוטת  כתוצאה 

המשפט השיתופית בצופית, בקשה לדיון דחוף כדי למנוע את הדיון מחר בוועדת השרים. בית  

בבוקר, אז אנחנו נדע רק מחר מה    09:00-אפשר לכל הצדדים ולמדינה בעיקר להגיב עד מחר ב

 תהיה ההחלטה, אם נצליח למנוע ברגע האחרון את הדיון הזה. 
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 מה העמדה של כפר סבא?    : מר אשר בן עטיה

 

לא    עו"ד יריב סומך:  אנחנו  מחר,  רק  תגיב  והיא  בתיק,  צד  היא  סבא  כפר  גם 

   -ם מה העמדה שלהם, כי הבג"ץ הוגש קודם כל נגדם אבל הוא לאיודעי

 

בהתנגדות    :ד"ר מוטי דלג'ו שקורה  מה  שבגלל  להיות  יכול  בעד,  היו  הם  במקור 

 לתוכנית המתאר שלהם, אז אולי העמדה השתנתה, אבל אני גם לא יודע מי מה מו מי יציג שם.   

 

 ז אין מי שיציג שום דבר שם. לא נשארו שם אנשים בוועדה, א     :מר גבי דור

 

   -לפני כשבועיים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מתחמים.  2... מתחם השני, אמרת   : מר שמוליק מריל

 

משבועיים    :ד"ר מוטי דלג'ו למעלה  קצת  לפני  משלנו.  בבית לא  חריג  אירוע  היה 

ירקון,   גם  ספר  כמובן  הגיע  הזה  הצילום  צילם,  הנערים  ואחד  לנערה,  מכה  נתן  לידיעתי  נער 

עם   תכנית  מקדמים  שאנחנו  החלטנו  אנחנו  ציפי  עם  יחד  בהתייעצות  החינוך.  אגף  ולידיעת 

בחודשים   כי  מודעים,  שאתם  יודע  אני  האלימות.  מניעת  של  הזה  לנושא  רבים  חיזוקים 

יום בטלוויזיה מראים בית ספר זה כל  רובה אוויר עם  בית ספר שם, אפילו    ,האחרונים כמעט 

ד כאלה  מיני  עולמיוכל  תפיסת  פי  על  שהוא    ,ברים.  ג'וליאני  של  המודל  של  בתפיסה  מכיר  אני 

אם אתה לא מטפל בבעיה כשהיא קטנה יהיה לך קשה לטפל בה כשתהיה גדולה. כך יצאנו  :אמר

מתוכנן   הרצאות,  של  סדרה  מתוכננים  המנהלות,  כל  של  מפגשים  כבר  היו  הזה,  בעניין  למסע 

עוד לפני שהוא בכלל מ  מפגש עם הורים, אנחנו חייבים את כי  רהנושא הזה  בו,  ים ראש לטפל 

נוצרת בעיה שהיא לא  ,זה חלק מהבעיה. יחד עם זאת ,החופש שהם נותנים ,הרשתות החברתיות

 , סיפרו לי   ,זה בהתחלה יישמע כאילו לא הגיוני, אותו ילד  ,פחות חמורה, אני אגיד לכם משהו
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רמה של, שאני לא יודע מה להגיד, לא יודע מה שכתוצאה מכך השיימינג שעשו לו הביא אותו ל

להגיד, כי כל המערכות מדברות על זה, כל הילדים וצילומים והורים וכל הדברים האלה, כלומר 

גם מי שהוא   ,ראשונה לזה שנגדו האלימות, אבל בעידן של הרשתותביש כאן נזק כמובן בראש ו

א שאני כאן חס על משהו או אני מביע גורם לאלימות הוא נפגע בצורה בלי שום פרופורציה, ל

דעה ספציפית לגבי המקרה הספציפי, אני נותן כדעה כללית לאור מה שקורה. אנחנו ראינו את  

אתם מכירים טוב מאוד, אותם אנשים לא   ,זה בכמה מקרים, והסיפור של השוקולד עם אל על

 יכולים להראות את הפנים שלהם יותר בציבור.  

אז אני רוצה שוב לעדכן אתכם, בהמשך לדיון המאוד רחב ומקיף שהיה   הנושא של תחנות הגז.

לנו פה, שנדמה לי למעט, איך אמר לי נציג של צור נתן? היו"ר אומר לי: למעט נציג אחד כולם 

פרטנית.   בצורה  כזה  אתר  בכל  נטפל  שאנחנו  אמרנו  ואנחנו  שבמועצה,  התחנות  לכל  התנגדו 

ובד כשבוע  לפני  ישיבה  זימן  סעיפים  הות"ל  על  החלטה  לקבל  דיון  קיימו  הזה  שזה  78,  77יון   ,

מאפשר ליזמים להביא תכנית, זה לא אומר שהם מסכימים אבל להביא תכנית זה שלב מתקדם.  

אומרים:   הם  הישיבה  את  פותחים  כי  נבוך,  עמדתי במצב  קצת  אני  האמת  את  לכם  אומר  אני 

אמרתי דבר,  כזה  אין  מאשרים.  הזו  בישיבה  אנחנו  מה    טוב,  בשביל  מאשרים  אתם  אם  להם 

עוד  של  נציגים  הופיעו  מתן,  של  נציגים  הופיעו  כי  אותנו?  הזמנתם  מה  בשביל  אותי?  הזמנתם 

   -כמה יישובים

 

 ירחיב.      :מר צפי פלד

 

 ירחיב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בשביל שקיפות.     :גב' גילה פרין

 

ה  :ד"ר מוטי דלג'ו ואנחנו  שקיפות,  תראי  משנה,  לפני לא  ההתנגדות,  את  בענו 

יומיים בסוף השבוע קיבלנו את הפרוטוקול, על פי הפרוטוקול הם קיבלו החלטה לא רק אצלנו  
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לפי   שהיו,  האחרים  האתרים  מתוכנן   78,  77גם  לא  או  המתוכנן  האתר  לגבי  אותו.  לקדם 

עלה  ההסכמות שהגיעו עם צור נתן, כמובן שכאן כל החברים הביעו את ההתנגדות. האתר שהו

שלו   הקרבה  זה  המרכזיות  הבעיות  אחת  שם  כאשר  בבחינה,  עדיין  הוא  השלושה  גבעת  ידי  על 

  100%לראש העין. וחוץ מזה אנחנו לא הולכים ליזום משהו, אם היה לי משהו מה שנקרא על  

בטוח מבחינת מרחק מתושבים, מבחינת מניעת נזקים, הייתי בכיף בא ומציע אותו. אבל אנחנו  

הא באחד  ואנחנו  חיים  בארץ,  צפופים  הכי  האזורים  אחד  זה  השרון  אזור  צפופים,  הכי  זורים 

הבענו את ההתנגדות שלנו בצורה נחרצת ובבוא העת אנחנו כנראה נצטרך גם לשתף את הציבור  

שיהיה  להיות  יכול  אבל  ונתונים,  מידע  ידע,  מבחינת  אותו  שיתפנו  רחבה.  יותר  הרבה  בצורה 

 צורך להצביע ברגליים.  

