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 ;8.3.17מיום  46/17אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

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

ברים . הפרוטוקול נשלח לכל הח46/17היום דו"ח ראש המועצה, אישור פרוטוקול מליאה מספר 

 היו הערות? 

 

 לא קיבלתי.   :גב' צילה משה

 

לא קיבלנו הערות, המליאה מתבקשת לאשר את הפרוטוקול, אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מעלה להצבעה מי בעד אישור הפרוטוקול? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 . 8.3.17מיום  46/17 את פרוטוקול מליאת המועצה מס' פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ביטחון היישובים; . 5

 

אנחנו במסגרת דו"ח ראש המועצה, אתחיל בכך שאחד הנושאים   :ד"ר מוטי דלג'ו

הוא גם סעיף מרכזי בסדר יום, זה ביטחון היישובים. אני אתן גם לקב"ט המועצה מנהל אגף 

ים בחלק גדול מיישובי התפעול של המועצה למסור דיווח. בגדול, החודשים האחרונים מאופיינ

המועצה בעלייה בשיעור הפריצות והגניבות, ובאופן טבעי ירידה מאוד משמעותית בביטחון 

האישי של התושבים. מזה מספר חודשים אנחנו פועלים מול גורמי חוץ, ובסופו של יום הצלחנו 

כולל גם שותו של ח"כ אבי דיכטר, אלפני כשבועיים להביא לכאן את ועדת החוץ והביטחון בר

שיש  משמעותיות ןסיור בקו התפר, הכנו גם מצגת שהראנו לו. המשמעויות של הפריצות בגדר ה

בהם סיכון ברמה של חיי אדם. נכון שחלק גדול מאלה שעוברים את הגדרות האלה עוברים 

בעיקר לצרכים של עבודה ופרנסה. אבל מספיק שמתוך אפילו אלפים יש אחד שהוא מפגע ואז 

 בקשה יואב. יש בעיה. ב

 

ערב טוב, מה שאני אציג בהתחלה את הנושא של הפרצות בקו    :מר יואב סבן

התפר שהוא מזרחי למועצה, תראו את המצב של הגדרות. המצגת מעודכנת לפני יומיים, שלחתי 

נציגים שלי על הגדר, אם במקרה הצבא / משרד הביטחון תיקן את הפרצות, התשובה היא לא. 

. ופריצות וגניבות שיש בתחומי המועצה. דברים פע"ר בר קצת על עבירותלאחר מכן אני אד

 שהמועצה עשתה ומתוכננת לעשות, ונושאים לדיון שאני חושב שצריך להעלות אותם. 
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אז אם תוכלו רגע להסתכל, אני כרגע מדבר על הפרצות בגזרת    :מר יואב סבן

. מעודכן הנתונים לפני יומיים. 5כביש  בית אריה, צומת בית אריה עד מחסום חוצה שומרון זה

המספרים באדום שאתם רואים שמה זה בעצם המספרים על המערכת, רואים במרכז את 

חודשים לשנה וחודשיים בערך. לכל האורך כל  8הפרצות. הפרצות שאני מראה הם סדר גודל בין 

שעוברים אליהם  מטר יש לנו פרצה. כל הפרצות האלה זה פרצות 200מטר  150מטר  100 בערך

שב"חים, חלקם עוברים בהם גנבים, תפסנו בסיוע של כוחות מג"ב אנשים עם תיקים עם 

מחשבים עליהם שמתחברים לרכבים, תיקים עם אמצעי פריצה שנתפסו, שימו לב הכול נמצא. 

כל תמונה כזאת זה קו דיווח אחר, הכול לפני יומיים עברנו. זאת גדר ההפרדה שאמורה להיות 

ית, לצערי היא חלקה לא... לחלקה אין הרתעה. זה אזור שנגנב ציוד מסירקין ועל הרתעת

מטר ונכנס לשטחים.  100לצד השני לקח שמאלה בערך  ההעקבות הלך טרקטור שנגנב, זה חצ

מטר  4מטר  3פה בכלל אין אינדיקציה באזור הזה, גם באזור הזה אין אינדיקציה. תשימו לב 

 דיקציה הכבל חתוך לחלוטין. של פרצות, גם פה אין אינ

 

 גם הגדר רכב חתוכה.    :גב' לאה פורת

 

הגדר רכב ממול חתוכה. בכל מקום כזה יש בצד שמאל או בצד    :מר יואב סבן

ימין גם בצד המזרחי גם פריצה לגדר רכב, הם עוברים באין מפריע, עוד פרצה. פה בכלל כל 

 2כשאני מדבר אתכם זה מרחב של בין  האינדיקציה למעלה לא עובדת, עוד פרצה. עכשיו

דקות, הליכה  12דקות  10קילומטר מיישובי המועצה. זאת אומרת זה ריצה של  4-קילומטר ל

של רבע שעה ונכנסים ליישובי המועצה בצד הדרומי או לערים. כמו שהיה לנו לפני יומיים שלא 

אותם פה על הגדר. פה זה קשור למועצה, אבל נכנסו לאלעד גנבו, ומג"ב הפלוגה שלנו תפסה 

, שמשפיע ישירות עלינו כמועצה 5מטר מכביש  300מטר  250חומת ההפרדה. הצילום הזה הוא 

מטר ויורדים עם חבלים. עוד  8במדינת ישראל, הם עולים למעלה ופשוט מאוד..., זה בגובה 

אישורים אחד, עוד פרצה, תשימו לב בחלון בשער, השער הזה מיועד להכניס אנשים שיש להם 

  -מהשטחים לישראל. וכשלא נוח להם זה סגור אז הם עשו פרצה

 

 אנחנו היינו אמורים לתקן את זה?     :???

 

 משרד הביטחון. תכף אני אסביר מה עשינו, אני רק מראה לכם    :מר יואב סבן
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ם את הדוגמאות. פה בכלל עקרו את כל הגדר, רואים אפילו את הסימנים של הרגליים הם יורדי
עם חבל. פה ממש נוח יש מגדל תצפית של הצבא, אז הם עשו חור במגדל תצפית שהם יוכלו 

לרדת עם מדרגות, לא יצטרכו לרדת בחבל. עוד אזור, עוד אחד. עכשיו אנחנו עוברים פה קצת 
צמוד לניר אליהו. הייתה  6יותר קרוב, מי שרואה פה איפה שסימנתי, זה מעביר מתחת לכביש 

כרו חבר'ה בצהריים חתכו, ועלו על רכבים. דרך אגב זה המעביר שז 8תורכי  פה חדירה פרש
שנים, באזור הזה שהיה את המחבל שחדר. עוד פרצה, פה זה  8נרצחה הילדה לפני איזה תנצרו ו

מטר אנחנו  250ממש על הגבול של החומה של קלקיליה, המרחק מהצילום לכביש סדר גודל של 
ליד קיבוץ אייל, בין ניר אליהו לקיבוץ אייל. אין אינדיקציה הכול . זה האזור שלנו 6על כביש 

קרוע. אני אעלה פה קצת את הנושא של העבירות. במשטרה מודדים תקופה מול תקופה, כאשר 
אני בא ואומר מה שהם מודדים זה מה שמדווח. יש הרבה אנשים לצערי שפותחים להם חלון 

החלון פתוח, לא מגישים כי לא היה נזק. או  בלילה בבית או שמופעלת אזעקה ורואים את
קילו אבוקדו ולא מגישים, כי זה טרחה ללכת. אז מצד אחד זאת  100שלהוא נגנב לו איזה 

  -"טרחה" מצד שני יש פה
 

 כי אין עניין לציבור זה הסיפור.     :???

 

אין עניין לציבור אבל יש הפסד נתונים, ואז המשטרה אומרת    :מר יואב סבן

 ש פחות פרצות. שי

 

על פי הנתונים אצלנו גנבו אבוקדו, תפסו את האנשים, לקחו    :מר אמנון כהן

 אותם למשטרה, למחרת שיחררו אותם. 

 

 נכון.    :מר יואב סבן

 

 זה הכול.    :מר אמנון כהן

 

 אצלנו גם נתנו מכות, ונעצרנו אנחנו כי נתנו מכות לגנבים.   :מר אשר בן עטיה

 

 30%לזה אני לא יכול להגיב. אנחנו רואים פה בעצם עלייה של    :מר יואב סבן

. הנתונים 30%במצטבר משנה שעברה. הנתונים מדויקים ליום שני לפני יומיים, עלייה של 

האלה מראים בעצם תחושת אי ביטחון ביישובי המועצה. אני אתן לכם כמה דוגמאות: מושב גן 

-. ובכפר סירקין עלינו ב800%-, אבל אנחנו עלינו בחיים, נכון שאנחנו בחוק המספרים הקטנים

, בשימוש בלתי חוקי ברכב זה גניבת רכב, התפרצות לבית, התפרצות לעסק תשימו לב, אז 600%

לא, או בית כן  2אולי זה בחוק המספרים הקטנים למול רשות, אבל בתוך יישוב שיש לך בית כן 

ה נווה ימין דוגמאות, שימו לב באחוזים שעלינו ובית כן, אז יש השפעה על הביטחון. עוד פעם הנ

. פה בעצם מה 700%לעומת שנה שעברה. שדה ורבורג יישוב שמאובטח עם אבטחה ושמירה 

שאני נותן לכם זה מספר דוגמאות, יש לי את הנתונים לגבי כל היישובים במועצה. הפעילות 

  -שבוצעו ומתוכננות להתבצע על ידי המועצה
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 סליחה, לא העלית עניין של גניבות חקלאיות.    :מר אמנון כהן

 

  -אני לא העליתי את העניין של גניבות חקלאיות נכון   :מר יואב סבן

 

 שזה מסה רצינית ביותר.    :מר אמנון כהן

 

אבל גם הנתונים במסה הם שואפים לכלום, כי אנשים כמעט לא    :מר יואב סבן

 מתלוננים. 

 

  לא יודע...   :מר אמנון כהן

 

אני יכול להגיד לך שהגניבות החקלאיות, השבוע, הם למדו    :מר יואב סבן

  -שיטה הם שולחים סוסים מעמיסים עליהם

 

 חמורים.    :מר אמנון כהן

 

לא, לא, תפסו סוס. סוס שפשוט מאוד הגיע לנחשונים, העמיסו    :מר יואב סבן

והסוס חזר לשטחים, תפסו את  עליו אבוקדו נתנו לו מכה בטוסיק, מישהו עושה את זה ככה

 הסוס באחד הפרצות שהראיתי לכם. 

 

נכון, ואני יכול להגיד לך שכשהם מדברים באזור שלהם, הם    :מר אמנון כהן

 אומרים האבוקדו שלנו אתם באים? הם מרגישים בבית שם. 

 

הרעיון הוא שמכל הגניבות החקלאיות שולחים סוס או חמור,    :מר יואב סבן

ותו בכל טוב, נותנים לו מכה והוא רץ לכיוון הפרצה ויוצא לכיוון השטחים, שם ממלאים א

קילו האלה, לא  150-קילו ואת ה 100-אוספים אותו. אני יכול להגיד לכם שמי שנגנב לו את ה

 הולך למשטרה להגיש תלונה, לא הולך. 

 

אבוקדו  אני מדבר איתך על טונות, אני מדבר איתך על טונות של   :מר אמנון כהן

 שנגנבו. 

 

 אני בא להציג לכם תמונת מצב.    :מר יואב סבן
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כהן לא דיאלוג, אני אתן לך אחר כך תתייחס בצורה מסודרת,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לא קריאות ביניים. בבקשה יואב תמשיך. 

 

מה שביצעה המועצה זו הייתה פנייה של ראש המועצה לשר    :מר יואב סבן

שא תיקון של פרצות הגדר מספר פעמים. לשר לביטחון פנים ולמפכ"ל הביטחון לרמטכ"ל בנו

ר אצלנו במועצה. בוצעה פה פגישה עם מפקד מג"ב עם נציגי "בנושא גידול בעבירות, הפע

התושבים. הייתה פנייה לעיתונות המקומית והארצית להעיר קצת ושיתנו פה יותר ביטחון. היה 

יד אחרי חול המועד נפגשים עם מפקד מרחב שרון, עם כל פה ביקור ועדת חוץ וביטחון. ואנחנו מ

ארבעת מפקדי התחנות שיושבים בגזרה אצלנו ומפקד מג"ב הרלוונטי, ומטכסים עצה מה 

לעשות זה פגישה בעצם מקצועית שתהיה אצלנו פה. כמה נושאים לדיון שאני אומר ורוצה לדבר 

יש כאן החלטה של הצבא לסגור לנו עליהם: אחד זה פרצות והמעבר החופשי של הפלשתינאים. 

יישובי קו תפר. המשמעות היא שיישובים שהיה להם כיתת  7מתוך  5-את כיתות הכוננות ב

שנים הלכו להתאמן, הצבא קיבל החלטה, אנחנו מנסים למנוע את זה  3-כוננות עם נשק ופעם ב

רים אז קיבוץ אייל במרכז המועצות האזוריות, כי זה כלל ארצי, לא לסגור. המשמעות שאם סוג

מטר מקלקיליה לא תהיה לו כיתת כוננות לדוגמא. מתן לא תהיה  300מטר  250לדוגמא שיושב 

לו כיתת כוננות. ירחיב לא תהיה לו כיתת כוננות, זה המשמעות. יש לנו עלייה של עשרות 

אחוזים שהצגתי בעבירות הרכוש ביישובי המועצה. יש נושא שתכירו שאנחנו דרך משרד 

יטחון עושים... ביישובי התפר, וגם שמה משרד הביטחון רוצה לעשות סוג של מצ'ינג עם הב

המועצה במאות אלפי שקלים, שהמועצה תצטרך לשלם או היישובים על מנת שאפשר יהיה 

יישובי התפר שמקבלים חלק צה"ל וחלק  12-לתקן בנווה ימין או בניר אליהו או בכל אחד מ

ון, את השער את הדרך, אז משרד הביטחון היום רוצה לעשות את מג"ב לתקן את מרכיב הביטח

זה. יש נושא העברת הרבש"צים, משרד הביטחון רוצה להתנתק, יש היום ביישובים רבש"צים, 

ורוצה להעביר אותם לרשות המועצות. אנחנו מתנגדים לזה באופן שוטף, כלל הקב"טים 

שהיישוב משלם. אני אומר לכם פה את פי כבמועצות האזוריות. כי אנחנו לא יודעים "לשלם" 

ברוטו ונותן לאותו רבש"צ את ₪  8,155הוא מקבל מהצבא  Xזה שחור על גבי לבן. יישוב משלם 

התוספת. ואם אנחנו נבוא ונקבל את הרבש"צים האלה, הם יהיו עובדי המועצה לא נוכל לתת 

ן אנחנו מתנגדים, מרכז להם שום דבר מעבר למה שאומר... לכלל המהלכים של משרד הביטחו

המועצות האזוריות מתנגד בתוקף. אני חושב שחייבים להעיר את הדבר את הזה, חייבים לצאת 

כל הזמן בעיתונות, אפילו להגיע לרמה של הפגנות וזאת דעתי, בירושלים. ברמה הזאתי, ואני לא 

ונית לעצור את מייצג את דרום השרון אני מייצג את כלל המועצות בקטע הזה, שזה הפגנה המ

 ירושלים. ברמה הזאתי כי זה פוגע בביטחון שלנו. תודה. 
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 תודה ליואב, בבקשה כהן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

תראו לפני יותר מחצי שנה, לא זוכר מתי, היה פה המפכ"ל פעם    :מר אמנון כהן

  -דנינו

 

 שנה וחצי, מעל שנתיים.    :מר יואב סבן

 

 הזמן רץ.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני זוכר שהנושא הזה עלה, דיברנו על זה, דיברנו על כבישים.    :מר אמנון כהן

 20ואני זוכר שלאחר מכן הייתה עוד איזו פגישה, גם כאן וגם בקיבוץ, ואני בתור מפקד היישוב 

שנה הייתי עד לכל הדברים האלה. אני לא מרגיש ששום גורם ביטחוני באזור שלנו יש לו עניין 

ר לא מדבר על לעשות משהו, יש לו עניין בכלל לעשות משהו. היום יושבת פלוגה בכלל, אני כב

אחת מחדרה עד מודיעין ואין שום סיכוי בכלל שהם יעמדו בשעת צרה. כיוון שהם פרוסים על 

גזרה מאוד רחבה, גם הנושא הזה עלה. נוסף לזה, אצלנו בקיבוץ פירקו את כיתת הכוננות, לקחו 

חגור, נשארנו בעצם ערומים לגמרי. הנושא הזה עלה אמרתי הרבה את הנשקים לקחו את ה

פעמים. אני באיזה שהוא מקום חושב מוטי שהמועצה צריכה להקים קול צעקה. זה שאנחנו 

יושבים פה ומדברים, אנחנו הרבה פעמים ידענו להגיע למקומות הנכונים ולהפעיל קשרים. אני 

ה, זה דבר שהוא בהחלט בסיכון יומי. אנחנו חושב שהנושא הזה הוא בדמנו, וזו לא קלישא

משכיבים מארבים, אני אומר, אנחנו משכיבים מארבים אצלנו באבוקדו ברמת סיכון מאוד 

גבוהה, כיוון שאין ביטוח ואין שום אחריות שאם ייקרה משהו נקבל איזה משהו, יחד עם זה 

ם באים עם חמורים הם קשה מאוד לשבת בבית כשיש לנו מצלמות, אנחנו רואים במצלמות שה

מעמיסים והם הולכים. ואף אחד, אנחנו מתקשרים אנחנו מודיעים, אף אחד לא מגיע. ובלית 

ברירה אני אומר אנחנו משכיבים מארבים בתוך המטע, אני לא חושב שזה פתרון, אני חושב 

אני  שצריך לזה פתרון הרבה יותר גדול של מועצה, אנחנו כקיבוץ לא יכולים להזיז מהלכים.