 

 נמקם אותו בחצב.      :???

 

בעיה    :ד"ר מוטי דלג'ו לפתור  הולך  לא  אני  שתיים  לאלעד,  קרבה  זה  כל  קודם 

קטנה על ידי זה שאני עושה בעיה הרבה יותר גדולה. לגבי המשלחת מנויויד, המשלחת הייתה  

  בסיור, אני חייב לציין שקיבלו אותנו יפה מאוד, הסיור היה גם מיוחד במובן שזה בא על רקע 

לקיים  הקפידו  והם  נפטר,  יודעים  שאתם  שכפי  הקודם,  העיר  ראש  ידי  על  התוכנית  תכנון  של 

במערכות   המים,  במערכות  החינוך,  במערכות  ביקורים  שילבה  היא  התוכנית,  את  לאחת  אחת 

המליאה   חברי  של  מהחברים,  שלי  מההתרשמות  להגיד  יכול  לפחות  אני  הביוב.  ההשקיה, 

הזה כולל הקטע של היומיים בברלין, אומנם זה היה מתיש קשה   שהשתתפו, וגם אחרים בסיור

המעברים גם מזוודות וגם ברכבת, אבל הביקור במוזיאון היהודי, באנדרטה וכמו כן בבונדסטאג 

וקבלת הסברים בצורה מפורטת והכי חשוב את ההיסטוריה של היהודים באירופה, שאני אומר  

ן למה שנאו, כי היהודים ממש הצליחו, וזה בה  לכם כשאתה שומע חלק מההיסטוריה אתה מבי

מרצון לנקום וזה התחיל לא רק מעליה של היטלר כל הסיפור, זה עוד כמה שנים קודם, אבל זה  

 באמת לא המקום. שלמה רצה להגיד משהו ואשר ואנחנו נתקדם. שלמה לא, אז אין בעיה. 
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התרשמת  : מר אשר בן עטיה אמר,  שמוטי  מה  כל  את  משלים  מקבלת  אני  י 

האורחים, למדתי היסטוריה שחשבתי שאני יודע אותה בביקורים האלה, והכי הרבה התרשמתי  

מזה שהדור הצעיר הגרמני נכנס לאותם מקומות ולומד את ההיסטוריה שלנו, אני לא יודע כמה  

רב   ביקור שישב  גם  לנו  היה  טוב.  יותר  יעשה  זה  לפחות  כל הזמן, אבל  ישנאו אותנו  יעזור,  זה 

נותן מחמאות לחברי הקבוצה דאגו  וכו מר בכנסייה ואמרו קדיש, זה היה מרגש מאוד. אני גם 

הוסיף   זה  לי  באמת.  טוב,  עליי  שמרו  כאלה,  במקומות  בלהסתדר  וחלש  באנגלית  חלש  אני  לי, 

 המון, הדבר הזה הוסיף לי אישית המון.  

 

הוא  :ד"ר מוטי דלג'ו ובגרמנית,  ביקית  קורס  עשה  ונדל  ביקש,  את   נדל  שפשף 

 השפה חזק. 

 

דברים בהמשך למה שאשר אמר על המפגש הזה בכנסייה ביום   2  : מר אברהם נדל

ראשון, שהעלו את נושא ליל הבדולח, והוא בחר לתת בדרשה שלו את חזון העצמות היבשות של 

אני  שתיים,  אחד.  זה  העצמות...,  תקומת  של  הסימבולית  תקומתם  את  מראה  שזה  יחזקאל, 

שנה לחברות עם היישוב הזה, ואני   30ם לקרוא את הנאום של מוטי באירוע לציון  מציע לכולכ

זה בגרמנית  כי  חברות  זה  ולא    פרונצ'יק  אומר  ופרונצ'יק  תאומות,  ערים  לזה  קוראים  אנחנו 

חברות, ואני מציע לכם לקרוא בעברית את הנאום של מוטי, שהוא לא חסך מהם אף לרגע אחד  

לדעתי בצורה,  להם  מכם    להזכיר  מבקש  אני  מכובד.  נאום  עניינית,  אבל  ארוכה  מוגזמת  קצת 

 לבקש את הנוסח הזה ולקרוא אותו. 

 

 שלח את הנאום מוטי, מוטי שלח.     :???

 

בסדר אוקיי. איפה בועז? בועז, לטיפולך. חברים אחרי שסיימנו    :ד"ר מוטי דלג'ו

אני רוצה באמת להודות לחברי  את הקטע הזה אנחנו ברשותכם נעבור לסדר יום. כן מבחינתי,  

הרשיתי   אני  תקשיבו,  שהצטרפו.  העובדים  וכמובן  במיוחד  המועצה  מליאת  חברי  המשלחת, 
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כי לא הייתי צריך להיות    םלעצמי בסיכום לכתוב להם את הדבר הבא: הרשית גם,  לי ליהנות 

זה זרם    לחוץ, ומי שהיה פעם ראש קבוצה או משהו כזה, אז יודע מה המשמעות של הדבר הזה.

ידען  פה,  שקט  יריב  את  רואים  שאתם  וכמו  שלו,  התרומה  את  תרם  מהחברים  אחד  וכל  יפה 

בנושאים של הרכבות ועוד תחומים, ושלמה עצמוני בתחום החקלאות, ואשר תרם לנו מהנושא  

דבר   גם  היה  מבחינתי  תשתיות.  של  בתחומים  השאלות  עם  רמי  שלנו  המהנדס  החקלאות,  של 

   -יוצא מן הכלל

 

 לאה, לאה.      :ר צפי פלדמ

 

אגב    :ד"ר מוטי דלג'ו דרך  להגיד.  צריך  לא  אני  לאה,  את  מכירים  אתם  לאה, 

בפנינו,  יודעת. הסיפור של המט"ש שהציגו  גם  היא  דברים,  וכאלה  פעם מורה להדרכה  הייתה 

, נתן  שקות וענייניים, זה נתןה"ש הגדול והטובדיוק אנחנו במקביל, הרי אנחנו בונים כאן את המ 

 משהו. 