חושב כמועצה אנחנו צריכים להקים, אני לא רוצה להגיד קול צעקה, אבל ברמה כזאת שיבינו 

 שמישהו לוקח על עצמו אחריות יותר מידי גדולה במצב הנוכחי. 

 

 אוקיי, לאה בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רק רוצה להגיד שאני השתתפתי בפגישה בישיבת ועדת חוץ    :גב' לאה פורת

ון, ושם לפי מה שאנחנו מבינים הוסבר לנו שהפרצות בגדר לא מתוקנות בכוונת מכוון, וביטח

שזה אסטרטגיה. אז אנחנו לא רק צריכים לתקוף פעילות שהיא רשלנית או לא אכפתית אלא 
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ממש פעילות מכוונת שיש לה קונספציה שאנחנו יכולים אולי להסכים או לא להסכים איתה, 

המקורית. אם זו הייתה רשלנות או אי תשומת לב אז באמת הפגנות  אבל זו הבעיה, זו הבעיה

יכולות היו לעזור אולי וכו'. כאן אני חושבת שעם כל הכבוד הפגנות לא יהיה בהם שום דבר. 

צריך פה להודיע לרשויות ולמשרד הביטחון כפי שמודיעים על סכסוך בין רשויות בכל עניין 

כוונים יחד להגיש הליכים משפטיים בנושא הזה אחר, שהמועצות האזוריות וראשיהן מת

 ולהעמיד את זה למבחן משפטי, זה דבר אחד. 

 

 אם יש התנגדות לקונספציה...     :???

 

קונספציה יכולה להיות שגויה אבל אנחנו צריכים להבין שאנחנו    :גב' לאה פורת

ני אני רואה בזה לצערי נלחמים נגד כוונה מכוונת לא נגד איזה משהו אחר, זה דבר אחד. דבר ש

המשך של הפעולות של כל משרדי הממשלה גם להפריט את השירותים וגם להעמיס את 

השירותים על האזרח. האזרח משלם יותר מיסים משתתף יותר בפעילויות שצריכות להיות 

ממשלתיות והשירותים הולכים ופוחתים. במקרה הזה כיוון שמדובר בשירות שהוא בלב ליבו 

ת הארצי שלנו הממשלתי שלנו שהוא שירות של ביטחון של מתן ביטחון לאזרח, אני של השירו

חושבת שגם כאן צריך לעמוד על זה ולא לתת להפריט את כל המערך הזה של רבש"צים ביישובי 

קו התפר וכל האנשים שמועסקים. אני רוצה לומר לכם שגם מבחינה משפטית זה מאוד מאוד 

ת, להעסיק רבש"צ שיהיה מעורב בפעילות כלשהי ביטחונית. מסובך, לא רק מבחינה כלכלי

כאשר רבש"צ הוא במג"ב או במשטרה או בצבא יש לו מעמד והוא מכוסה והוא יש לו הגנה, 

שלא לדבר על כל העניינים האחרים של קשר ותקשורת וכל מיני דברים כאלה. לעומת זאת 

א בטוחה איזה הגנה תהיה לו, ואני לא כשרבש"צ הוא אזרח והוא עובד ציבור, בכל הכבוד אני ל

הייתי ממליצה, אני אומרת את זה לפרוטוקול, לאף אזרח לקבל תפקיד רבש"צ ולהיות אחראי 

 על ביטחון היישוב ולהסתער הסתערות ראשונה על כל מקרה שיהיה. זה מה שרציתי להגיד. 

 

נו פה עוד תודה רבה ללאה, שמוליק אני רוצה לקצר, כי יש ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 כמה נושאים. שמוליק אחרון ואנחנו נסכם. 

 

... תראו כשאתה מדבר על הביטחון הזה אתה צריך לעשות   :מר שמוליק מריל

הפרדה בין גניבות לבין אירועי פח"ע. כל כיתות הכוננות וכל הרבש"צים מדברים על אירועי 

צוענים מה שנקרא. כי מעבר פח"ע לא על גניבות. כאשר אתה מדבר על הגניבות באים אנשים מק

לגדר הזאת יש גם גדר של היישוב, וגם אותה הם פורצים, ונכנסים לבתים בתוך, איך אתה אומר 

יישובים שיש עליהם שמירה. אני לא רוצה להוריד את האקטיביזם אבל כמו שאומרים הצבא 

ו הוא מרשה יודע בדיוק איפה כל גדר נמצאת, איפה כל פרצה נמצאת, ולפעמים משיקולים של
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את זה, לא רק הנושא של העברת השב"חים, יש לצבא עוד שיקולים אחרים שאנחנו לא חשופים 

 אליהם, או אנחנו כן חשופים אליהם ולא מפרסמים את זה בפומבי, וזה בסדר גמור. 

 

שמוליק לא, זה הלא בסדר. הם רוצים שאתה תחשוב שיש להם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שיקול, שום שיקול, זה הפקרות. שיקולים, אין להם שום 

 

מוטי, אנחנו רואים את זה בתור הפקרות, ואני חושב כמוך שזה   :מר שמוליק מריל

  -נראה כמו הפקרות. אבל אני אומר לך מידע

 

 בשביל שישאירו איתו עם פרצות.  ם... במיליארדי   :מר אמנון כהן

 

וק על כל פרצה איפה היא אני אומר לכם מידע, הצבא יודע בדי  :מר שמוליק מריל

 נמצאת.  

 

 הוא אמר את זה בישיבה.   :מר אורי עצמון

 

 זה בסדר, אבל למה הוא לא סוגר אותם?   :מר שמוליק מריל

 

  -סליחה אני חייב להגיד פה משהו   :מר יואב סבן

 

 )מדברים יחד( 

 

 לא רק מעבר לשב"חים.   :מר שמוליק מריל

 

 ם פרצות. הגדר... גם ע   :גב' לאה פורת

 

 לא, זה שני דברים אחרים.   :מר שמוליק מריל

 

קחו בחשבון שהישיבה היום מוגבלת בזמן מסיבות שלי, אז אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

מאוד מאוד מבקש לצמצם לא להאריך. זה סך הכול נושא אחד מתוך סדרה של נושאים. אני 

 בבקשה.  אגיד לכם מה אני ברשותכם רוצה להציע. יו"ר ועדת הביטחון

 

תראו כל מה שאמרתם זה ישנו, אין בכלל ויכוח. הוויכוח   :מר אורי עצמון
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העיקרי שלנו הוא שהיום אנחנו מדברים על גניבות על כל מיני דברים כאלה, הדרך של גנב ושל 

מחבל היא זהה. הידע של המעברים ושל הפרצות למחבל ולגנב זה זהה, וזה מה שאני מפחד. 

, איך אומרים, כסף פותר לפעמים דברים, לא שזה בסדר. אבל זה ביום בהיר הגניבות עוד אפשר

אחד יהיה לנו פיגוע, ומה נעשה אז? אנחנו חייבים להרים קול צעקה גדולה עכשיו ולהסביר להם 

 רבותיי זה לא הגניבות אלא בדרך הזו ילכו אחרים ואנחנו לא יודעים מתי. 

 

  -צור נתן אני אתן לכם דוגמא על   :מר יואב סבן

 

 לא, לא, אל תיתן דוגמא. בבקשה רחל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

דיברו פה על... והבעיה היא שיש פה בעיה של ביטחון ממשי, כי    :גב' רחל רבר

אצלנו במושב מספר פעמים החודש נפגשו פנים מול פנים עם הגנבים. אז אפילו אם לא יחדרו 

בה יכולה להסתיים לא טוב. אז באמת אנחנו דרך הפרצות האלה מחבלים, אבל לפעמים גני

 חייבים לעצור את זה ומהר. 

 

תראו חברים, אני אציע הצעת החלטה של המליאה ואני מקווה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שהיא תהיה מקובלת על כולם. 

 

... דבר אחד, אמרו פה הרי הצבא יודע מה הוא רוצה, אני לא   :מר אשר בן עטיה

 ור והלאה לא מאמין לכל הסיפורים שלהם, הכול סיפורים. מאמין לצבא, מיום כיפ

 

 אוקיי, אנחנו בראש אחד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שיגידו לנו מה הם אומרים. הם לא חכמים יותר מאיתנו, עם כל   :מר אשר בן עטיה

 הכבוד... הם לא יודעים כבר עזוב. 

 

רואה בחומרה חברים, נוסח הצעת החלטה: מליאת המועצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

רבה את ההפקרות בפרצות בגדר הביטחונית על קו התפר. המועצה תפעל בכל האמצעים כדי 

להביא לתיקון הגדר והגברת הביטחון האישי. המועצה תפעל מול מג"ב ומשטרת ישראל להגביר 

נוכחותה ביישובים ומתן מענה לצורכי הביטחון. המועצה קוראת לתושבי המועצה להגביר את 

ות לבסיסי המתמידים וכך לתרום להגברת הביטחון האישי. זה נוסח הצעת החלטה, ההתנדב

 אני מעלה אותה להצבעה, מי בעד? 
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  -אני רוצה להגיד שהקמנו ועד פעולה    :???

 

אני מצטער, אני לא נותן רשות דיבור לא לחברי מליאה, אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 צה לדבר יכול? אמרתי לא נותן. יש מישהו מחברי המליאה רו

 

אני רוצה להגיד בבקשה, יש לי מתנדב בבית בענייני ביטחון רץ,    :גב' גילה פרין

איפה הוא? הוא מסתתר פה הוא קטנצ'יק כזה. אני חושבת שהמועצה גם במה שנקרא בחלקת 

  -אלוהים הקטנה שלנו צריכה לתת באיזה שהיא דרך

 

 עת ההחלטה. אז תגידי לי מה להוסיף להצ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לתת גיבוי גם פיננסי וגם מעשי בפועל לעניין המתנדבים, החימוש    :גב' גילה פרין

 שלהם, האבזור שלהם, הבית איפה שהם יישבו, זה כן תלוי במועצה. 

 

בכל מה שקשור לתקציב של הביטחון יש להם תקציב ובהתאם   :ד"ר מוטי דלג'ו

לי שום בעיה רק יגיד לי מאיזה סעיף להוריד  יןאלזה. אם מישהו מציע להגדיל את התקציב, 

 ולהעביר לשם וזה יפתור את הבעיה. 

 

 לא צריך לאיים.    :גב' גילה פרין

 

  -עוד מישהו לנוסח הצעת ההחלטה אם לא אני מעלה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני הייתי מציע להוסיף אחרי ההפקרות גם את הפקרת תושבי   :מר יעקב אברהמי

 המועצה. 

 

 לא הייתי משתמש במילה הפקרות.   :ר שלמה עצמונימ

 

 זה כן הפקרות.     :???

 

שם זה הפקרות. אני אגיד לך, שימו לב אני לא אומר הפקרות של   :ד"ר מוטי דלג'ו

הצבא, לא אומר הפקרות של הביטחון, אני אומר בחומרה רבה את ההפקרות בפרצות בגדר 

הצבא אומר, גם הצבא וגם המשטרה. לא יכול להיות  הביטחונית על קו התפר. אין ספק זה גם

מצב כזה שבמשך שנה לא מתקנים פרצה כזו. ואם רוצים שזה יהיה מעבר לשב"חים אז יתלו 
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 שלט ברוכים הבאים או ברוכים השבים ויעשו שער. 

 

... ההתעלמות, הרי על מה אנחנו מדברים פה כל הזמן, זה שיש   :מר שלמה עצמוני

 ת. התעלמות מכוונ

 

זו המשמעות של המילה. חברים, אני מעלה להצבעה מי בעד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד מי? אין נגד. נמנעים? תודה רבה אנחנו עוברים לסעיף הבא. 

מליאת המועצה רואה בחומרה רבה את ההפקרות בפרצות בגדר הוחלט פה אחד כי : החלטה

המועצה תפעל בכל האמצעים כדי להביא לתיקון הגדר והגברת הביטחונית על קו התפר. 

הביטחון האישי. המועצה תפעל מול מג"ב ומשטרת ישראל להגביר נוכחותה ביישובים ומתן 

מענה לצורכי הביטחון. המועצה קוראת לתושבי המועצה להגביר את ההתנדבות לבסיסי 

 המתמידים וכך לתרום להגברת הביטחון האישי.

 

 ;31.12.16רבעוני ליום דו"ח  . 3

 

, אני פשוט אשאיר לסוף, אם יהיה זמן, ראש המועצה את דו"ח  :ד"ר מוטי דלג'ו

 כי יש נושאים לסדר היום. יש את הדו"ח הרבעוני, בבקשה אגוזי. 

 

חולק לכם, נשלח לכם למייל.  2016טוב הדו"ח הרבעוני של סוף   :מר יצחק אגוזי

הכספי שיבוא בעוד כחודש וחצי חודשיים לדיון פה זה  נעשה את זה קצר, כי ממילא הדו"ח

בעצם על אותה תקופה. אבל הדו"ח הרבעוני מראה על כך שסיימנו באיזון את השנה. העודף 

  -שזה כמעט באיזון. אתם רואים₪  199,000השנתי הוא 

 

 רבעון שנתי או...   :מר שמוליק מריל

 

י מצטבר, אבל הוא מצטבר, הוא רבעון רביעי שזה דו"ח רבעונ  :מר יצחק אגוזי

 מצטבר לכל השנה. הוא יהיה מוכן בעוד, בינתיים צריך לשלוח את הדו"ח הזה. 

 

רגע, רגע שנייה, שמוליק מה שאתה אומר זה לא סותר, על פי   :ד"ר מוטי דלג'ו

התקנות אנחנו מחויבים בכל רבעון דו"ח. זה שהדו"ח האחרון הוא גם יהיה תואם פחות או 

במידה רבה מאוד לדו"ח הסופי זה לא מונע מכך שנגיד דו"ח. אני רוצה להסב את  יותר או

תשומת לבכם שבדו"ח הרבעוני אותו סכום שהוקצה להסדר עם אלעד הוא כלל וכלל לא מופיע. 