 
 ; 24.10.17מיום  52/17אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

מספר    :ד"ר מוטי דלג'ו המליאה  פרוטוקול  לאישור  נעבור  מיום   52/17אנחנו 

 . היו הערות שהן? 24.10.17

 

 לא קיבלתי.   : מר שי אברהמי

 

אפשר  לא היו הערות, אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו?    :ד"ר מוטי דלג'ו

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

 ;24.10.17מיום  52/17פרוטוקול מליאה מס' את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ;2017אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  . 3
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לשנת   :ד"ר מוטי דלג'ו המועצה  תקציב  עדכון  לאישור  ברשותכם  נעבור  אנחנו 

 מכאן אגוזי תמשיך.  , ו. אני רוצה להזכיר לכם2017

 

, נשאלו גם 2017אנחנו דנו בישיבה הקודמת באישור התקציב של   : מר יצחק אגוזי

לא   לי שבטעות  וראיתי את הפרוטוקול, הסתבר  ניתנו תשובות. אחרי שנסתיים הדיון  שאלות, 

 החלטה על עדכון התקציב.קיבלנו 

 

   -לא, לא בטעות, אני אמרתי שנחזור, כי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  .היה איזה דיון שהיו פה מוזמנים נציגים  : מר יצחק אגוזי

 

  -נכון  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא זוכר בדיוק על מה.   : מר יצחק אגוזי

 

 מבחוץ.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא   : מר יצחק אגוזי ובטעות  הזה,  הדיון  אחרי  זה  על  להצביע  שנחזור  אמרנו  אז 

  -חזרנו על זה, אז אני מבקש

 

 לא, את השינויים הבלתי רגילים לא ענית.    : רי עצמוןמר או

 

 על מה?   : מר יצחק אגוזי
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 ₪ תשלומים בלתי רגילים.  5,059,000לא הספקת לענות.   : מר אורי עצמון

 

  -הא אמרתי  : מר יצחק אגוזי

 

 את ההוצאות אמרת השנה ולא הספקת.   : מר אורי עצמון

 

   -כי אמרנו שאנחנו  : מר יצחק אגוזי

 

 תסביר מה זה.    : מר אורי עצמון

 

   -בהתחלה רשמנו את זה, את העברה לאלעד פה  : מר יצחק אגוזי

 

 לא, העברה לאלעד זה בהלוואות הסברת.    : מר אורי עצמון

 

  -לא, לא  : מר יצחק אגוזי

 

  -₪ פירעון הלוואות חדשות 1,329,000  : מר אורי עצמון

 

 6אחר. בתשלומים בלתי רגילים רשמנו    לא זה פירעון, זה משהו  : מר יצחק אגוזי

או    ₪ החלטה    5מיליון  קיבלנו  כך  ואחר  השר.  של  הצו  לפי  לאלעד,  העברה  ומשהו   ₪ מיליון 

במהלך השנה מכיוון שלא היה לנו מקור תקציבי לזה בתקציב הרגיל, אז קיבלנו החלטה לקחת  

בר לתב"רים, להלוואות,  הלוואה, אז בעדכון תקציב ביטלנו את התשלומים הבלתי רגילים וזה ע

 למימון על ידי הלוואה.  

 

 זה היה נושא הביוב.      :???
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 ביטול רזרבה ורישום העברות...   : מר אורי עצמון

 

החלטה   :ד"ר מוטי דלג'ו הצעת  נוסח  מה  לא,  אם  שהם?  הערות  איזה  עוד  היה 

 שהייתה צריכה להיות?  

 

.  2017קציב המועצה לשנת  את עדכון ת  מליאת המועצה מאשרת   : מר יצחק אגוזי

 ₪.  289,653,000התקציב המעודכן 

 

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

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

מאשרת:  החלטה המועצה  אחד  מליאת  לשנת    פה  המועצה  תקציב  עדכון  התקציב 2017את   .

 ₪.  289,653,000המעודכן 

 

 של העמותה לקידום החינוך; 2016אישור דו"חות כספיים לשנת  . 4

 

של   2016ברשותכם, יש כאן הנושא של הדו"חות הכספיים לשנת    :ד"ר מוטי דלג'ו

 העמותה לקידום החינוך, בבקשה מר אגוזי.  

 

גם הנושא הזה היה בדיון בישיבה קודמת. בטעות היה חסר עמוד   : מר יצחק אגוזי

שזה בעצם אולי לב ליבו   4ים שנשלחו לחברים וגם בצילומים שהיו בפניכם, עמוד מספר  בצילומ

על הפעילות  דו"ח  לזה  פה קוראים  והפסד  רווח  דו"ח  של הדו"ח, בעצם מה שקוראים בחברה 

והשינויים. א' השלמנו את העמוד הזה, זאת אומרת הוא היה קיים לפני כן, רק צילמנו את זה  

  16,300,000  –  2016ת של העמותה הם כאלה: המחזור של העמותה בשנת  לכל החברים. התוצאו 

 .  ₪2016 בשנת  ₪26,500 והעמותה סיימה את הפעילות שלה בגירעון של 
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 עודף.   79נשאר לה   : מר אורי עצמון

 

בשנת    : מר יצחק אגוזי של    2016אמרתי  גירעון  של    26,500יש  מצטבר  עודף   ,₪

 צטבר של העמותה. זהו. ₪ עודף מ ₪279,000,  279,000

 

 שאלות.  2  : מר אורי עצמון

 

 כן בבקשה בקול רם.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

של    2  : מר אורי עצמון הזה  הסכום  אחד  בשורה    16שאלות,  שמופיע   ₪ מיליון 

עובד   הכול  סך  מדובר?  עובדים  של  גודל  סדר  איזה  בערך  הזה,  כל  התחיל  שם  .  200  100אחת, 

הערה   יש  השנייה  היה   5ביאור  והשאלה  מעניין  האלה,  הדברים  וכל  לפיצויים  התחייבויות  על 

שיהיה רשום מה המספר, כמה מופקד בבנק וכמה רו"ח אומר שאנחנו חייבים. עתודה לפיצויים  

 מה שנקרא. 