 בבקשה. 
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אתם יכולים לראות בעמוד שמסומן אחד, כולם מסומנים אחד   :מר יצחק אגוזי

  -סליחה, בעמוד של התקציב

 

 אנחנו לא קיבלנו את זה, שלחתם במייל?     :???

 

שלחנו במייל. היה תקציב על הלוואות והוצאות חד פעמיות   :מר יצחק אגוזי

של אלעד לא בוצע, כי השר לא חתם על ₪ מיליון  ₪3.  270,000ובפועל בוצע ₪  3,649,000

 הצווים. 

 

 מתי מתחיל התשלום?    :מר אמנון כהן

 

  -תשלוםה  :מר יצחק אגוזי

 

 עוד לא קיבלנו את הצו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 קודם כל שיהיה צו של השר.   :מר יצחק אגוזי

 

נכון לרגע זה עוד לא משלמים לאלעד, מתחילים לשלם רק שיש    :מר אמנון כהן

 צו? 

 

 כן, כנראה יהיה תוך שבועיים שלושה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -ל זה, אבל עוד לאהודיעו לנו שחתמו ע  :מר יצחק אגוזי

 

 לא שילמנו?  2016-ב  :מר שלמה עצמוני

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

אני מציע שבאמת נאשר את זה ונדון ביתר פירוט בדו"ח השנתי   :מר יצחק אגוזי

 בעוד כחודש וחצי כשיהיה לנו. 
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 בבקשה איתן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

חבויות עם כל התביעות המשפטיות, תוכל  לגבי החלויות או  :מר איתן יפתח

 לפרט על זה, כי לא ראיתי שם שבכלל ברבעון האחרון יש. 

 

 איפה?   :מר יצחק אגוזי

 

לעומת תקופה מקבילה, אין לי ₪  775,000או ₪  850,000ירדנו   :מר איתן יפתח

חבויות את זה מול העיניים כאן, אבל יש שמה לאחר...בשורה התחתונה יש שמה שורה של ה

 שיכולות להיות על כל מיני משפטים שפתוחים מול המועצה. אני אגיד לך בדיוק שנייה. 

 

 איפה אתה רואה? באיזה עמוד?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא יודע איפה אתה רואה את זה.   :מר יצחק אגוזי

 

 יפתח אתה רואה משהו או שלא?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עוד שנייה.   :מר איתן יפתח

 

אתה תראה הכול. טוב, תעלה את נוסח  31.12.16-בדו"ח הסופי ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הצעת החלטה. 

 

מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הדו"ח הרבעוני לדצמבר   :מר יצחק אגוזי

 כפי שהוגש.  2016

 

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

 אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אנחנו אישרנו את זה. שירים את ידו? 

 ;31.12.16דו"ח רבעוני ליום את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 השכרת מבנה המועצה הישן בכפר מל"ל; –אישור התקשרות ללא מכרז  . 4

 

אישור התקשרות ללא מכרז  4ומכאן אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו
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מועצה הישן בכפר מל"ל. בוצע שם הליך של מכרז ויש שם איזה בעיה, וועדת השכרת מבנה ה

 המכרזים ביקשה להביא את זה למליאת המועצה. שי או יריב מי? יריב בבקשה היועץ המשפטי. 

 

טוב הנושא הוא קבלת אישור המליאה להתקשרות ללא מכרז   עו"ד יריב סומך:

הל אותו, רק לאחר קבלת אישורכם. הרקע הוא, בכפוף למשא ומתן שאנחנו עוד לא התחלנו לנ

באמת אנחנו מעוניינים להשכיר את מבנה המועצה הישן, להמשיך להשכיר אותו הוא כבר 

, הייתה הצעת יחיד שהייתה נמוכה בצורה בלתי 2/17מושכר כמה שנים. פרסמנו מכרז פומבי 

ה על רקע זה לעשות סבירה בעליל מה שנקרא ביחס לאומדן, וכמובן ועדת המכרזים החליט

פרסמנו מכרז פומבי  2014שימוש בסמכותה ולבטל את המכרז. מכיוון שכבר התנסינו גם בשנת 

וקיבלנו הצעת יחיד גם אז, אנחנו מבינים שככול הנראה בשל המאפיינים המיוחדים של המבנה 

  -המאוד גדול הזה והישן והרעוע, אין ביקוש מאוד גבוה ואין תועלת בעריכת מכרז חדש

 

 הצעת יחיד זה של המשתמשים?   :מר שלמה עצמוני

 

 לא, אין משתמש כרגע.   :מר יצחק אגוזי

 

)ח( לתוספת  22ומה שאנחנו מבקשים זה את אישורכם לפי סעיף   עו"ד יריב סומך:

 השנייה לנהל משא ומתן ולהתקשר בעקבותיו בפטור ממכרז. 

 

 יריב חלק מהבניין מושכר.     :???

 

 זה חלק מהמתחם, הבניין הגדול כולו כרגע לא מושכר.   :וזימר יצחק אג

 

איך בדיוק, אתה יודע בדיוק איך מפרסמים את הזה, אנחנו גם   עו"ד יריב סומך:

 נפנה באופן יזום... לפנייה חוזרת. 

 

מי שמטפל בזה כיום מבחינת הפרוצדורה של ההשכרה זה   :מר יצחק אגוזי

כלית. בסופו של דבר כמובן החוזה אם נגיע לאיזה שהוא החברה הכלכלית, בנצי בחברה הכל

 משהו אז הוא... 

 

 אז יש איזה שהוא מועמד אני מבינה.     :???

 

 מה?   :מר יצחק אגוזי
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 יש איזה מישהו.     :???

 

כרגע יש איזה מישהו שהתעניין בחלק מהמבנה. אבל בודקים את   :מר יצחק אגוזי

 בשקיפות. האפשרויות, כמובן שהכול יהיה 

 

 יריב, זה בסמכות מליאת המועצה לקבל החלטה כזו?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בוודאי.   עו"ד יריב סומך:

 

אוקיי, מה שאני מבקש להציע בכל מקרה שכל התקשרות תהיה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 באישור של ועדת המכרזים של המועצה. נוסח הצעת החלטה בבקשה. 

 

צה מאשרת התקשרות בפטור ממכרז לגבי המבנה מליאת המוע  :מר יצחק אגוזי

המרכזי של בניין המועצה בית המועצה הישן. תוצאות משא ומתן יובאו לאישור בוועדת 

 המכרזים של המועצה. 

 

אוקיי, אם אין שאלות הערות, מי בעד שירים את ידו? אפשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

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

התקשרות בפטור ממכרז לגבי המבנה המרכזי של בניין  פה אחד לאשר הוחלט: ההחלט

 המועצה בית המועצה הישן. תוצאות משא ומתן יובאו לאישור בוועדת המכרזים של המועצה.

 

 ( לחוק עזר שירותי שמירה;1) 4הפעלת שירותי שמירה לפי סעיף  . 6

 

( לחוק 1) 4רותי שמירה לסעיף  הפעלת שי 6אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

עזר שירותי שמירה. לאחר שמליאת המועצה אישרה את חוק העזר, כזכור לכם משרד הפנים 

העיר לנו מספר הערות, נעשה פינג פונג ויש לנו עכשיו את התוצאה הסופית. בבקשה היועץ 

 המשפטי נכון? 

 

ים גם ליישובים זה אחרי אישור של חוק העזר בעצם... תעריפ  :מר יצחק אגוזי

שלא שומרים, הסברנו אז בזמנו למה עשינו את זה. אנחנו מציעים הצעת החלטה למליאה, 

  -( לחוק עזר1) 4המליאה מאשרת הפעלת שירותי שמירה על תוקף הוראת סעיף 
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 ... השמירה על מה אנחנו מדברים?   :מר אורי עצמון

 

י הכללים או על פי החוק שמירה, רקע. חוק העזר תוקן על פ  :מר יצחק אגוזי

שמחייב קביעת אגרת שמירה לפי מ"ר, הדיון פה היה ארוך. בסופו של דבר כמובן הוחלט לתקן 

את חוק העזר. משרד המשפטים פרסם לפני כשבועיים את החוק ברשומות ומאז הוא נכנס 

ת לתוקף. אנחנו מביאים פה הצעת החלטה שקובעת באיזה יישובים תתבצע שמירה ותגבה אגר

השמירה לפי חוק העזר. בסדר? כל היישובים שאני מקריא עכשיו, זה יישובים ששומרים עכשיו, 

  -ביקשו להמשיך לשמור, מי שאני לא אקריא זה יישובים

 

 שלא שומרים.   :מר אורי עצמון

 

שכיום אין בהם שירותי שמירה. יש להם תעריף, אם הם ירצו   :מר יצחק אגוזי

 למליאה לגביהם. נצטרך להביא את בחזרה 

 

 הם נסמכים על הגדר.      :???

 

 על הגדר או על הפרצה כן.   :מר יצחק אגוזי

 

אני בדעה שבהחלטה... שאנשים לא יאשרו לשלם יותר כי אין    :גב' רחל רבר

 להם ביטחון. 

 

 לא יודע.   :מר יצחק אגוזי

 

  -זו דעתי, אני מבקשת ש   :גב' רחל רבר

 

  -רים אני רוצה להזכיר לכםחב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שמעתם את ההצעה שלי?    :גב' רחל רבר

 

רק שנייה, אני רוצה להסביר לכם אנחנו לא פותחים עכשיו דיון   :ד"ר מוטי דלג'ו

דיונים בנושא הזה, קיבלנו את ההחלטות. משרד הפנים מצא  3על חוק העזר. אנחנו קיימנו 

  לנכון לגבי איזה סעיף שאנחנו רצינו לתת.
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 אפשר לדעת מה?    :גב' לאה פורת

 

 איך?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אפשר לדעת מה הייתה ההערה?    :גב' לאה פורת

 

אם תקשיבי עד הסוף תדעי גם. סעיף שלגביו אנחנו נתנו הנחה,   :ד"ר מוטי דלג'ו

שהוא אמר שזה לא מקובל בכל הרשויות. הסעיף הזה הגיע לישיבת המליאה, דווח בישיבת 

אה, התקבלה החלטה בישיבת מליאה. מה שכאן קורה שיריב מדווח למליאה שהכול זה מלי

 אושר, מובא אליכם יש חוק עזר בנושא של שמירה מאושר, זהו זה לא דיון מחדש. 

 

אבל לאור הבעיות שיש בתקופה האחרונה, כל יום אצלנו    :גב' רחל רבר

 תר שמירה כשאין להם ביטחון. באלישמע יש ניסיון פריצה. אנשים לא יאשרו לשלם יו

 

 מה את מציעה לגבי הסעיף הזה שמדווחים?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לדחות את זה אחרי החג.    :גב' רחל רבר

 

 את מה לדחות?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 את ההחלטה.    :גב' רחל רבר

 

 שלא יהיה שמירה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 וב, לא? לא, דיברנו על שיטת החי   :גב' רחל רבר

 

 אבל אין אפשרות אחרת.   :מר יצחק אגוזי

 

 את לא יכולה יותר ללכת אחורה.    :מר יואב סבן

 

לא, להשאיר את זה כמו שזה עד שנראה איך אנחנו מחזירים    :גב' רחל רבר

 לאזרח את הביטחון. 
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 א' אני מבקשת לקבל פירוט של הסעיף.    :גב' לאה פורת

 

 יריב.  בבקשה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ב' אנחנו לא יודעים על איזה רשימת יישובים מדובר.    :גב' לאה פורת

 

 אני הולך להקריא.   :מר יצחק אגוזי

 

דקות  5אבל היא באה, מה זה תקריא? אז עכשיו באמצע ישיבה    :גב' לאה פורת

 נשמע רשימה? 

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי

 

 לא.    :גב' לאה פורת

 

  -אה, לאהל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בקצרה.   עו"ד יריב סומך:

 

 זה קריאה ראשונה, תרשמי לך. בבקשה יריב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

... בכל הרשויות בארץ... של משרד הפנים כתוב במפורש   עו"ד יריב סומך:

, לגבות את היטל השמירה באזור שבתחומה לאחר 4המועצה תהיה רשאית לגבות, זה סעיף 

ה, והתנאי הראשון הוא: מליאת המועצה תקבל החלטה על הפעלת התקיימות התנאי האל

שירותי השמירה באזור. זה מה שאנחנו עושים כאן היום. אם לא נקבל החלטה היום בעצם אי 

אפשר להמשיך בהפעלת שירותי שמירה לפי חוק העזר החדש שתקף, ושביטל את הקודם. 

 הקודם מרגע שזה פורסם לא תקף יותר. 

 

  -תעלה שוב את הסעיף להזכיר. תעלה את הסעיף  :'וד"ר מוטי דלג

 

 את הצעת ההחלטה או את הסעיף?   עו"ד יריב סומך:

 

לא, לא, את הסעיף הספציפי שלגביו משרד הפנים העיר הערה   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 וחזר. 

 

בעיקר באמת מה שהתחיל ראש המועצה ותיאר ההנחות שמשרד   עו"ד יריב סומך:

יר בהקשר לשירותי שמירה הם רק סוציאליות, ואנחנו חשבנו להרחיב יותר הפנים הסכים להכ

וניסינו למשל להחיל הנחות שהם חלות גם על נכים וגם על נכי צה"ל, וציבורים נוספים שזכאים 

לפי התקנות להנחות מארנונה, אבל לצרכי היטל השמירה משרד הפנים לא מכיר בהם ודרש 

 ערות טכניות למשל. שאנחנו נשמיט אותם. היו הרבה ה

 

 טוב תודה. שאלות מי רוצה? בבקשה לאה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני כבר לא זוכרת, כי  7או  6אני רוצה לדעת קודם כל לגבי סעיף    :גב' לאה פורת

 דנו בזה כבר כמה פעמים, שאומר שמי שישמור בפועל יהיה פטור, האם הוא עדיין קיים בחוק? 

 

 אין דבר כזה.     :???

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

 מה לא?    :גב' לאה פורת

 

 לא קיים.   :מר יצחק אגוזי

 

  -מי ששומר בפועל  עו"ד יריב סומך:

 

 הסעיף שם לפניך?    :גב' לאה פורת

 

 הוא קיים.   עו"ד יריב סומך:

 

 אפשר לקרוא אותו? להקריא אותו?    :גב' לאה פורת

 

 החוק הישן?   :מר יצחק אגוזי

 

: "שומר השומר בפועל מכוח חוק 5לא, החוק החדש. זה סעיף   יריב סומך:עו"ד 

עזר לדרום השרון הסדרת השמירה יהיה פטור מתשלום היטל שמירה." זה עדיין קיים, כיוון 
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 שזה...

 

בסדר, אני רק רוצה לוודא שזה קיים ושכולם שומעים, זה אחד.    :גב' לאה פורת

  -שניים

 

לא מפעילים הסדרת שמירה בדרום השרון עד כמה שזכור  אנחנו  עו"ד יריב סומך:

 לי. 

 

 עד עכשיו היה הסדרת שמירה.    :גב' לאה פורת

 

 השנה אין.   עו"ד יריב סומך:

 

יריב, היא בסך הכול ביקשה שכולם שומעים. אז למה אתה צריך   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להגיב? תן לה. 

 

, אני אומרת עוד פעם, אם רוצים זהו, זה דבר אחד. דבר שני   :גב' לאה פורת

להפעיל שירותי שמירה על רשימה של יישובים, אני מבקשת לדעת את רשימת היישובים, לדעת 

שהוועדים שלהם הסכימו ושזה מה שהם רוצים. כי יש לנו החלטה מקדמת דנן שלא עושים שום 

לבד זה עניין אחד. דבר בלי הסכמת ועד היישוב. אם ועד היישוב רוצה לשבור את הראש ולגבות 

 ואם הוא רוצה שהמועצה תגבה זה עניין שני. 

 

 אגוזי בבקשה את הרשימה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

הצעת ההחלטה היא: המליאה מאשרת את הפעלת שירותי   :מר יצחק אגוזי

 2017( לחוק עזר לדרום השרון שירותי שמירה תשע"ז 1) 4השמירה מתוקף הוראת סעיף 

ייל, אלישמע, גבעת השלושה, גבעת חן, גן חיים, חגור, חורשים, ירחיב, כפר ביישובים הבאים: א

מעש, כפר סירקין, מגשימים, מתן, נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, ניר אליהו, נירית, עדנים, עינת, 

 צופית, צור יצחק, צור נתן, רמות השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג ושדה חמד. זהו. 

 

 מה נשאר בית ברל?  אז   :גב' לאה פורת

 

 יישובים.  5או  4יישובים שלא מפעילים.  4יש   :מר יצחק אגוזי
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כל הרשימה הזו זה בתיאום עם היישובים. אני מעלה את נוסח   :ד"ר מוטי דלג'ו

הצעת החלטת כפי שהקריא אגוזי להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? נמנעים? 

 ר. נגד, בלי נמנעים. אוש 3

 

 נמנעים אחד.    :גב' לאה פורת

 

אני שאלתי נגד לא היה אף אחד, אתם רוצים עוד פעם? אעלה   :ד"ר מוטי דלג'ו

שוב, אם יש פה נציג של יישוב, תקשיבו טוב שרוצה להוריד את היישוב שלו מהרשימה, אני 

 מקבל את ההצעה שלו. 

 

 הוא לא יכול, איך הוא יכול?     :???

 

תן לי, תן לי אני יכול, אני יכול נכון? מליאת המועצה יכולה. אני   :וד"ר מוטי דלג'

 יכול להיענות לבקשה של הנציג להוריד את היישוב, יש איזה יישוב כזה? 

 

 ... יש יישובים שלא יודעים.     :???

 

 מי? מי לא יודע?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אין יישוב שלא יודע מזה.   :מר יצחק אגוזי

 

 מי לא יודע? מי לא יודע?   :דלג'וד"ר מוטי 

 

 אני לא חושב שאצלנו זה ידוע.     :???

 

 ידוע, ידוע.    :מר יואב סבן

 

שמוליק, לא צריך להתווכח אתה רוצה שאני אוריד את גבעת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 השלושה? שנייה, אני רוצה לשאול. להוריד את גבעת השלושה מהרשימה? 

 

עד כמה שאני מכיר את ההחלטות האלה הם לא היו על  מוטי,  :מר שמוליק מריל

 הקיבוצים. 
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  -אבל אני שואל אותך אם אתה רוצה שנוריד  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני רוצה שתוריד את רמת הכובש.   :מר חיים רוצקי

 

 להוריד? בסדר גמור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

שוודאי שיש פה איזו חשיבה. הרעיון הוא לא נגד העניין, משום     :???

 אבל נראה לי... אני לא מצוי בהחלט בנושא הזה, אני לא יודע עם מי דיברו אצלנו בכלל. 

 

  -אז תקשיבו חברים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בגבעת השלושה יש שמירה.   :מר שמוליק מריל

 

 גם אצלנו יש שמירה.     :???

 

 לכולם, לכולם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 גם אצלנו יש שמירה שלנו, לא רק בכל הקיבוצים.    :פורתגב' לאה 

 

 אבל לא רוצה לגבות את זה.     :???

 

חברים, תקשיבו טוב, ביישובי המועצה בכל היישובים היה   :ד"ר מוטי דלג'ו

מופעל חוק עזר לשמירה, חוק העזר לשמירה היה נקבע פר משפחה, היו מקרים שהיו קובעים גם 

נים קבע שהוא לא מאשר את ההסדרים האלה, ההסדר החדש מבחינתו זה פר עסקים. משרד הפ

לפי מטרים. אני באופן אישי לא אהבתי את זה, המליאה לא אהבה את זה והיינו אמורים שזה 

 יתחיל, מאיזה תאריך זה היה? 

 

 . 2017ינואר   :מר יצחק אגוזי

 

שתלשלות של אומר לי אגוזי. אנחנו בגלל הה 2017ינואר   :ד"ר מוטי דלג'ו

העניינים ביקשנו ארכה, ונתנו לנו ארכה ואנחנו נמצאים היום שמי שלא עובד לפי חוק העזר 
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הזה הוא לא רשאי לגבות שקל אחד בגין שמירה. לכן אם יישוב מבקש או נציג של יישוב מבקש 

להוריד את היישוב שלו זה המשמעות היא שמחר אגוזי יוציא מכתב ליישוב אומר לו: תשמע, 

זה אתה לא יכול לגבות היטל שמירה. ותאמינו לי שיש תושבים בחלק מהיישובים שרק מחכים ב

 להזדמנות הזו. אז תחליטו אתם רוצים. מה שאתם רוצים נעשה. 

 

  -... חוזר ליישוב זה לא המועצה  :מר אשר בן עטיה

 

 בטח שלא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ם הם יורידו עכשיו אסור יהיה אבל אסור יהיה להם לגבות, א     :מר צפי פלד

 להם לגבות עבור שמירה. 

 

 בדיוק. ודרך אגב הכסף לא מגיע למועצה בכלל זה רק היישוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 רק היישוב.      :מר צפי פלד

 

 . 3%פחות    :גב' לאה פורת

 

 שום דבר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מרים? אם הם שומרים מאיפה משלמים לשו  :מר שמוליק מריל

 

 מי ישלם?      :מר צפי פלד

 

 בגבעת השלושה בלי חוק עזר של המועצה.   :מר שמוליק מריל

 

  -אז מסבירים לך  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שמוליק, שמוליק, למיטב ידיעתי גובים בגבעת השלושה היטל   :מר יצחק אגוזי

 שמירה. 

 

 )מדברים יחד( 
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 ? לא גובים? היום לא גובים  :מר יצחק אגוזי

 

 משלמים לשומר דרך...   :מר שמוליק מריל

 

לא גובים היום? לא גובים היום אגרת שמירה אצלכם? שאלתי   :מר יצחק אגוזי

 אם המועצה גובה בתלוש שלה. 

 

 לא, אין אגרה, אין אגרת שמירה.   :מר שמוליק מריל

 

 אז נמחק את גבעת השלושה.   :מר יצחק אגוזי

 

נתי, כל אחד יגבה עכשיו בתוך איזה שהיא מסגרת אני לא הב     :מר גבי דור

 שהוא ייקרא לה סל תרבות יגבה את הזה?  

 

קיבוצים שהחליטו  3חברים, אני היום עשיתי בדיקה, יש באמת   :מר יצחק אגוזי

שהם לא רוצים שהמועצה תגבה בתלוש שלה, אבל הם גובים באופן עצמאי לפי חוק העזר של 

ל המועצה משתנה. בשביל שהם יוכלו להמשיך גם לגבות לבד, אני המועצה. עכשיו חוק העזר ש

לא כופה את עצמי לגבות להם, אבל גם בשביל שהם יוכלו להמשיך לגבות לבד בשיטה החדשה, 

 כי אין שיטה ישנה יותר אז צריך להחליט על זה. 

 

 מה זאת אומרת הם לא ימלאו אחר החוק? אני לא מבינה.    :גב' לאה פורת

 

 הם יכולים לא לגבות.   :ק אגוזימר יצח

 

  -אם בחוק כתוב לפי מטר הם יגבו לפי   :גב' לאה פורת

 

 הם יכולים לא לגבות.   :מר יצחק אגוזי

 

לא, לא, אגוזי אתה לא מציג את זה נכון. מה זה לא נגבה? כשיש    :מר אמנון כהן

ה שאתה מדבר. אנחנו שומרים בלילה אתם משלם להם, אלא מה? אנחנו לא גובים את זה בצור

 גובים את זה בתוך המסגרת הכללית של המיסים שלנו. 

 

 אבל כל קיבוץ...     :מר צפי פלד
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 )מדברים יחד( 

 

 תהיה להם בעיה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אין להם בעיה, זה לא אומר שאני צריך לגבות. יש פה אגרת   :מר יצחק אגוזי

 שירותי שמירה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, אני אגיד לכם מה זה מזכיר לי, זה מזכיר לי את אותו   :טי דלג'וד"ר מו

נציג של יישוב שאמר אני לא נותן חצי דונם או דונם לגן ילדים, אמרתי לו: אין שום בעיה. אבל 

שעות תחזור למועצה ותבקש שיבנו את הגן, זה יהיה אותו דבר גם פה. אני מציע  48אתה תוך 

צה אישרה בזמנו את חוק העזר, עכשיו צריך לאשר אותו עם התיקון. נוסח אחר, מליאת המוע

והיא מאשרת את רשימת היישובים לפי בקשות של כל יישוב ויישוב שיגיעו לגזבר המועצה, כל 

 יישוב שרוצה יעביר. 

 

 זה טוב מאוד, זה הכול.    :מר אמנון כהן

 

  -מי שלא רוצה אגוזי יודיע  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בדיוק. תוציאו אותה מן הקיבוצים, כל אחד יחליט.    :כהןמר אמנון 

 

 )מדברים יחד( 

 

חוק העזר החדש מחייב, יריב הקריא אותו, לאשר את רשימת   :מר יצחק אגוזי

האזורים זה בלשון החוק, שבהם יופעלו שירותי שמירה לפי חוק העזר. זו הרשימה שאני 

בפועל היום. לגבי מה שמוטי אמר אני מציע הקראתי וזו הרשימה של יישובים שבהם שומרים 

שיקבלו את הנוסח הזה שאני הקראתי ונוסיף לזה עוד משפט: גביית אגרת שמירה על ידי 

  -המועצה תהיה על פי בקשת היישוב. אם יישוב לא ירצה שהמועצה תגבה

 

 אותו דבר, בסדר אותו דבר.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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  -פעילים את שירותי השמירהוהוא יגבה לבד, מ  :מר יצחק אגוזי

 

 זה ממש לא אותו דבר.    :מר אמנון כהן

 

 )מדברים יחד(

 

 מה מה פתאום?   :מר יצחק אגוזי

 

 בסוף יגידו לך שאתה לא יכול להחליט אם לגבות או לא.    :גב' לאה פורת

 

לא, לא, אגוזי אתה מקריא את הרשימה והיא כבר מחייבת עם    :מר אמנון כהן

 השמות. 

 

 נכון...    :גב' לאה פורת

 

מה שמוטי אמר זה תשאיר את זה ליישובים ושכל יישוב יפנה.    :מר אמנון כהן

 זה אחרת לגמרי זה לא אותו דבר. 

 

 אבל זה לא עומד בחוק. אתה לא הקשבת למה שאני אומר.   :מר יצחק אגוזי

 

ו: מחר יבוא תושב שלך יגיד: ... אתה לוקח ממני כסף? תגיד ל    :???

 יש לי חוק. 

 

תקשיב זה לא עובד ככה אצלנו, ממש לא, ממש לא. זה לא עובד    :מר אמנון כהן

ככה. אותו דבר אתה יכול להגיד לי על התאורה ועל הדשא ועל כל דבר... זה לא עובד ככה 

 אצלנו. 

 

 החוק קובע שצריך להגדיר איזה אזורים יהיו בחוק.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז מגדיר את האזורים...  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 
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 גבייה תהיה רק על פי בקשת היישוב.   :מר יצחק אגוזי

 

 אבל זה לא כתוב בחוק.    :גב' לאה פורת

 

 מה לא כתוב?   :מר יצחק אגוזי

 

  -זה כמו שתגיד ארנונה, שאתה מכריז על ארנונה   :גב' לאה פורת

 

דעים חוק העזר מאפשר לוועד של היישוב חברים, כפי שאתם יו  :ד"ר מוטי דלג'ו

ואך ורק לוועד היישוב לקבוע אם הוא רוצה שמירה או לא רוצה שמירה. כדי שאותם היישובים 

שרוצים שמירה אומר לי היועץ המשפטי ששמם צריך להופיע. אני יכול לעשות תיקון להצעה 

ת את הפעלת שירותי הקודמת שלי שתיתן גם מענה למה שהציע אגוזי. מליאת המועצה מאשר

ברשימת  2017( לחוק עזר דרום השרון שירותי שמירה תשע"ז 1) 4השמירה מתוקף הוראת סעיף 

היישובים אלה ואלה שהקריא, ויהיה בסוף יישוב שלא ירצה יודיע למועצה ולא יחול עליו, חד 

 וחלק. 

 

 אני מציע שישלחו את זה לכל היישובים.     :מר חיים רוצקי

 

 ישלחו.   :וזימר יצחק אג

 

 תפרסמו את זה באינטרנט.   :מר חיים רוצקי

 

 שולחים לכל הוועדים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אחרי החג.   :מר יצחק אגוזי

 

 מה המשמעות?  :מר שמוליק מריל

 

המשמעות היא שאם גבעת השלושה לא רוצה אז הוא מודיע   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שהוא לא רוצה. 

 

  ואז?  :מר שמוליק מריל
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  -והמשמעות היא אם בוועד כמו צופית או רמות השבים כן  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ... הוא אמר שהוא לא רוצה ואז?   :מר שמוליק מריל

 

אז תשאל את היועץ המשפטי הוא יגיד לך מה המשמעות אני לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יודע. 

 

 לא תגבה...      :מר צפי פלד

 

עלם מהדברים האלה. האם המשמעות היא שאני בואו לא נת  :מר שמוליק מריל

 יכול לגבות במסגרת היטל הביטחון שאני גובה... עבור השמירה. 

 

 לא.     :???

 

 )מדברים יחד( 

 

 אני לא קורא לזה היטל שמירה.   :מר שמוליק מריל

 

 תקרא לזה מה שאתה רוצה, מה אתה רוצה מאיתנו?   :מר יצחק אגוזי

 

 ה אתה רוצה מהמליאה? אני לא מבין. אז מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תקרא... עבור משה, ותגבה עבור משה, זה הכול.   :מר יצחק אגוזי

 

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

 

... את כל הרשימה של היישובים, אבל אלה היישובים שמפעילים   :מר יצחק אגוזי

להפעיל שירותי שמירה לפי המתכונת היום שירותי שמירה, יישוב שלא ירצה, ועד שלא ירצה 

 החדשה יודיע למועצה ואנחנו נדווח על כך למליאה בישיבה הבאה. 

 

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

. שמוליק, כמה זמן אתה לוקח עד 1ראיתי. נמנעים? זהו, התנגדות של  1, 1להוריד. נגד? נגד 

 שלך יודיע שהוא רוצה שתפעיל את השמירה, שבועיים?  שהיישוב 
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 אגוזי, יש הבדל בין מה שאישרנו שנה שעברה למה שעכשיו?   :מר שלמה עצמוני

 

 עכשיו זה בפועל, זהו. עכשיו זה בפועל הפעלה.   :מר יצחק אגוזי

 

 אבל אין הבדל, אז מה אתה מעלה את זה בכלל להצבעה?   :מר שלמה עצמוני

 

 החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק מעון נווה ימין.  8סעיף   :י דלג'וד"ר מוט

 

 זה הצבענו בשנה שעברה.   :מר שלמה עצמוני

 

אני אתן לכם אם יהיה זמן אחר כך חברים, אני לא רוצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להפסיק באמצע. 

 

טחון מוטי, שיצאו בהרגשה יותר טובה, שיבינו כולם שוועד הבי  :מר אשר בן עטיה

של היישוב בא ישב במועצה קבע את הצרכים שלו, קבעו כמה מטרים יש ביישוב, חילקו את זה 

 לכסף, זה מה שהחליטו לגבות. לא עשו את זה על דעת עצמם, והכסף כולו חוזר ליישוב. 

 

 עשו רשימה טופס למליאה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 י אז אני רציתי להרגיע אותו. לא, אני יושב ליד אמנון והוא עצבנ  :מר אשר בן עטיה

 

צריך לעשות קורסים לזיכרון אבל לא עכשיו, כי אנחנו עושים   :ד"ר מוטי דלג'ו

 עכשיו קורס דירקטורים למי שלא יודע. 