 

הם   2אז    : מר יצחק אגוזי העובדים  רוב  מעסיקה,  בעיקרון  העמותה  דברים, 

 יש בודדים שהם עובדים במשרות מלאות.  עובדים שעתיים, לא עובדים במשרות מלאות,

 

 ?  תכמה גולגולו  : מר אורי עצמון

 

בסדר, מבחינת כמות עובדים אנחנו מדברים על סדר גודל של בין   : מר יצחק אגוזי

 עובדים שהעמותה מעסיקה.  230-ל 200

 

   -הוא פשוט 5ביאור   : מר אורי עצמון
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  -5ביאור   : מר יצחק אגוזי

 

 הוא ריק.   : מר אורי עצמון

 

  -הוא לא ריק, אין התחייבויות  : מר יצחק אגוזי

 

 אין לו... כספיות.    : מר אורי עצמון

 

 כתוב שהכול מכוסה.       :מר גבי דור

 

 אני יודע, הכול מכוסה.    : מר יצחק אגוזי

 

 סכום.   : מר אורי עצמון

 

   -כמו במועצה  : מר יצחק אגוזי

 

 אבל איך הוא...      :???

 

 מכוסה, אני לא יודע. אין עתודה לפיצויים.  הוא  : חק אגוזימר יצ

 

 מה לא יודע? רו"ח בדק, איך אתה יודע שזה מכוסה?   : מר אורי עצמון

 

 לא, לא, הכול מופרש לטובת העובד בקופת     חברים רגע, לא,   : מר יצחק אגוזי

 . פנסיה אישית                                                  
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אני מסכים איתך. אבל רו"ח לוקח רואה סך הכול חובה, יש לנו    : מר אורי עצמון

 בקופה פיצויים סכום כזה. 

 

קופות של   1,000אבל זה לא קופה שלנו, היא לא קופה שלנו. זה    : מר יצחק אגוזי

  -העובדים

 

   -אז האחריות של ה  : מר אורי עצמון

 

 לא נכון.   : מר יצחק אגוזי

 

 ? 14יש סעיף   : וןמר אורי עצמ

 

 לכל עובד.   14יש סעיף   : מר יצחק אגוזי

 

 אז זה צריכים לציין.    : מר אורי עצמון

 

   -לכל עובד 14יש סעיף   : מר יצחק אגוזי

 

 ? 14יש סעיף   : מר אורי עצמון

 

 לכל עובד.   : מר יצחק אגוזי

 

 תן לו להסביר.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא, לא  : מר אורי עצמון
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סעיף    : צחק אגוזימר י דבר    14יש  שום  עובד  לאף  חייבת  לא  המועצה  עובד,  לכל 

למעט, אולי עובדים שבאו לעבוד חודש חודשיים עד שפתחו להם קופה ובמקרה הם עזבו, אז הם 

 מקבלים מיד אם מגיע להם משהו. 

 

  -14היה צריך להוסיף שקיים סעיף אישור לסעיף  5אז בביאור   : מר אורי עצמון

 

 בסדר, אני לא עורך את הדו"ח הזה.   : צחק אגוזימר י

 

 ואז ברור לי שזה מכוסה.    : מר אורי עצמון

 

 הכול מכוסה, העמותה לא חייבת לאף עובד שום דבר.   : מר יצחק אגוזי

 

 בגלל זה לא רשמו מספר, כתוב שהכול מכוסה.       :מר גבי דור

 

 זה לא מכוסה.   14סעיף   : מר אורי עצמון

 

 ₪ זה משהו שעובר להון העצמי של העמותה?  279,000-ה  : ק מרילמר שמולי

 

 כן, זה בהון העצמי, בינתיים זה שם.   : מר יצחק אגוזי

 

 לא בינתיים.   : מר שמוליק מריל

 

 זה שם.   : מר יצחק אגוזי
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 זה שם בתור הון עצמי של החברה.   : מר שמוליק מריל

 

    -תראו, היו שנים  : מר יצחק אגוזי

 

 השאלה אם אמרו את זה.    : וליק מרילמר שמ

 

 אלא אם יחליטו שם אחרת.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מלגות.    : מר יצחק אגוזי השתתפות בקרן  מהעמותה  ביקשה  שהמועצה  שנים  היו 

 אם היא תבוא בבקשה כזאת, העמותה תדון ותחליט אם כן או לא.  

 

 אז נראה את זה בשורה שזה עבר מפה לשם.    : מר שמוליק מריל

 

 כן, כן, כן, זה מופיע במאזן.   : מר יצחק אגוזי

 

  -אז זה כאילו ההון העצמי של ה  : מר שמוליק מריל

 

מופיע    : מר יצחק אגוזי שזה  תראה  קודם,  עמוד  תפתח  במאזן,  מופיע  זה  נכון. 

 במאזן כהון עצמי.  

 

 נוסח הצעת החלטה תקריא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

הי  : מר יצחק אגוזי ההחלטה  הדו"חות  הצעת  את  מאשרת  המועצה  מליאת  א: 

 . 2016הכספיים של העמותה לקידום החינוך בדרום השרון לשנת 
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אני מעלה להצבעה, מי בעד שירים את היד? אפשר להוריד. נגד?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

מאשרת:  החלטה המועצה  אחד  מליאת  העמותה  פה  של  הכספיים  הדו"חות  לקידום    את 

 .2016החינוך בדרום השרון לשנת 

 

 שינוי חברים בוועדות;  . 5

 

בוועדות.    :ד"ר מוטי דלג'ו חברים  לשינוי  עובר  אני  ככה: ברשותכם  כל  קודם  אז 

אחד הצטרפה כפי שאמרתי לכם הנציגה של צור יצחק כחברה והיא קיבלה את האישור. מוצע  

ש במקומו  ובנייה  לתכנון  משנה  לוועדת  שוב שתצורף  לתמיכות,  משנה  ולוועדת  שהיה,  יריב  ל 

אני   התנגדות  אין  אם  האלה  הוועדות  לשלושת  הסמים.  בנגע  למאבק  וועדה  יריב.  של  במקומו 

ידו? אפשר להוריד.   אעלה את שלושתם בבת אחת, אין התנגדות אני מבין. מי בעד שירים את 

 נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

את מינויה של חברת המועצה ליטל רהב בוועדת משנה לתכנון   אשרפה אחד ל  הוחלט:  החלטה

 ובנייה, וכן מינויה בוועדת משנה לתמיכות, וכן מינויה בוועדה למאבק בנגע הסמים. 