( 1) 4את הפעלת שירותי השמירה מתוקף הוראת סעיף ברוב קולות המליאה מאשרת : החלטה

ביישובים הבאים: אייל, אלישמע, גבעת  2017לחוק עזר לדרום השרון שירותי שמירה תשע"ז 

השלושה, גבעת חן, גן חיים, חגור, חורשים, ירחיב, כפר מעש, כפר סירקין, מגשימים, מתן, 

נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, ניר אליהו, נירית, עדנים, עינת, צופית, צור יצחק, צור נתן, רמות 

להפעיל שירותי  שלא ירצהאו ועד ב השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג ושדה חמד. יישו

, ומליאת המועצה תקבל דיווח על כך בישיבת שמירה לפי המתכונת החדשה יודיע למועצה

 מליאה הבאה. 

 

 גיתית גזית במקום רינה בורגר; –החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק מעון נווה ימין  . 8
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 החלפת מורשה חתימה, קדימה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

טוב, במעון הילדים בנווה ימין המנהלת בשם רינה בורגר עזבה,   :גוזימר יצחק א

  -סיימה את עבודתה. ואנחנו מבקשים

 

 מי זאת רינה?    :גב' רחל רבר

 

 מנהלת המעון.     :???

 

מנהלת המעון גברת רינה בורגר עזבה את עבודתה, היא הייתה   :מר יצחק אגוזי

את זכות החתימה באופן שהיא תצא, היא תוסר  בעלת זכות חתימה, אנחנו מבקשים לשנות

 מהרשימה, ובמקומה תהיה גיתית גזית שהיא מנהלת המדור לגיל הרך באגף החינוך. 

 

 נוסח הצעת החלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זהו.   :מר יצחק אגוזי

 

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

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

 

  -אנחנו עוברים לסעיף  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 רבותיי, שבת שלום חג שמח לכולם.    :מר יואב סבן

 

  -אני רוצה לשאול משהו   :גב' לאה פורת

 

 לא, אין שאלות, אין שאלות עכשיו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לדת אתמול? רגע, זה נכון שהיה ליו"ר יום הו   :גב' לאה פורת

 

 זה נכון.   :מר יצחק אגוזי
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 מזל טוב.    :גב' לאה פורת

 

 תודה רבה לכולם, לכל המברכים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

גיתית גזית  –החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק מעון נווה ימין הוחלט פה אחד על : החלטה

 במקום רינה בורגר;

 

 

 דו"ח ראש המועצה והרמת כוסית; . 1

 

אנחנו נעבור ברשותכם לחוק עזר מחזור. אבל לפני שנעבור לחוק   :דלג'ו ד"ר מוטי

עזר מחזור אני אתן איזה עדכונים מאוד מאוד קצרים. אחד, אנחנו בבית ספר עמי אסף החדש 

נחתם ההסכם עם בית ברל בשעה טובה. וכמו כן גם הגזבר וגם היועץ המשפטי הודיעו לי שהצ'ק 

 2. אנחנו יוצאים למכרז לכביש העוקף של ניר אליהו. וכמו כן הראשון הגיע ואנחנו מתקדמים

הכיכרות שדיווחנו לכם, אחד בכניסה לבית ברל כביש לכיוון ניר אליהו, כמובן בכניסה לבית 

 ברל, ואחד אחרי המתחם שאחרי שדה ורבורג שנוסעים לכיוון טירה מצד ימין אחרי קלמניה. 

 

 ? 100%-משרד התחבורה הסכים לממן ב    :???

 

אנחנו הצלחנו, עדיין החוזה לא נחתם אבל זה היה הלחץ שלי,   :ד"ר מוטי דלג'ו

. כפי שכולכם שמעתם לגבי 30%-כמה שזה יוצא ה₪ מיליון  2.7-ואנחנו כנראה נקבל את ה

תחנות הכוח החשמליות, נדמה לי ביום שישי זה התחיל אצלנו עם ראשי המועצות שהולכים 

מליות ברחבי הארץ, כמובן כולם בתחומי המועצות אזוריות. דיברו על תחנות כוח חש Xלהקים 

מתחמים, ניסינו לזהות, איתנו לא דיברו, לא ידענו מה הולך. מפה לשם ביררנו, אז מתברר  2

שצור נתן חתמו על איזה הסכם. אנחנו בכל מקרה הודענו בצורה חד משמעית עוד לפני שידענו 

לתחנות כוח האלה. כמו כן דובר גם על אזור מפגש השלום שצור נתן חתמו שאנחנו מתנגדים 

תחנת הדלק השלום כשנוסעים לכיוון אלפי מנשה, זה בצומת של הפנייה נווה ימין שדי חמד 

ואלפי מנשה, על יד אבו דיה מי שמכיר, ודווקא שם היה מדובר על תחנה גדולה. בחלק 

  -אנחנומהפרסומים אנחנו רואים את זה בחלק לא. העמדה שלנו ש

 

 תחנת כוח חשמל.     :???

 

 על גז?     :???
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על גז ויש בזה כמובן מערכת שלמה של סיכונים. אנחנו בשלב   :ד"ר מוטי דלג'ו

הזה העמדה שלנו חד משמעית לא. יישבו איתנו ידברו איתנו נבחן עם היישובים, נראה מה 

  -אנחנו נעשה. אני כמו כן מדווח לכם

 

 , כי גם בניר אליהו הקימו שטח... על יד התותים. לא  :מר יעקב אברהמי

 

דברים שונים. יש את התחמ"ש שזה תחנה  2שנייה, תראו יש   :ד"ר מוטי דלג'ו

שאנחנו יודעים היא באה לשרת את האזור, וזה דווקא זה. יש את התחנות האלה עם כל 

דע, לא רק אני גם המשמעויות שלהם שעדיין לא למדנו אותם, אף אחד מהצוות שלי עוד לא יו

אחרים לא יודעים. אז על זה אנחנו לא מסכימים. לגבי תחמ"שים יש הליך עם היישוב בצורה 

מסודרת וכל מה שצריך. כמו שאתם יודעים משרד הפנים יצא בקול קורא לאשכולות יישובים 

בעיקר פריפריה דרום צפון, בנושא של איכות הסביבה. ובחודשים האחרונים או יותר נכון 

בחודשיים האחרונים הוא יצא גם קול קורא שהוא רוצה לאפשר גם ליישובים באזור המרכז. 

אנחנו בקריאה ראשונה לא התלהבנו מהעניין הזה, אבל פנו אליי המשרד להגנת הסביבה 

שאנחנו כמועצה שגם כמה דברים אזוריים היא עושה לא רק בהקשר של המועצה, נרים את 

הנחיתי את מנכ"ל המועצה שיבדוק את הנושא יכין את החומר,  הכפפה הזו. אנחנו בשלב הזה

והיה ואם נקבל החלטה אז כמובן זה יגיע למליאת המועצה ואנחנו נחליט עם איזה יישובים, מה 

המשמעויות. אם לצורך העניין הזה כמובן לא יתנו לנו לעשות אשכול יישובים רק כאילו 

 החזקות, הם ירצו שזה יהיה משולב. 

 

 מה הנושא?     :???

 

לנושא של איכות הסביבה פינוי גזם פינוי אשפה וכל הדברים   :ד"ר מוטי דלג'ו

האלה, מחזור. בהקמה של אשכול כזה בצד נאמר החסרונות שלו שאולי איזה גוף כזה אחר לא 

ישלם, אז אומרים לי שמשרד הפנים יודע להבטיח שזה יהיה דרך מענקי האיזון. אבל קחו 

ו הולכים ומתכננים, לא הולכים אלא מתכננים בפועל הקמה של תחנה לטיפול בחשבון שאנחנ

בבוצה וגזם והיא באופן טבעי דווקא תהיה זקוקה לקבלת גזם, וזה גם יתרום להקטנת העלויות 

 של פינוי הגזם במועצה. 

 

 מוטי, קיבוץ ניר אליהו מתנגד להקמת המתקן הזה מול הקיבוץ.   :מר יעקב אברהמי

 

 איזה מתקן?   :י דלג'וד"ר מוט
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 לקומפוסט. שלחתי לכם מכתבים לא עניתם לי.   :מר יעקב אברהמי

 

אני לא יודע על זה. אגב, זה שהקיבוץ התנגד זה לא אומר שנקבל   :ד"ר מוטי דלג'ו

 את ההתנגדות שלו, במיוחד שזה לא בתחום שלו. 

 

 אנחנו אמורים להיות מושפעים מזה.   :מר יעקב אברהמי

 

 ידונו על זה. תראה, שום תכנית כזו לא עוברת בלי נספח סביבה.   :מוטי דלג'וד"ר 

 

 אז למה אתם לא עונים?   :מר יעקב אברהמי

 

נושא נוסף, פתחו את מחלף בעצם את הכביש שמקשר בין כביש   :ד"ר מוטי דלג'ו

 , יש לזה משמעות אדירה. 531כביש  2לכביש  6

 

 רק לצד אחד.     :???

 

כן, כן, יש לזה משמעות אדירה גם לגבי יישובי המועצה. בחלק   :דלג'ו ד"ר מוטי

לכיוון כביש  531מהזמן כשנוסעים מכיוון תל אביב לאזור השרון אז אפשר כבר לעלות על כביש 

 , מה שנקרא הירידה באזור רמת השרון.  2

 

 המשמעות היא בעיקר מיישובי חורשים.    :מר אבי קירס

 

 יישובי חורשים זה עוזר מאוד מאוד לכפר סבא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ... בפקק.    :מר אבי קירס

 

 עכשיו יותר?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 המון.    :מר אבי קירס

 

 יותר?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 המון, רק יותר.    :מר אבי קירס
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 איך יותר?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בוא תסתכל הבוקר.    :מר אבי קירס

 

 יהיה עוד יותר כשיהיה את הגשר.    :תגב' לאה פור

 

  -חכה שיחנכו לך את הגשר אתה תעמוד    :???

 

 נורא ואיום.    :מר אבי קירס

 

 יהיה לך מספיק זמן לצלם את כל הסביבה.     :???

 

בנושא של חינוך אנחנו קיימנו במועצה את חידון התנ"ך   :ד"ר מוטי דלג'ו

וב, מתברר שדווקא נערים ונערות, זה בלי לפגוע המסורתי. זה מדהים לראות, תקשיבו ט

בדתיים מאוד, שמגיעים דווקא מאוכלוסיות חילוניות לגמרי מגלים ידענות זה ברמה חבל על 

הזמן. ד"ר אבשלום קור ויואב שהם המארגנים של הדבר הזה, אמרו לי: 'שמע, עם רמה כזו לא 

ליך של יציאה לשטח, ביקור בירושלים, בהרבה רשויות מצאו'. עכשיו זה לא החידון עצמו זה תה

 בגליל, במקומות היסטוריים, וזה בהחלט נותן גם ערכים. 

 

 שיזמינו אותנו בפעם הבאה.    :גב' רחל רבר

 

האולם היה מפוצץ, זה של הנוער. וכמו כן עשינו השנה גם חידון   :ד"ר מוטי דלג'ו

. אנחנו גם את זה נהפוך למסורת. מורשת לכיתות של חטיבות הביניים, וגם פה זה היה מדהים

 -אני חושב

 

 אנחנו נשמח גם להיות מוזמנים לפני.    :גב' גילה פרין

 

לא, לא, אני לא אמרתי שהזמנו אתכם, לא היה שם מקום, לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הזמינו... האולם מפוצץ. 

 

 בשנה הבאה באולם הכנסים יהיה מקום.   :מר אורי עצמון
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 2חברים, עכשיו אני מגיע לקצפת. בחידון המורשת היו לנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

שופטים אשר בן עטיה שהוא כמובן, מי שלא יודע מורה במקצועו. וחברנו דוד כהן מחגור, באמת 

הם ישבו וגילו ידענות. וכמו כן בחידון התנ"ך אגוזי הוא כבר במסורת אחד השופטים יחד עם 

לראות את בני הנוער. חברים דבר נוסף, בחודש ומשהו  רואי מבקר הפנים של המועצה, ותענוג

האחרונים התקיימו סדרה של אירועים ליום האישה שהשיא שלו היה במועצה אירוע מרכזי, 

כמובן שיפעה ארגנה את כל הפרויקטים האלה יחד עם ורדה וזה היה באמת מכובד מאוד מאוד. 

המועצה כמידי שנה גם השנה דברים, אחד ש 2אני כמו כן מבקש להביא לתשומת לבכם 

המועצה כולם בחופשה, תהיה התחשבנות כמובן מול  17.4.17-עד ה 10.4.17בתאריכים 

יחליף אותי ממלא המקום שלי צפי, אבל  23.4.17-העובדים. שניים, אני באופן אישי יוצא עד ה

כי אנחנו נמצאים היום בעולם תקשורת שלפעמים אני יודע שם יותר מהר מה שקורה פה, 

הלילה והיום הוא קצת שונה. זה פחות או יותר. אגב אני דיברתי עם יפעה שהיא תחשוב על 

איזה רעיון לעשות מה שנקרא קצת פעילות לגברים, אז היא לקחה את זה היום ברצינות בין 

מנהלי המחלקות בדיון שהיה, והיא תתכנן משהו. אמרתי לה שבתכנון שלא יהיה למשל אירוע 

ו יום הזיכרון או כאלה דברים, אלא משהו משמח. אז אם יש למישהו של תשעה באב א

 מהגברים רעיון, היא תשמח לקבל. 

 חוק עזר מחזור; . 7

 

 אנחנו נעבור לחוק עזר מחזור, בבקשה מנכ"ל המועצה שי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ערב טוב, בחומר שחולק לכם יש את חוק העזר למחזור, והפעם   :מר שי אברהמי

שהוא הבסיס  1990-שראיתי שחברים אינם בקיאים אז גם צורף חוק העזר לפינוי אשפה מכיוון 

תמונה מייצגת מסיור שהייתי בשבוע שעבר, במקרה זה פה לכל הפעילות שלנו בנושא הזה. יש 

מכפר מעש. תסתכלו על התמונה מימין התחתונה, אתם רואים את פח האשפה הירוק ולצדו 

קרטונים כאלה ממלאים  2אותם, אתם רואים את הנפחים שלהם,  קרטונים שניתן היה למחזר

שהשתמש בזה נזרקים למיכל ההטמנה מחזור המתאים מי פח אשפה שלם, ולו היו על ידי 

לקרטונים, היה נחסך נפח אשפה רב, לא מדבר כבר על המראה של הרחובות שעד שיפנו את פח 

אל של מערום של פסולת מעורבת גם האשפה, כך נראה רחוב. אותו דבר זה גם התמונה משמ

פסולת גזם וגם פסולת גושית, אבל גם בה יש הרבה מאוד פריטים שהיה ניתן למחזר אותם כמו 

קרטונים, בגדים וכו', שלו היו נלקחים על ידי מי שזרק אותם למיכל המחזור התואם היה נחסך 

ת יותר מוצלח. קיבלתם גם נפח אשפה ופסולת מצד אחד, וגם המראה של היישוב היה נראה קצ

את דברי ההסבר, אני לא אחזור עליהם. עשינו כאן למענכם איזה שהיא טבלת השוואה שמשווה 

בנושא פינוי  1990-מה הייחודיות של חוק העזר החדש חוק העזר למחזור לעומת חוק העזר מ

ית אשפה. אני מקווה שאתם יכולים לקרוא מה שכתוב שם, בכל מקרה כמו שאתם רואים מרב
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הסעיפים ומרבית נושאי העיסוק של חוקי העזר הם דומים, וההוראות שישנם בחוק העזר 

שאינם מופיעים בחוק העזר הישן. ואני תכף  8-ו 7, 6למחזור הייחודיות שלהם זה בסעיפים 

אעבור על הפירוט ואספר מה התחדש ולמה יש צורך לכן בחקיקת חוק העזר הזה. אבל פרט לכך 

אתם יכולים לחייב אותי  ,מה"עלו עליהם שאלות בדיונים הקודמים, כמו: כל הנושאים שגם 

. אותו דבר זה גם הנושא של חובת 1990אז חבר'ה זה לא חדש, זה מחוק העזר של  "להתקין פח?