 

היה    :ד"ר מוטי דלג'ו הוא  אברמוב,  אייל  החבר  את  לצרף  הנהלה  לוועדת  לנו  יש 

אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין.    כאן הוא יצא. אני מעלה להצבעה, מי בעד שירים את ידו?

 אושר. אנחנו ברשותכם מתקדמים. 

 את מינויו של אייל אברמוב בוועדת הנהלה.   פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 מיליון ₪;  2בבנק איגוד ע"ס  2018אישור מסגרת אשראי לשנת  .8

 

 .  8, בבקשה סעיף 8סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו
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אישור למסגרת אשראי   יםאנחנו באים למועצה ומבקשכל שנה    : מר יצחק אגוזי

מיליון ₪ בבנק, להיות בחריגה אם צריך למספר ימים או למשהו כזה, למספר ימים. אני    2של  

יכול להגיד שבשנת   ליום אחד, אבל    2017כבר  ניצלנו את המסגרת הזאת, אף לא  עד היום לא 

כים לשלם לספקים ויש פער של ימים  חשוב מאוד שיהיה לנו מסגרת כזאת, כדי שאם אנחנו צרי

כיסוי   לזה  יהיה  אז  ההשקעות,  מתיקי  כסף  שמשחררים  עד  או  כסף,  שמתקבל  עד  בודדים 

לחריגה הזאת. זה מועלה כאן לבקשה למליאה, כי זה מצריך את אישור משרד הפנים, ואנחנו  

 . 1.1.18רוצים לקבל את האישור לפני 

 

 פירוט של העלות.   לקבלשאלה, אם אפשר      :מר גבי דור

 

 אין עלויות. במסגרת העמלות אין עלויות של הקצאת אשראי.   : מר יצחק אגוזי

 

 למה...    :גב' רחל רבר

 

 אין עלויות של הקצאת אשראי לבנק.   : מר יצחק אגוזי

 

 הקצאה, אבל על... בטח שיש.    :גב' רחל רבר

 

יש.  : מר יצחק אגוזי אז  לחריגה  תיכנס  המועצה  אם  על  לא,  מדבר  הוא  אבל   ..

 עלויות של המסגרת.  

 

 )מדברים יחד(  

 

אז אני מבהיר, אם המועצה תיכנס לחריגה ליום יומיים שלושה,    : מר יצחק אגוזי

של   עלויות  אין  לחריגה  נכנסת  לא  המועצה  אם  זה.  על  ריבית  שיש  בוודאי  אז  כמה,  יודע  לא 
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 העמלה של המסגרת הזאת. 

 

 ה.  הצעת החלט  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לקבלת   : מר יצחק אגוזי היתר  מאשרת  המועצה  מליאת  היא:  ההחלטה  הצעת 

 . 31.12.18ועד  1.1.18מיליון ₪, לתקופה של   2אשראי הלוואת חח"ד מבנק איגוד לישראל על סך 

 

 בסדר? אין הערות? מי בעד?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בכפוף למשרד הפנים.    : מר יצחק אגוזי

 

 ר להוריד.  אפש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 איתן יפתח יצא, כי הוא בנק איגוד.   : מר שי אברהמי

 

נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. לפרוטוקול   :ד"ר מוטי דלג'ו כן בסדר. מי 

 איתן יפתח יצא.  

 

 מה הוא עובד בבנק איגוד?   : מר שלמה עצמוני

 

   -כן. הוא עובד ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לאישור משרד הפנים.  זה בכפוף  : מר יצחק אגוזי

 

 אפשר להגיד לו שייכנס.    :ד"ר מוטי דלג'ו
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מאשרת  :  החלטה המועצה  אחד  מליאת  איגוד פה  מבנק  חח"ד  הלוואת  אשראי  לקבלת  היתר 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 31.12.18ועד   1.1.18מיליון ₪, לתקופה של  2לישראל על סך 

 

 ירת חשבון פרטי קיים;הסדרת חשבון של מתי"א דרום השרון וסג .9

 

 הסדרת חשבון.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יש לנו בית ספר, ואני בכוונה אומר בית ספר, שהוא מתי"א דרום    : מר יצחק אגוזי

השרון. מתי"א אני ידעתי שישאלו ולכן רשמתי לי. אני כבר אגיד לכם. מתי"א זה מרכז תמיכה  

   -יישובי אזורי, בעצם זה

 

 בגן חיים?  זה ש   :גב' זהבה רוט

 

 השפ"ח.  דכן, זה שבגן חיים לי  : מר יצחק אגוזי

 

 זה כמו עוד בית ספר זה נרשם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זה כמו בית ספר, יש לו סמל מוסד של בית ספר במשרד החינוך,   : מר יצחק אגוזי

 הוא נהנה מתקציבים של בית ספר ממשרד החינוך. הוא נותן שירותים לילדים או למורים. 

 

 זה השירות הפסיכולוגי.     :גב' זהבה רוט

 

שירותים   : מר יצחק אגוזי נותן  זה  אבל  ליד.  זה  פסיכולוגי,  שירות  לא  זה  לא, 

למורים ולילדים, לא רק בדרום השרון, בגלל זה זה אזורי, להוד השרון, נדמה לי כפר סבא ויש  

מיני כל  לפתוחעוד  צריך  ומבחינתנו  הזה,  הדבר  את  מנהלים  אנחנו  עד    ,  למתי"א.  בנק  חשבון 
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של   פרטי  חשבון  שהוא  פרטי,  חשבון  שהוא  עכשיו,  התגלה  זה  בנק,  חשבון  להם  היה   3היום 

... שהתחלתי, הייתי גזבר 1997אנשים, אחד מהם זה אני משנת   , שנרשמו כבעלי החשבון. לא, 

ה, חשבון  צעיר אז. בקיצור צריך לסגור את החשבון הזה ולפתוח חשבון בהתאם לחוק חינוך חוב

הזה   ובמקרה  והמזכירה,  המתי"א  מנהלת  יהיו  שלו  החתימה  זכות  שבעלי  המועצה  של  בנק 

 . 055290035והמזכירה אילנה כהן ת.ז.  022035364מנהלת המתי"א חגית ארי מספר ת.ז. 

 

 נוסח הצעת החלטה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 איזה בנק אנחנו הולכים, צריך לאשר...   : מר אורי עצמון

 

ההחלטה:    : יצחק אגוזימר  הצעת  נוסח  חשוב.  לא  זה  בנק,  איזה  יודע  לא  אני 

חינוך  חוק  הוראות  פי  על  השרון,  דרום  למתי"א  בנק  חשבון  פתיחת  מאשרת  המועצה  מליאת 

 חובה וסגירת חשבון פרטי קיים. 

 

 יש לו מספר משהו? אבל זה ברור?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה ברור.   : מר יצחק אגוזי

 

 .  חתימהשיידעו  חתמהתגיד מי בעלי זכות ה  :י דלג'וד"ר מוט

 

מנהלת   : מר יצחק אגוזי יהיו  החדש  בחשבון  החתימה  זכות  בעלי  סליחה,  הא 

 המתי"א חגית ארי והמזכירה אילנה כהן.  

 

 והיתרה של החשבון?       :מר גבי דור
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 היתרה עוברת מחשבון לחשבון.   : מר יצחק אגוזי

 

  -בין שלושת השותפים תתחלק     :מר גבי דור

 

 לא, לא.   : מר יצחק אגוזי

 

 שניהם ביחד חייבים לחתום.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ברור, זה כמו כל בית ספר שניהם...   : מר יצחק אגוזי

 

בעד?   :ד"ר מוטי דלג'ו מי  להצבעה,  מעלה  אני  להצבעה?  להעלות  יכול  אני  נדל, 

 ה אחד. אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פ

מאשרת  :  החלטה המועצה  אחד  מליאת  פי  פה  על  השרון,  דרום  למתי"א  בנק  חשבון  פתיחת 

בעלי זכות החתימה בחשבון החדש יהיו    הוראות חוק חינוך חובה וסגירת חשבון פרטי קיים.

 מנהלת המתי"א חגית ארי והמזכירה אילנה כהן. 

 

של    :ד"ר מוטי דלג'ו הנושא  את  פה  לנו  יש  חברים,  פנים, תראו  מבקר  דו"ח 

התייעצתי כרגע עם מבקר הפנים שלנו, והוא התייעץ עם יו"ר ועדת הביקורת שלנו, והם ביקשוני  

 שזה יהיה בישיבה הבאה כדי שיהיה יותר קשב, זה אחד. 

 

 אל תשכחו לפרסם באינטרנט שיהיה שקיפות.       :מר גבי דור

 

בסעיף    :ד"ר מוטי דלג'ו אנחנו  חברים,  לשנת  עקרו  6שניים  המועצה  תקציב  נות 

, דנו בישיבת הנהלת המועצה שהייתה לפני מליאת המועצה. מוצע פה שאנחנו נשלח לכל 2018

  -חברי מליאת המועצה את העקרונות
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 שלחנו.   : מר יצחק אגוזי

 

אנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו יודעים  ואתם  תעבירו,  הערות  שהן  איזה  יש  אם  שלחנו. 

ים דיונים בנושא של התקציב, אז שם יתאפשר, אלא אם תגידו לי פעמ  3בימי העיון יש לפחות  

, זה בסדר מקובל עליכם? יפה, גם זה התקדמנו. לא, הסעיפים האלה -לקיים ישיבה עוד לפני ש

 אנחנו מקדמים מהר.  

 שבוע בטיחות בדרכים במ.א. דרום השרון;  .10

 

דקות, אם   3ווח של  יש שבוע בטיחות בדרכים, שי ימסור לכם די  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הוא יודע יותר קצר יותר טוב, בבקשה.  

 

התקיים ברמה הממלכתית ארצית יום  ביום ראשון בשבוע שעבר    : מר שי אברהמי

של   בנושא  הלאומית  ברמה  שוב  פעילויות,  התקיימו  הזה  השבוע  כל  לאורך  בדרכים.  זהירות 

נתונ פורסמו  ככה  בפניכם  לסקור  פה  אבקש  אני  בדרכים.  המרכזית  זהירות  הלשכה  של  ים 

לסטטיסטיקה בנושא הזה, שחשבתי לנכון שהם גם רלוונטיים להשכלה כללית עבור כולם. יש  

יפתיעו  חלקם  שאולי  נתונים  יש  מאליהם,  ומובנים  טריוויאליים  מאוד  נשמעים  שהם  נתונים 

העבודה   תכנית  זה  אציג  שאני  מה  ובסיום  כמועצה.  לגבינו  גם  השלכות  להם  יש  אתכם, 

מי שמתק טווינה  ענה  זאת  בדרכים,  זהירות  תחום  על  אחראית  ממונה  במועצה  לנו  יש  יימת, 

שמכיר אותה, שהיא מרכזת את הפעילות בעיקר ההסברתית ההדרכתית בבתי הספר ומערכות 

ידי ההנדסה, בעיקר בתחום של   על  פעילות מסיבית בתחום התשתית  וכמובן שנעשית  החינוך, 

וכו', שזה אחד האמצעים המרכזיים להפחתת תאונות  תשתיות של רמזורים, צמתים, כ יכרות 

 הדרכים. 

 

היה    :ד"ר מוטי דלג'ו היום  לכם,  אדווח  אני  אז  הבטיחות,  את  מוצא  שהוא  עד 
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עם   למפגש  הקדשתי  המרכזי  שהחלק  כמובן  הרווחה,  שר  שהיה  כהן  מאיר  ח"כ  בסיור  אצלנו 

דרך כל הנושאים שקשורים, הוא הצוות המצומצם של מחלקת הרווחה במרכז היום, ובהמשך ה

 התרשם בצורה יוצאת מן הכלל. 