השימוש במיכל הייעודי, כל הנושא של סמכויות של פקחים להיכנס לחצרות ולוודא את אכיפת 

ני רק חזרתי בחוק החדש על נוסחים. אגב מקלים במידה רבה החוק, זה כבר קיים גם היום א

. אז אני 1990-לעומת מה שמופיע בחוק המקורי שעדיין נשאר ויישאר גם בהמשך החוק מ

ברשותכם אעבור לכמה סעיפים שככה נוכל להדגיש אותם. אני אדלג ברשותכם על כל סעיפי 

 ההגדרות. 

 

 מה זה מיכל ייעודי רק?   :מר אורי עצמון

 

למשל פח ירוק, פח חום, מיכל כתום, זה פח ייעודי. הפח הירוק   :מר שי אברהמי

  -מיועד לפסולת שאינה

 

 פח ירוק אנחנו קונים אבל מה עם...   :מר אורי עצמון

 

 )מדברים יחד( 

 

שנייה, אני אעשה הבחנה אם אתה כבר קופץ. יש לי בקשה, אני   :מר שי אברהמי

כבר העלית את זה אני אבחין. יש הבחנה בחוק עזר הזה ואני אשמח לשאלות בסוף אבל אם 

מזכיר לכם שחוק העזר הזה לא המצאנו את הגלגל מחדש וכתבנו חוק עזר חדש משלנו, כי 

הסיכוי להעביר כזה חוק עזר באישור משרדי הממשלה הוא אפסי, אנחנו התלבשנו על נוסחים 

ברמה  שנמצאחזור, אחד זה מתקן מסלולים בנושא מתקני מ 2קיימים ומאושרים. ישנם 

הביתית, וזה מה שאתה שואל לגביו, שאז אני מגדיר את סוג הפח את גודלו. יש אפשרות שאני 

אפילו אספק אותו לבית האב וגם אחייב אותו בכסף. כדוגמא חלקית למקרה הזה זה מה שהיה 

גב לא ביקשנו על זה עם הפיילוט לפח החום האורגני. אנחנו סיפקנו לבתי האב את הפח החום, א

כסף, זה דוגמא למסלול האחד של פחי המחזור. המסלול השני שזה פחים או מכלים במרכזי 

זה לא משהו פרטי שלך או אישי שלך, לא נחייב אותך  ,המחזור, שם אנחנו לא דורשים מהתושב

לשים אותו וגם לא נחייב על זה כסף, זה מכלים שהמועצה מתקציבה מכספה, יכול להיות 

כל הייעודי ואנחנו גם יבהסדרים עם גוף שלישי אבל לא משנה, אנחנו אחראים להצבת המ

 אחראים לפינוי שלו וכמובן... לתושבים. לדוגמא כל המכלים לנייר, קרטון, זכוכית. 
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 אבל מה שאתה אומר זה טוב ויפה אבל מה שכתוב הפוך.   :מר אורי עצמון

 

  -וב הפוך, אני אעבורלא, לא, זה לא מה שכת  :מר שי אברהמי

 

 אני לא יודע אני...  :מר אורי עצמון

 

אורי תן לי אני אעבור איתך על זה בפירוט תראה שזה כתוב   :מר שי אברהמי

, הנושא של חובת התקנת מיכל ייעודי, זה 4בצורה מסודרת. אני מפנה אתכם קודם כל לסעיף 

התושבים להתקין פחים ייעודיים ראה מה שכרגע דיברתי עם אורי, המסלול שבו אנחנו נדרוש מ

אגב אנחנו סיפקנו אותו בלי לחייב את התושבים, פח  .דוגמא של הפיילוט שהיה עם הפח החום

ייעודי שנמצא ברמת בית האב. נכון להיום אגב אין אף מסלול כזה, יש או פח ביתי ירוק לאשפה 

זי מחזור, ברחבי היישוב שמיועדת להטמנה, כל מתקני המחזור היום נמצאים במרכזים, מרכ

לא ברמה הביתית, אבל האופציה הזאתי קיימת בחוק העזר, נכון לכרגע אני גם לא רואה בעתיד 

 הנראה לעין לא תמומש. עכשיו שאלות עד כאן? 

 

 למה להחיל דבר שאנחנו לא הולכים לעשות?   :מר אורי עצמון

 

 ק עזר קיים ומאושר. הסברתי שחוק העזר הוא נוסח קיים של חו  :מר שי אברהמי

 

אנחנו... ראה וקדש, אנחנו עושים מה שטוב לנו. ואנחנו לא   :מר אורי עצמון

כותבים, מחר מתחלפים פה אנשים ואנחנו מתחלפים, יבוא מישהו יגיד כתוב לחייב יחייבו את 

 כל הכתומים... 

 

 אז אני רגע אתן לך דוגמא.   :מר שי אברהמי

 

 ה? אז מה תעש  :מר אורי עצמון

 

אני אתן לך רק דוגמא אורי, רק לפני חצי שנה בערך, קצת יותר   :מר שי אברהמי

מחצי שנה, שקלנו לשים את הפחים הכתומים כפחים ביתיים ולא כמיכל משותף במרכז מחזור. 

במקרה הזה זה בדיוק היה עונה על המסלול הזה שבו אנחנו שמים מיכל מחזור ברמה הביתית. 

שיקולים  תקציביים סביבתיים ונראות ופידבקים שקיבלנו גם מהשטח בסופו של דבר משלל 

וגם מחלק גדול מכם על המסלול הזה שנראה לכם כמסלול לא מתאים, הלכנו למסלול של 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 05.04.207מיום  הישיב

 

 41 
 

 מרכזי מחזור. אבל האופציות... למימוש לפני חצי שנה, אז זה לא משהו בעלמא. 

 

ת פתוחות, צ'ק פתוח, מה אני לא אמליץ לאף אחד לאשר אופציו  :מר אורי עצמון

 שאתם רוצים תעשו. אני אמליץ לכולם מה שנחליט זה מה יעשה. 

 

  -אגב אורי הסעיף הזה  :מר שי אברהמי

 

סליחה רגע תן לגמור את המשפט, לעשות חוק פתוח לכולם זה   :מר אורי עצמון

אני אומר: לא, צ'ק פתוח להכול מחר תחליט. לא, אני לא רוצה מחר תחליט, מפני שהחוק גובר, 

 תרצה להחליט תחזור אלינו נאשר או לא נאשר, נדון לא נדון, אל תעשה לך חיים קלים. 

 

אורי אתה לא עושה לי חיים קלים, כי זה כבר קיים בחוק עזר   :מר שי אברהמי

  -הנוכחי, יש לי את הסמכות, לי למועצה

 

ז אנחנו מכניסים היה פח אחד אנחנו עכשיו מוסיפים פחים, וא  :מר אורי עצמון

  -לחוק גם, ואנחנו גם מפרידים אשפה מה שלא עשינו קודם

 

  -העירייה תמיד יכולה להחליט  :מר יצחק אגוזי

 

  -אני לא רוצה להחליט היום  :מר אורי עצמון

 

רגע, אבל זה לא צ'ק פתוח, אתה מחליט היום על חוק שמאפשר   :מר יצחק אגוזי

ה מאוד דברים. אתה אומר שאם אחת המועצות בעוד לא הרבה מאוד דברים ומצמצם גם הרב

יודע מתי תחליט לשים פח סגול שאוגר בתוכו גבינות, אני לא יודע מה, ברמה הביתית אז יהיה 

אפשר לחייב, זה החוק. אבל אם לשים פח סגול ומתי לשים אותו אם בכלל זה מליאת המועצה 

  -בעוד

 

 וב הוראת המפקח. איזה מליאת המועצה? כת   :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

אבל מה הבעיה שנחליט היום שאנחנו נעביר את המחזור לרמה    :גב' רחל רבר

 ביתית, מה הבעיה? אני אשמח. אני אשמח מאוד. 
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אנחנו לא מתווכחים עם הרעיון אנחנו מתווכחים עם המשמעות    :גב' לאה פורת

 הניסוחית... מחר בבוקר יבואו אליך. 

 

אני מחזיקה שקיות בכניסה לבית ככה יהיה לי מסודר בתוך    :חל רברגב' ר

 פחים, אז אפילו אם זה יעלה לנו הפחים. 

 

 אין בעיה, את יכולה להסכים, יש כאלה שלא.    :גב' לאה פורת

 

אבל חברים שנייה, אתם מתחילים דווקא בנושא הפחות חשוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

כל החוק, אחר כך בצורה מסודרת, כל מה שנאמר עד עכשיו  אני מציע לאפשר לשי להציג את

אני לא יודע, אולי אחרים שמעו אני לא שמעתי, רק שמעתי צעקות והיא התערבה באמצע והוא 

 התערב, בצורה מסודרת אני אתן לכל מי שרוצה כמו תמיד שידבר. בבקשה שי. 

 

אני אקריא את  5. סעיף 5אני מפנה את תשומת לבכם לסעיף   :מר שי אברהמי

עיקרי... שלו. "לא ישליך אדם פסולת שאינה פסולת למחזור למיכל ייעודי או למתקן מחזור." 

כלומר אשפה ביתית שלא ניתנת למחזור לא לזרוק לפח הכתום או לקרטוניה או לפח הנייר. 

ולכיוון ההפוך: "הותקן מיכל ייעודי או מתקן מחזור סמוך למקום מגוריו של אדם או לבית 

עסק, לא ישליך אדם בעל נכס או כל אדם הנמצא בנכס או בבית העסק או כל מי מטעמם, 

פסולת למחזור אלא לתוכו ובהפרדה בהתאם לסוג הפסולת". כלומר יש קרטונים נא לזרוק 

, חובת 5אותם רק למיכל לקרטונים ולא לזרוק אותם לפח הביתי, זה המשמעות של סעיף 

 המחזור וההפרדה על התושב. 

 

 אדם זה גם תאגיד?   :מר יעקב אברהמי

 

 כל דבר כן.   :מר שי אברהמי

 

זאת אומרת שאם מישהו ביישוב יזרוק אז קונסים את המושב   :מר יעקב אברהמי

 או את הקיבוץ? 

 

 קיבוצים פטורים, אנחנו החלטנו.    :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 
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 לא מרשים כלום.  מה קרה לך? מי יבקש? בקיבוצים   :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

שלפניכם הוא גם סעיף  6חברים אני רוצה להמשיך, חברים סעיף   :מר שי אברהמי

שהוא ייחודי לחוק העזר הזה לעומת החוק הקודם. הנושא של הקטנת נפחם של פריטים שניתן 

ר הזה: למחזר אותם. שוב הדוגמא הקלאסית זה דוגמא של קרטונים. אז נוסח לשון חוק העז

"לא ישליך אדם לתוך מיכל ייעודי או מתקן מחזור חומרי אריזה בעלי נפח גדול שניתן להקטין 

את נפחם על ידי פירוק, קיפול, קריעה או דחיסה, אלא לאחר שפורקו קופלו נקרעו או נדחסו." 

מי שהיום מכיר במועצה זה לא מקובל אבל ברחבי הארץ היום מיכלי הקרטון הם כאלה 

  -שלהם צרים שהפתחים

 

יש תעריף כמה אתה משלם לי בסוף החודש על זה שאני עובד      :מר גבי דור

  -אצלך כל החודש? תקרא מה אתה אומר לי, אני צריך לקפל ולקרוע ולהרוס ולכווץ

 

 זה המשמעות.   :מר שי אברהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

יצר היקפים יש גם בסעיף הבא במקרה שמדובר בבית עסק שמי  :מר שי אברהמי

מאוד מאוד גדולים של פסולת שמיועדת למחזור, ניתן לחייב אותו לשים מתקן כמו מתקן 

דחיסה לקרטונים. אגב באותו סיור בכפר מעש בלי שאנחנו חייבנו, שמחתי לראות את המכולת 

המינימרקט היישובי שרכש מתקן כזה ודוחס לקרטונים, במקום לפוצץ את הקרטוניה של 

מה שהיה קורה בעבר, קנה מתקן דחיסה, הקרטונים נדחסים והפלא ופלא צריך היישוב, שזה 

פחות משאיות כדי לפנות את הקרטונים האלה. המשאיות האלה עולות כסף, המשאיות האלה 

 מזהמות את האוויר ולכן יש חשיבות מאוד גדולה למתקן. 

 

 ... בכל יישוב?     :???

 

 תקציב להוריד.  בהחלט. תגיד לי מאיזה  :מר שי אברהמי

 

 )מדברים יחד( 
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שהוא המשלים לשאלה שנשאלה קודם לכן הצעד  10סעיף   :מר שי אברהמי

המשלים. מסלול אחד כמו שדיברתי הוא המסלול של מכלי איסוף מחזור הביתיים, מסלול 

שמופיע בחוק העזר עוסק בהקמתם של מרכזי  10שכרגע לא ממומש במועצה המסלול בסעיף 

ור ביישובים, שהיום זה המסלול המועדף על ידינו לטיפול. זה לא חייב להיות שזה הפרדה ומחז

מה שיישאר גם בעתיד, אנחנו גם תלויים בחקיקה ראשית ובתקנות נוספות בנושא של מחזור, 

בחוק העזר, גם היו על זה שאלות פעם קודמת, עוסק בסמכותו  14ולכן חשוב שזה יהיה. סעיף 

או לבניין. הסעיף הזה מאוד מוגבל בסמכויות שנטענות כאן, להיכנס של מפקח להיכנס לחצר 

למקום מגורים זה רק אם יש ברשותו צו של בית משפט ולמקום המוחזק על ידי מערכת 

בחוק  8הביטחון, גם כן מוגבל אלא ברשות שר הביטחון. אני רק מפנה את תשומת לבכם לסעיף 

פה, המגבלות האלה אפילו לא קיימות. סמכותו של העזר שקיים היום ונשאר חוק עזר לפינוי אש

שנה להיכנס לחצר, בניין, נכס בלי לבקש צו של בית משפט לצורך אכיפתו של  27מפקח מזה 

  -חוק העזר הזה. אז בסעיף הזה אני רק

 

 מה קשור אשפה לתוך הבית שלו?    :גב' רחל רבר

 

 וסח החוק. אני לא הייתי, כך מנ 1990-זה החוק, ב  :מר שי אברהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים לסיכום חוק העזר הזה שאתם אמורים להצביע עליו   :מר שי אברהמי

בקרוב, והוא גם עבר ועדה מוקדמת שלא היה לה הסתייגויות, וגם עבר בדיון ההנהלה והוא 

אושר, זה שכל הסעיפים שיש פה למעשה פירוט, תת פירוט של מה שקיים היום בסמכויות של 

ה ראש המועצה והמפקחים מטעמו בנושא פינוי אשפה, הוא רק מחדד את הנושא של המועצ

המחזור והפרדה לפחים ייעודיים ודחיסתה של האשפה, פרט לזה אין בו שום דבר חדש. אני 

  -רואה פה את אלה

 

 מי מבקש לומר, מר אורי עצמון.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מתכוונים לעשות, זה מפריע לי.  ברגע שרושמים לי דברים שלא  :מר אורי עצמון

אנחנו בחוקים מאשרים דברים שאנחנו רוצים לעשות. אנחנו היום הוספנו פחים כתומים 

ביישובים לפחים הירוקים. הפחים הירוקים כל אזרח משלם קונה, האחרים לא. אני לא רוצה 

ורום שיהיה רשום שהמועצה רשאית לקחת ולגבות, לא רוצה. שאם ירצו לשנות יבואו לפ
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המכובד הזה והוא יחליט, היות ורוצים לשנות ולחסוך או לעשות לא יודע מה, אנחנו מחליטים 

עושים ככה וככה. לא יכול להיות שאנחנו נותנים צ'ק בלנקו עכשיו מה שרוצים ייקרה כל פקיד 

, וכו', אני לא אומר פקיד בלשון זלזול, אבל פקיד הוא לא נבחר ציבור בגלל זה אני אומר פקיד

 יחליט לפי החוק מה שהוא רוצה יעשה, למה אנחנו החלטנו נתנו לו גושפנקה. 