 

בשנת    : מר שי אברהמי בקצרה,  הסטטיסטיים   2016טוב  הדיווחים  פי  על  היו 

, מספר ההרוגים 320  לעומת  319:  2015-ביחס לכמעט אותו מספר של תאונות דרכים קטלניות  

   + מהווים 65שמעניינים, בני  . כמה נתונים377-הרוגים ל 356-מ 5.9%-ברמה הארצית עלה ב

בתאונות דרכים הולכי    , משהו אולי קצת צפוי  ,מבין הולכי הרגל, כלומר אנשים מבוגרים  23%-כ

 חלקם באוכלוסייה.  מנפגעים יותר   מבוגרים רגל

 

 זה ילדים.  35%  : מר אורי עצמון

 

הרכב נכון. הצפיפות בכבישים בישראל הולכת וגדלה, מספר כלי    : מר שי אברהמי

לשנת   ביחס  גדל.  השנתי  הנסיעה  היקף  הנס  2000גדל,  ק"מ  והיקף  כמה  השנתית,  סך עה   עשו 

. אופניים חשמליים 18%-בעוד שאורך הכבישים בישראל גדל רק ב 57%-גדל ב ים בישראל.רכבה

גורם מאוד משמעותי בתאונות, היו בשנה שעברה   נפוצים בשנים האחרונות  שהם מאוד מאוד 

נפצעו קשה, וזה גם   67אנשים שרכבו על אופניים חשמליים נהרגו,    9עם נפגעים,  תאונות    1,402

אחד הנושאים המרכזיים בתוכנית העבודה של המועצה בתחום של הסברה ומניעה. הגרף הזה 

ברמה הנתונים  את  לכם  לשנת    מראה  דרכים  בתאונות  ההרוגים  מספר  של  עד    1949הארצית 

טריוויאלי לכולם זה שאם מסתכלים על מגמה ארוכת השנים, , נתון שהוא לא כל כך מובן ו2016

ה שנות  הכול.  בסך  ירידה  על  מראות  האחרונות  ההרוגים,    70-השנים  הנפגעים  כמות  שיא  זה 

 .  70-הרוגים בשנה, באמצע שנות ה 700-כמעט כ

 

 זה אוטובוסים.    : מר שלמה עצמוני

 



 מועצה אזורית דרום השרון  
 19.11.2017מיום  הישיב

 

 28 
 

ושוב עלייה בשנות   80-הייתה ירידה משמעותית באמצע שנות ה  : מר שי אברהמי

ירידה, למעט אתם רואים בשנה 90-ה , אבל מאז אנחנו רואים מגמה סיסטמתית שיטתית של 

האחרונה ששוב הייתה איזה שהיא עלייה, בסך הכול אנחנו רואים שיש ירידה לאורך השנים, זה  

ת, וזה טוב  לרוב האנשים, כי היום יותר מדברים על זה, יש יותר מודעו יאולי לא נשמע טריוויאל

שלא מקבלים את זה כמובן מאליו, שהכבישים גובים את הקורבנות האלה כחלק מאורח החיים 

המודרני, יש לזה הרבה סיבות, זה בעיקר קשור לתשתיות וטכנולוגיה, לאו דווקא שיש תרבות 

מהאנשים,   חלק  כאן  יחלקו  נהגים,  של  מעורבות  לגבי  טובה.  יותר  מהנהגים   74%נהיגה 

מבעלי רישיון הנהיגה, כלומר גברים   43%רק    ןנשים הש  בעודבתאונות היו גברים,  המעורבים  

מעורבים יותר מאשר נשים, זה לא אומר שהם נוהגים פחות אחראי, זה גם יכול להיות שגברים  

   -נהגים מקצועיים  ,נוהגים יותר מאשר נשים

 

 ...   : מר שמוליק מריל

 

 ברים נהגו קילומטראז' וכמה נשים. יש סטטיסטיקה אבל כמה ג  : מר שי אברהמי

 

 זה לא נכון.   : מר שמוליק מריל

 

בסדר, זה רק נתון מעניין מעורר מחשבה, באופן טבעי מה שמוכר   : מר שי אברהמי

 18%מעורבים בתאונות יותר מאשר, ביחס לחלקם באוכלוסייה,  24לכולם נהגים צעירים עד גיל 

מעורבים יותר מחלקם   65נהגים מבוגרים מעל גיל  מהנהגים, וגם    13%זה מהתאונות והם רק  

באוכלוסייה. אני אסביר מה כתוב כאן, יש כאן תכנית העבודה של מה שאנחנו עושים במועצה. 

בתחום של אופניים חשמליים שאנחנו מזהים כאן כבעיה שקיימת, היא גם מאוד נפוצה אצל בני  

גם רואים בני נוער שנוסעים בין היישובים   נוער, זה כלי רכב מאוד נוח וגם במועצה שלנו, אנחנו

וגם מגיעים בבוקר לבית ספר ירקון, זה מאוד נוח אבל אני חושב שיש מודעות היום על הקפדה  

, חבישת קסדה. אין הקפדה בנושא הזה, ובקטן מצוין כאן,  16קודם כל על גיל הנהיגה, מעל גיל  
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הדרכות בבית ספר בשכבות י' גם בבית  יש תכנית הסברתית שנעשית במועצה בנושא הזה. בוצעו  

ב אסף  עמי  של    16.10.17-ספר  תיאום  עושים  גם  אנחנו  ימים.  כמה  לפני  ירקון  ספר  בבית  וגם 

פשוט   סבא,  כפר  משטרת  עם  ישראל  משטרת  עם  אכיפה  נוער עבודת  בני  מאתרים  שוטרים 

 שנוהגים שלא כחוק בלי קסדה. 

 

 כבים על אופניים.  לא נוהגים באופניים, רו  : מר שמוליק מריל

 

ברחבות    : מר שי אברהמי בדרכים  זהירות  אכיפת  זה  נוסף  נושא  צודק.  רוכבים 

ה  םההיסעי הספר,  לעת    ןרוב  ן בבתי  מעת  רואים  אנחנו  פרטיים.  רכב  כלי  של  לכניסה  סגורות 

הורים שבשל נוחות או חוסר מודעות או גם התלמידים עצמם נכנסים עם רכבים, אנחנו עושים 

משותפת יחד עם המשטרה וגם עם אגף ההנדסה של שילוט ותמרור. הנושא הבא זה    פה עבודה

בים וגם  ושירמזור וכיכרות ביציאות מיישובים. בשנים האחרונות אנחנו עושים פעילות גם של  

של המועצה ואגף ההנדסה, להוספה של כיכרות ביציאות מיישובים, כיכר בצופית כיכר  פעילות  

 שאנחנו לא מצליחים לקדם אותו. נושא על הפרק  .בעדנים

 

 רמזורים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

של    : מר שי אברהמי התנגדות  יש  אייל,  מקיבוץ  ביציאה  רמזור  של  נושא  זה  כן, 

 נתיבי ישראל לקדם את הנושא הזה. 

 

עם...   :ד"ר מוטי דלג'ו דיברתי  האחרון  חמישי  שיום  בכך  התקדמנו  אנחנו  לא, 

והוא אמר שא יוציא לי מכתב המלצה,  מנתיבי ישראל  זה לא בסמכותו לביצוע אבל הוא  ומנם 

גם   הצורך  במידת  תעלה  הזו  הסוגיה  כהן,  מאיר  כנסת  חבר  בפני  גם  זה  את  העליתי  והיום 

 כשאילתה. 
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  -יכול להיות שעוד לא הגענו למכסה של ההרוגים בצומת הזאת     :מר גבי דור

 

 כן, לצערנו כן.    : מר שי אברהמי

 

 ההערה שלך הצינית היא נכונה, זה מה שהם אומרים.   :דלג'וד"ר מוטי 

 

 לא, לא, אנחנו יודעים, נו ברור.      :מר גבי דור

 

 )מדברים יחד(  

 

   -תודה רבה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, לא שאלנו.    :גב' גילה פרין

 

 מה שאלת אותו?    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה עם רמזור ירקונה?     :גב' גילה פרין

 

 אתה יודע להגיד לנו?    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא יודע, אני אבדוק ואחזור אליך.   : מר שי אברהמי

 

 נשוב ונדון.    :גב' גילה פרין

 

 תודה לשי.   :ד"ר מוטי דלג'ו



 מועצה אזורית דרום השרון  
 19.11.2017מיום  הישיב

 

 31 
 

 תב"רים. .11

 

 יש לכם פה את שני התב"רים, בבקשה אגוזי.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לנו    : מר יצחק אגוזי יש  תב"ר  תב"ר  2טוב,  שינוי  לאישור.  קיץ   1619ים  שיפוצי 

של   תקציב  לנו  היה  חינוך.  לקבל    1,800,000במוסדות  הצלחנו  המועצה  ראש  של  במאמץ   ,₪

של   הרגילה  להשתתפות  מעבר  החינוך  משרד  של  זאת    187,000השתתפות  כמדומני,   ₪

וצי קיץ, פרויקטים שעשינו במסגרת תב"ר שיפ  2-ההשתתפות הקבועה, באופן חד פעמי הכרה ב

כמעט   קיבלנו  במתן.  בבית ספר  במתן,  גגות  לי  נדמה  החלפת  זה  והשני  במתן,  בשירותים  אחד 

₪, אז אנחנו מצרפים את זה לתב"ר ומורידים אותו סכום, מחזירים אותו לקרן פיתוח.    850,000

לתב"ר   של    1479תוספת  קטנה  השלמה  זה  יצחק,  בצור  ילדים  ממשרד   28,000גני  שקיבלנו   ₪

 ך ומצרפים את זה לתב"ר. החינו

 

אפשר    :ד"ר מוטי דלג'ו בעד?  מי  להצבעה  מעלה  אני  ביחד?  שניהם  או  אחד  אחד 

 להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. תודה רבה לכם ושיהיה שבוע טוב. 

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

    (1,800,000ך )שיפוצי קיץ מוסדות חינו 1619שינוי תב"ר .   1
 ₪ 849,730   משרד החינוך  מימון :      

   ₪ הפחתה  849,730  (1,800,000קרן פיתוח )        
       

 ₪     28,280    (3,379,411גנ"י צור יצחק )-1479תב"ר -תוספת ל.   2
  מימון: משרד החינוך       
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 ________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו 

 המועצה   ראש 

 ___ _____________ 
 שי אברהמי 

 המועצה   מנכ"ל 

 ________________ 
 יצחק אגוזי 

 גזבר המועצה 
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 ריכוז החלטות 

 
 ; 24.10.17מיום  52/17אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

 ;24.10.17מיום  52/17פרוטוקול מליאה מס' את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ;2017אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  . 3

 

מאשרת:  החלטה המועצה  אחד  מליאת  לשנת    פה  המועצה  תקציב  עדכון  התקציב 2017את   .

 ₪.  289,653,000המעודכן 

 

 של העמותה לקידום החינוך; 2016אישור דו"חות כספיים לשנת  . 4

 

מאשרת:  החלטה המועצה  אחד  מליאת  לקידום    פה  העמותה  של  הכספיים  הדו"חות  את 

 .2016החינוך בדרום השרון לשנת 

 

 שינוי חברים בוועדות;  . 5

 

את מינויה של חברת המועצה ליטל רהב בוועדת משנה לתכנון   פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

 ובנייה, וכן מינויה בוועדת משנה לתמיכות, וכן מינויה בוועדה למאבק בנגע הסמים. 

 

 את מינויו של אייל אברמוב בוועדת הנהלה.   פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 מיליון ₪;  2בבנק איגוד ע"ס  2018ור מסגרת אשראי לשנת איש .8
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מאשרת  :  החלטה המועצה  אחד  מליאת  איגוד פה  מבנק  חח"ד  הלוואת  אשראי  לקבלת  היתר 

 , בכפוף לאישור משרד הפנים. 31.12.18ועד   1.1.18מיליון ₪, לתקופה של  2לישראל על סך 

 

 פרטי קיים; הסדרת חשבון של מתי"א דרום השרון וסגירת חשבון .9

 

מאשרת  :  החלטה המועצה  אחד  מליאת  פי  פה  על  השרון,  דרום  למתי"א  בנק  חשבון  פתיחת 

בעלי זכות החתימה בחשבון החדש יהיו    הוראות חוק חינוך חובה וסגירת חשבון פרטי קיים.

 מנהלת המתי"א חגית ארי והמזכירה אילנה כהן. 

 

 תב"רים. . 11

 

 :"רים הבאיםתב-לאשר את ה  פה אחד: הוחלט החלטה

    (1,800,000שיפוצי קיץ מוסדות חינוך ) 1619שינוי תב"ר .   1
 ₪ 849,730   משרד החינוך  מימון :      

   ₪ הפחתה  849,730  (1,800,000קרן פיתוח )        
       

 ₪     28,280    (3,379,411גנ"י צור יצחק )-1479תב"ר -תוספת ל.   2
  מימון: משרד החינוך       

 
 