 

 ואם הוא נבחר ציבור אז מה?     :???

 

נבחר ציבור נבחר על ידי הציבור והוא נותן גם את הדין והחשבון   :מר אורי עצמון

  -לציבור בבחירות הבאות. ובזה דעתו צריכה להתקבל ובזה יש פורום של מועצה

 

 שנה.  30בשביל זה אתה פה     :???

 

 )מדברים יחד( 

 

)א( וכל הדברים האחרים. אני אומר  8אני מדבר על סעיף תשלום   :מר אורי עצמון

  -לא עושים דבר שלא מתכוונים לעשות אותו בחוק כדי שיהיה רשום. אנחנו יכולים לחוקק מחר

 

 חבר'ה תאפשרו לו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כאשר לא מתכוונים לא עושים את זה, אנחנו מתכנסים פה כמה   :מר אורי עצמון

שאתם רק רוצים ונותנים את הזמן שלנו כמה שאתם רוצים, אתם רוצים לשנות אנחנו נבוא 

 ונשמע נחליט מה שנחליט, לא נחליט עכשיו מה שלא מתכוונים לעשות. 

 

 יפה דיברת. בבקשה נדל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

י תשמעו, בשפה עדינה אנחנו טובעים בתוך ים של, לא רבותי  :מר אברהם נדל

רוצה להגיד את המילה חרא אבל אני אגיד אותה, מכל הכיוונים אנחנו טובעים בתוך הדרק 

הזה, בכל מקום זורקים לכלוך, בכל מקום זורקים לכלוך שגם לא מתכלה. מי שבמקרה ראה 

כשיו אם אנחנו קיבלנו גיבוי כזה אתמול את הסדרה בים מה קורה בקרקעית הים מה שבפנים, ע

וביישוב יהיה מרכז כמו שיש בכל היישובים והפחים הייעודיים האלה ותהיה תודעה, אולי גם 

התודעה הזו גם תחלחל לסופי השבוע. הנה בשבוע הבא יתחיל הפסח המימונה וכל החגיגות 

איזה שהוא מקום, שעם ישראל יוצא לפארקים, תראו מה ישאירו שם אחר כך, אולי זה יחלחל ב

ואני נותן את כל הכבוד למי שהכין את החוק הזה, ובעיקר מי שיאכוף את החוק הזה על 
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 התושבים ביישובים. כי אולי אנחנו נגאל ואולי בקצת ועל זה יבורכו. 

 

 בחג הגאולה אולי נגאל.   :מר יצחק אגוזי

 

  -א לומה שהחוק הזה עושה זה חוק הקטנת... אני קור  :מר שלמה עצמוני

 

  -שלמה, שלמה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ... המחזור ולא שום דבר.   :מר שלמה עצמוני

 

 שלמה אתה משלם בשביל הנפח הזה.     :???

 

 עזוב יש לך מחזור בקצה הקו הרי ממילא.   :מר שלמה עצמוני

 

 לא משנה אבל הקטנת נפח זה גם...     :???

 

יח לא דיאלוג, תאפשרו שנשמע את כל מי אי אפשר ככה, לא דו ש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 שמדבר. אתה סיימת בבקשה? בבקשה עצמוני. 

 

אני אומר שהחוק הזה הייתי קורא לו חוק נפח האשפה ולא   :מר שלמה עצמוני

מחזור, כי מחזור מתבצע בכל מקרה בתחנה הסופית. אז אפשר להגיד שיש קצת מיותרות בכל 

זה גם עולה לנו במשאבים על אחת כמה וכמה. אם זה  החוק הזה, זה מה שרציתי להגיד. ואם

 יגרום לזה שנאסוף אשפה ביתית פעם אחת בשבוע במקום פעמיים יצאנו מורווחים. 

 

מישהו מחברי הוועדה רוצה לדבר? צפריר, עמנואלה, דרור, יריב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אגמון? 

 

אוד מסכימה לגבי כל מה אני, אני רוצה רגע להגיד משהו. אני מ  גב' עמנואלה קון:

שיכול להיות באמת כדי לקדם וגם איזה שהיא סוג של חשיבה קדימה בעקבות הסעיף הזה, 

שאולי כאילו לא רלוונטי לעכשיו ויתכן ויהיה רלוונטי. אז יש לי עניין מאוד גדול שבאמת כמה 

ה עומד שיותר לקצר מה שיצטרכו לקצר. אבל אני כן בהחלט מסכימה עם אורי, כי כאילו מ

 מאחורי בעצם להכניס סעיף שהוא לא רלוונטי עכשיו. 
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הוא רלוונטי מה זאת אומרת? בשנה הבאה כשירצו לפזר פחים    :גב' לאה פורת

כתומים, במקום לקחת את זה מתקציב המועצה יחייבו אותם, זה פשוט. דברים צריכים 

 גד. להעמיד על השולחן כדי שאנשים יבינו, לא שייך אם הם בעד או נ

 

 )מדברים יחד( 

 

 אז על מה אתה רוצה אורי שיבואו להתדיין בפעם הבאה?   גב' עמנואלה קון:

 

... פח אחד כל בית, זה הכול. היתר יעשו מה שרוצים, ירצו לחייב   :מר אורי עצמון

 יבואו... 

 

חברים, נשמעו פה ההערות. תקשיב היתרון של האדם הוא שהוא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לתו את הדברים החיוביים. עכשיו תסתכל מצד ימין ומצד שמאל שלך ותחליט. לומד מזו

 

 אני חושבת שמיצינו את הדיון על...   גב' עמנואלה קון:

 

 אני רק רוצה לעדכן אתכם, בבקשה ביקש רשות דיבור יפה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ותו דבר, תראו, השיטה להתייחס בצורה רוחבית כאילו שכולנו א  :מר יעקב אברהמי

בתי אב, לאף אחד אין כמויות של קרטון כמו בחדר אוכל  200או  100זה ברור שבמושב שיש 

שקונים מוצרים. אז עכשיו יצטרכו לחייב את כל היישובים הקיבוציים לקנות דוחסי קרטון כי 

לפני זה אנחנו מסדרים אותם וזורקים אותם למקום הנכון. עכשיו גם יבוא מפקח וידרוש 

אני לא יודע כמה זה עולה, דוחס כזה של ₪,  ₪300,000  ₪200,000  100,000להוציא  מאיתנו

   -קרטונים? מחרתיים יהיה דוחסי אשפה זה קנסות וכל מיני דברים כאלה, מה זה? זה פשוט

 

בסדר, קודם כל יש... וטוב שיהיו לכם בקיבוץ שיש כל כך הרבה   גב' עמנואלה קון:

 ונים, למה שלא יהיו דוחסי קרטונים. קרטונים שיהיו דוחסי קרט

 

 מי משלם בעד זה? מה זה דוחסי קרטונים?   :מר יעקב אברהמי

 

 קודם כל מתי שהוא צריך...  גב' עמנואלה קון:

 

 )מדברים יחד( 
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 זה לא מצחיק, זה ממש לא מצחיק.   :מר יעקב אברהמי

 

וי שיהיה סליחה, דוחסי הקרטונים האלה הם משהו שרא  גב' עמנואלה קון:

  -בקיבוץ

 

אין בעיה שהמועצה האזורית תממן ויחלקו שווה על כולם, על   :מר יעקב אברהמי

 כל היישובים. 

 

ויש קולות קוראים לדבר הזה, וזה לא משהו שבגללו לא יהיה   גב' עמנואלה קון:

 דוחס קרטון. 

 

 זה גם דוחס זה גם פחים זה גם קנסות.   :מר יעקב אברהמי

 

 נכון.   קון: גב' עמנואלה

 

למה את אומרת לי נכון? מגיע קבלן אלינו שופך פסולת, מחר   :מר יעקב אברהמי

 אנחנו נקבל על זה קנסות. 

 

 אוקיי, עוד משהו? סיימת?  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז תאכפו את זה שלא יזרוק פסולת.   גב' עמנואלה קון:

 

  -חברים, אני מבקש לתשומת לבכם  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אורי, אתה עוד תראה כמה שהחוק שהשמירה הזאתי... כי מחר   :שמוליק מריל מר

 תרצה לתגבר שמירה הוא יגיד לך אתה לא יכול. 

 

 שמוליק מה קרה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 למה דרך האגודה אתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.    :גב' לאה פורת

 

 כן, אז למה צריך חוק?   :מר שמוליק מריל
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תראו, אם אתם זוכרים הבאנו את חוק העזר הזה מה שנקרא   :דלג'ו ד"ר מוטי

לקריאה טרומית, בעקבות כך אנחנו קבענו צוות מחברי המליאה בהרכב של... עמנואלה, דרור, 

יורם פלג וגם מי שאצלנו עוסק בתחומים האלה.  ,יריב אגמון, רחל רבר וכמובן היועץ המשפטי

ת ההערות שלהם, אז הם גם המליצו שהחוק עזר יאושר. הצוות הזה ישב ואחרי שהם העירו א

החוק הזה נדון גם בהנהלת המועצה די בהרחבה, והומלץ למליאת המועצה לאשר. עומדות 

אפשרויות: אפשרות אחת לקבל את ההמלצות של הצוותים האלה, ולאשר עם  2בפנינו 

ק השמירה שמישהו שם התיקונים שכאן ימצאו לנכון. ישנה גם אפשרות אחרת, זה לא כמו חו

 לנו דד ליין, נכון יריב? 

 

 כן, כן.   עו"ד יריב סומך:

 

אין. זאת אומרת יש לנו את הזמן, זה היה כבר בדיון אחד, דיון   :ד"ר מוטי דלג'ו

שני יהיה גם דיון שלישי, אין לי שום בעיה. כלומר מה שתרצו אפשר לעשות. ואם מישהו מרגיש 

אז אפשר אולי לעשות עוד פעם ישיבה של הוועדה ולהזמין, מי  שהוא מאוד מאוד יכול לתרום

רוצה מכל חברי המליאה לבוא ולהעיר את הערותיו. תראו בגדול זה תכונה אנושית שבן אדם 

שלם, אני מכיר את זה. וגם כשהוועד של היישוב יושב שהתושבים ישלמו, יתמיד אומר שהשני 

אומרים שהוועד ישלם, וכשהוועד מתכנס אז  ואם התושבים יושבים ביום שישי בערב אז הם

הוא אומר שהמועצה תשלם, ושאנחנו ראשי המועצות מתכנסים אנחנו תמיד אומרים 

שהממשלה תשלם, ורק הממשלה היא גם כן לפעמים אומרת שארצות הברית תשלם, אני לא 

 יודע מה תעשה ארצות הברית. 

 

 מוטי, החרדים אומרים שהחילונים ישלמו.     :???

 

השאלה היא כזו, כדי שלא נשחית סתם את הזמן, לאיזה מסלול   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אתם רוצים? לדחות את זה לישיבה הבאה או הישיבה הזו, זה רק תגידו. 

 

נאשר את זה, נאשר את זה, אם דוחים את זה יש לנו סמכות   :מר אשר בן עטיה

  -א ניתן להורדה? אם לא ניתן להורדהמבחינה משפטית להוריד סעיף... להוריד אותו או שזה ל

 

 לא, זה אני... שיבדקו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לשנות, אפשר לשנות סעיף אחד בחוק שהגשת?   :מר אשר בן עטיה
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 אני חושב שכן, אני חושב שכן, אבל היועץ המשפטי יבדוק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מסתבכים. לא, אם אי אפשר אז בשביל מה אנחנו   :מר אשר בן עטיה

 

 )מדברים יחד( 

 

  -הבנתי חברים, אנחנו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אבל יש רק סעיף אחד בעייתי שידונו עליו.   :מר איתן יפתח

 

 איזה סעיף?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )א(.  8  :מר איתן יפתח

 

 אני רוצה להציע הצעה מוטי.    :גב' לאה פורת

 

 החיוב של הפחים.   :מר שלמה עצמוני

 

 )א(? 8מה זה   :אשר בן עטיה מר

 

 )מדברים יחד( 

 

אבל להחיל את  תאני מציעה, יכול להיות שזו הצעה אוונגרדי   :גב' לאה פורת

 הפתרון שהחלנו בחוק השמירה גם על החוק הזה. 

 

 שמה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -זאת אומרת שזה לא יהיה חוק שיופעל אוטומטית מועצתית   :גב' לאה פורת

 

 לא, לא.   :וטי דלג'וד"ר מ

 

 אלא יופעל לפי בקשת יישוב.    :גב' לאה פורת
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 לא, לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מי שירצה למחזר ימחזר.   :מר יצחק אגוזי

 

זה כמו לקבל החלטה בפרלמנט האנגלי שאומר כל אלה שרוצים   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אל. אני לא מציע שניגש לשם. לנסוע בצד ימין ייסעו, וכל אלה שלא ימשיכו לנסוע בצד שמ

 

 אני לא חושבת, אני חושבת שההבדל בין היישובים קורא לזה.    :גב' לאה פורת

 

לא, באיכות הסביבה אי אפשר, כי אם בתור דוגמא אני נותן לך   :ד"ר מוטי דלג'ו

קלאסית שאני תמיד נותן אותה גם בהרצאות וגם אחרים, אם אני מפנה על יד הבית שלי את 

פה כל יום והשכן שלי לא מפנה אלא כל חודשיים, הסירחון שיש לו על יד הבית זה גם האש

הסירחון על יד הבית שלי. זה נקרא השפעה של צד שלישי, ולכן בנושא של איכות הסביבה אין 

כזה דבר לבחירה. בנושא השמירה אם מישהו היה מציע לנו לאפשר את זה פר חבר ביישוב גם 

י שכנים, אני הייתי אומר: מה למה אני צריך לשלם? זהבה משלמת השומר אז לא. כי זהבה ואנ

שלה מה הוא שומר רק על ידה? לא. אז אין. לכן בנושא של איכות הסביבה זו החלטה כללית, 

היא אפילו לא של הרשות היא צריכה להיות כלל ארצית. ולכן ההצעה הזו בשונה מהצעות 

 , ההצעה הזו היא לא כל כך. אחרות שאת נותנת שהם בדרך כלל טובות

 

 אני מציעה שתזכרו את זה בעוד שנה, יבואו לכם עם החשבון.    :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

 שמה היא אומרת? בקול רם תאמר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תורת היחסות של איינשטיין בדיוק.   :מר שמוליק מריל

 

  -חסות מהסיפור שלאני דווקא מכיר את תורת הי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה אומר שזה מה שזה אומר.   :מר שמוליק מריל

 

 של שני הקופים.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 )מדברים יחד( 

 

יש הבדל מהותי... שיש נחלות ויש בתים ביישוב כפרי או מושב   :מר יעקב אברהמי

התאגיד. אני לעומת קיבוץ שבו יש מרכזי מחזור ואין פח אשפה ליד כל בית, ולכן כל אדם זה 

חושב שזה לא נכון. חוץ מזה כל העניין הזה של להטיל הוצאות נוספות על היישוב ועל חברי 

 היישובים בגלל כל הנושא הזה של הקרטונים, זה לא בשל, אני מבקש שזה יבוא לישיבה נוספת. 

 

אני אגיד לכם משהו, אני אומר לכם בכנות, אני למשל בכלל לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

את החוק עזר, למה? יש לנו היום חוק עזר הוא הרבה יותר חזק, הוא מאפשר לנו הכול  צריך

למעט הנושא של המחזור. הנושא של המחזור זה חוקי המדינה זה מחייב אותנו. אי לכך 

ובהתאם לכך ובהצעה של חלק מהחברים אנחנו נחליט שנשוב ונדון בישיבה הבאה, ואני חוזר 

  -את הרשימה שהקראתי לכם, כל מי שרוצה ואומר שיש צוות שזה כולל

 

 שאני רוצה להצטרף.     :???

 

  -אתה רוצה להצטרף תצטרף, אם יש עוד מישהו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . 17:00כן, אבל תעשו ישיבות אחרי שעה    :גב' רחל רבר

 

כן. ושי תזמין אותם לישיבה ותסכמו את העניין הזה. גם אתם   :ד"ר מוטי דלג'ו

ם לקבל החלטה שלא צריך את חוק העזר, מה שתחליטו. אני מעלה את זה להצבעה מי בעד יכולי

 שירים את היד? אפשר להוריד. נגד? 

 

 בעד מה?     :???

 

 . נמנעים? אין. אושר יפה. 1לשוב ולדון. נגד?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הוחלט ברוב קולות לשוב ולדון בנושא חוק עזר מחזור. : החלטה

 

 ם.תב"רי . 9

 

עכשיו אנחנו עוברים לנושא של התב"רים, ויש גם תב"רים   :ד"ר מוטי דלג'ו

ליישובים. צילה מציעה שקודם נשתה ואחר כך לתב"רים. חברים, אני מציע שנעבור לפי הדפים, 
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 אני יודע שהדף האחרון הוא הכי מעניין. 

 

כסף  אולם כנסים, אולם הכנסים תוספת 1354תוספת לתב"ר   :מר יצחק אגוזי

עבודות פיתוח בכפר סירקין מימון מקרן פיתוח  1359תוספת לתב"ר ₪.  1,650,000ממפעל הפיס 

תב"ר ₪.  500,000בניית בית ספר חדר בכצנלסון גם כן  1434כנגד זה הקטנת תב"ר ₪.  500,000

בהקשר לזה תסתכלו על ₪. מיליון  5 2017עבודות פיתוח ביישובים לפי רשימה לשנת  4מספר 

₪  4,712,000וד האחרון. אני רק אעיר הערה שבהנהלה אישרנו את התב"ר הזה בסכום של העמ

אז ₪  280,000-ויש פה איזה נתונים נוספים, זה דברים חדשים, שבעצם מגדילים את התב"ר בכ

 אני מביא את זה פה לישיבת המליאה בסכום המעודכן. 

 

 לא מעודכן זה בערך.   :מר אורי עצמון

 

לתיקוני עיוותים כאלה ₪  100,000זה עם תוספת של ₪ מיליון  5  :זימר יצחק אגו

מימון של משרד ₪,  30,000ואחרים. נגישות אקוסטית גן ליקויי שמיעה בגבעת השלושה 

החינוך. עד כאן תב"רים שאושרו בהנהלה. יש יותר תב"רים שלא אושרו בהנהלה בשבועיים 

בתי ספר:  4-ל₪  400,000"ר של משרד החינך האחרונים. נגישות למוסדות חינוך קיבלנו תב

תכנון ראשוני של אזור התעשייה  1616מתן, אהרונוביץ, ירקון ומעבר אפק. תוספת לתב"ר 

כל ₪,  1,400,000ואנחנו מבקשים הגדלה של עוד ₪ בנימין. אנחנו אישרנו תב"ר של מיליון 

 המימון במימון של רשות מקרקעי ישראל. 

 

 ה לא הגדלה, זה היה כדי להתחיל, זה יעלה עוד יותר. ז  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה יעלה הרבה הרבה יותר.   :מר יצחק אגוזי

 

 המינהל מממן את זה, זה פרויקט ענק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 המינהל נתן מימון ביניים.   :מר יצחק אגוזי

 

  -זה כולל   :גב' לאה פורת

 

 כולל בית העלמין?     :???

 

 כן, כן.   :וד"ר מוטי דלג'



 מועצה אזורית דרום השרון 
 05.04.207מיום  הישיב

 

 54 
 

 

 כולל את הדרך של בית העלמין?    :גב' לאה פורת

 

בעצם אין ₪,  321,000גן ילדים בצור יצחק  1459שינוי תב"ר   :מר יצחק אגוזי

הגדלה, קיבלנו תוספת כסף ממשרד החינוך עבור חריגים ומצד שני אנחנו מקטינים את קרן 

ממשרד החינוך מקטינים את ₪  254,000קיבלנו  1432פיתוח באותו סכום. אותו דבר בתב"ר 

  -בית ספר צופית גם פה קיבלנו חריגים 1381קרן הפיתוח. תוספת לתב"ר 

 

כשכתוב  4-ו 3שנייה, שנייה, צריך לרשום בצורה ברורה בסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -קרן פיתוח לפני כן את המילה הפחתה, כי אחרת יוצא שגם כן

 

 זה במינוס.   :מר יצחק אגוזי

 

 הא בסדר אוקיי, אוקיי קיבלתי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בית ספר צופית, זה תוספת של  1381משרד החינוך בתב"ר   :מר יצחק אגוזי

₪  40,000משרד התחבורה ₪.  67,000פעולות של בטיחות בדרכים במוסדות חינוך ₪.  128,000

ביישובים זה קול קורא של  . פעילות חקלאית70-30זה המצ'ינג הרגיל של ₪  27,000קרן פיתוח 

יש איזה קול קורא של גנים, אתר חקלאות יישובית המשמשת ₪.  247,500משרד החקלאות 

לפעילות חקלאית, אנחנו הגשנו בקשה של רמת הכובש ועליה הלבשנו עוד כמה דברים קטנים 

 של המועצה. 

 

 קול קורא כזה אתה פונה ליישובים?   :מר איתן יפתח

 

כן, פנו לכל היישובים, רק יישוב אחד ענה, רמת הכובש ענו   :מר יצחק אגוזי

 וביקשו. 

 

 למה?   :מר שלמה עצמוני

 

 מה זה למה? ככה. זה מה שקרה.   :מר יצחק אגוזי

 

  -תן לי להבין, תן לי להבין, אתה אומר ששלחת ליישובים   :מר אמנון כהן
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  -לא אני שלחתי  :מר יצחק אגוזי

 

 . דנה     :מר צפי פלד

 

 דנה או יורם.   :מר יצחק אגוזי

 

  -לא חשוב, המועצה, המועצה שלחה ורק יישוב אחד הגיש בקשה   :מר אמנון כהן

 

 כן, הגיש את הבקשה נכון.   :מר יצחק אגוזי

 

 רמת הכובש.      :מר צפי פלד

 

 נראה לי מוזר ביותר. נשמע לי מוזר, אני אבדוק את זה.    :מר אמנון כהן

 

 מוזר זה אנדרסטייטמנט.    :ורתגב' לאה פ

 

 בדיוק.    :מר אמנון כהן

 

  -לכן המימון הוא  :מר יצחק אגוזי

 

 אלישמע הגישה.    :גב' רחל רבר

 

קרן פיתוח והשתתפות  80%המימון הוא משרד החקלאות   :מר יצחק אגוזי

ם מרכזיים בעלים, זאת אומרת מה שיהיה שייך ליישוב ספציפי זה יהיה השתתפות בעלים, דברי

 תממן כמובן המועצה מקרן פיתוח.  20%-של המועצה את ה

 

 עוד פעם מה זה? למה זה נועד? לא הבנתי.   :מר שלמה עצמוני

 

  -אמרתי היה קול קורא  :מר יצחק אגוזי

 

 מה זה הקול קורא?   :מר שלמה עצמוני

 

היא קול קורא זה לנושא מסוים שמשרד כלשהו מפרסם איזה ש  :מר יצחק אגוזי
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תמיכה שהוא תומך בנושא מסוים, ואם יש מישהו שרוצה לענות לקול קורא שמתאים לאותו 

  -נושא שהמשרד הממשלתי תומך בו

 

 מה הנושא?   :מר שלמה עצמוני

 

  -במקרה הזה זה  :מר יצחק אגוזי

 

 גינות ושבילים.    :מר אמנון כהן

 

קלאית. תוספת אתר חקלאות יישובית המשמש לפעילות ח  :מר יצחק אגוזי

  -1603לתב"ר 

 

 עוד לא הבנתי מה זה, תאמין לי עוד לא הבנתי.   :מר שלמה עצמוני

 

 -תכנון כיכר לכביש 1603  :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

  -5503תכנון כיכר לכביש   :מר יצחק אגוזי

 

 לא מובן באמת נו.  7אבל   :מר שלמה עצמוני

 

 לאן הוא הולך? רק לרמת הכובש או מחולק.  7אגוזי, סעיף    :מר אמנון כהן

 

 תקצבנו ספציפית ליישובים מסוימים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

רוב הסכום, כי התלבשנו על זה עשינו עוד כמה דברים קטנים,   :מר יצחק אגוזי

 אני אמרתי. 

 

 לא, לא, תרשום לרמת הכובש.   :מר שלמה עצמוני
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 -לא רשמתי אני  :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

 בסדר גמור, אבל תרשום ברור.    :מר אמנון כהן

 

לא רשמתי רמת הכובש, אני אומר שרק רמת הכובש הגישו, על   :מר יצחק אגוזי

זה הלבישה המועצה עוד כמה בקשות קטנות של עצמה לגני ילדים של עצמה, דברים קטנים 

  -גינות חקלאיות בגני ילדים

 

 נו בטח למה... ליישובים.   :מונימר שלמה עצ

 

  -ולכן גם אני אומר  :מר יצחק אגוזי

 

כל התב"רים האלה שום גרוש לא הולך ליישובים, הכול בתי   :מר שלמה עצמוני

 ספר ובניינים ולא יודע מה. 

 

 זה... ₪ מיליון  5-גם ה  :מר יצחק אגוזי

 

 רת. יפה מאוד, אני מברך אותך על מה שאמ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שום דבר לא הולך ליישובים.   :מר שלמה עצמוני

 

 בדיוק. נכון, מוסדות חינוך בתי ספר ועוד בתי ספר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נכון, אז בסדר.   :מר שלמה עצמוני

 

 אתה צודק נכון.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אגוזי, אין סיבה שיישובים לא ירצו, למה שלא ירצו?    :גב' רחל רבר

 

 ים יחד( )מדבר
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אגוזי, אם המועצה יכולה להגיש בשם היישובים לגני ילדים    :גב' רחל רבר

וכאלה אז למה לא עשו? איזה סכום קבוע לכל היישובים. עובדה שהם הגישו לגני ילדים ובתי 

 ספר. 

 

 )מדברים יחד( 

 

אני מציע מכיוון שזאת תמיכה מאושרת על ידי משרד   :מר יצחק אגוזי

 ר לא לדון בה ולהעביר את זה לישיבה הבאה, אבל היא מאושרת. החקלאות, אפש

 

 לא, לא שומעים כלום.   :מר אורי עצמון

 

היא כבר מאושרת, אני מציע שמוטי נחזור מחו"ל. יחליטו בכלל   :מר יצחק אגוזי

איפה עושים את זה, ומה עושים עם זה, הביצוע כרגע יוקפא עד שמוטי יחזור מחו"ל ונקיים על 

 . דיון

 

 זה שהקול קורא הגיע לכל היישובים.      :מר גבי דור

 

 5503תכנון כיכר לכביש  1603, תוספת לתב"ר 8זה כבר אבוד.   :מר יצחק אגוזי

 ₪.  60,000זה תוספת של  554לכביש 

 

 מה זה? איזה כבישים אלה?   :מר שלמה עצמוני

 

 זה מה שמוטי דיווח בהתחלה.     :???

 

  -יפוץ ורכישת אמצעיםש  :מר יצחק אגוזי

 

  -זה כביש שדה ורבורג טירה     :מר צפי פלד

 

 זה שדה ורבורג טירה.  554  :גב' צילה משה

 

 )מדברים יחד( 

 

זה הכביש שפונה מצומת שדה  5503 8דברים סעיף  2חברים,   :ד"ר מוטי דלג'ו
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אנו בהקדמה, זה כיכר ורבורג לכיוון ניר אליהו, ואנחנו דיברנו על תכנון של הכביש, אנחנו יצ

זה שיפוץ ורכישת אמצעים  9הדברים האלה. סעיף  2-אחת. כיכר שנייה זה לכיוון טירה, זה ל

למתנדבי מג"ב בבסיסי המתמידים, מה שקודם נאמר. יואב קובע למי למה בדרך כלל. יש לכם 

  -במעון צור יצחק אנחנו מורידים שם סך של, בבקשה 10פה את סעיף 

 

בניית בית ספר  1562מקרן פיתוח. תוספת לתב"ר ₪  350,000  :ימר יצחק אגוז

  -₪מיליון  2עמי אסף תוספת לתב"ר של 

 

 רגע, רגע, למה מפחיתים מה קרה התחלנו לחסוך?    :גב' לאה פורת

 

אנחנו מפחיתים שם כדי להעביר לפרויקט אחר של צור יצחק,   :ד"ר מוטי דלג'ו

₪, אם אני לא טועה ואז הוספנו מיליון ₪ מיליון  4.2איזה שם קיבלנו כמעט את מלוא התקציב, 

 אפשר לקצץ. כן בבקשה. 

 

זה הצ'ק ₪  2,777,777בניית בית ספר עמי אסף התוספת היא   :מר יצחק אגוזי

  -הזה שהגיע מ

 

 במסגרת התקבולים מבית ברל.    :מר אמנון כהן

 

בית ספר צופית החדש נכון. הכנת תב"ע תוספת זכויות בנייה   :מר יצחק אגוזי

זה מדובר על תוספת לזכויות בנייה בבית ספר היסודי ששם מוצו כל זכויות הבנייה ₪,  50,000

  -ואנחנו רוצים

 

 להגדיל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

להכין תכנית להגדלת הזכויות. והכנת תב"ע לשינוי גובה היכל   :מר יצחק אגוזי

  -התרבות בדרום השרון

 

 הקיים, היכל התרבות הקיים.      :מר צפי פלד

 

  -יש פה איזה שהיא בעיה  :מר יצחק אגוזי

 

 יש איזה שהיא הסדרת טכנית.   :גב' צילה משה
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 מה הבעיה?    :מר אמנון כהן

 

  -ס"מ שצריך לעשות את זה 60יש פה איזו בעיה של גובה של   :מר יצחק אגוזי

 

 ר את זה. שלא היה בתוך ההיתר וצריך להסדי     :מר צפי פלד

 

 צריך להסדיר את זה בתוכנית.   :מר יצחק אגוזי

 

 של היכל התרבות הקיים, הקיים.      :מר צפי פלד

 

 זאת אומרת שהמועצה בנתה בלי היתר?   :מר יעקב אברהמי

 

 לא, היא בנתה עם היתר אבל לא נכון.     :???

 

 בחריגה, בחריגה.    :גב' לאה פורת

 

 חרגה מההיתר.     :???

 

בית ספר צור יצחק במרום השרון זה בית  1468תוספת לתב"ר   :מר יצחק אגוזי

זה במספרים הרשומים, בהנהלה החליטו על ₪  4,368,000הספר השני. כאן אנחנו מוסיפים 

  -ואנחנו פה מביאים תוספת של₪  1,368,000התוספת של משרד החינוך חריגים 

 

 אגוזי, זה לא...     :???

 

הוא אמר לך, הוא אמר לך. תשים לב, כתוב מה שלא עבר   :וד"ר מוטי דלג'

 בהנהלה והוא אמר שזה התקבלו אחרי ישיבת ההנהלה. 

 

זה עבר בהנהלה אבל הוא עבר חלקית ולכן שמתי את זה  14-ב  :מר יצחק אגוזי

 כאילו זה לא עבר בהנהלה. 

 

 ₪.  1,368,000עבר רק      :מר צפי פלד
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שזה התחייבות של משרד החינוך ₪  1,368,000היה  בהנהלה  :מר יצחק אגוזי

כיתות  6להשלמה של ₪ מיליון  3לחריגים. בין ההנהלה לבין זה הוחלט להוסיף תב"ר של עוד 

  -בבית הספר הזה

 

 בשביל לפתוח את שנת הלימודים.      :מר צפי פלד

 

רד בשביל לפתוח את שנת הלימודים. אנחנו בפעילות מול מש  :מר יצחק אגוזי

חלק מזה ₪, מיליון  3החינוך להכיר בתוספת הזאת בחלקה, כרגע אנחנו מבקשים להוסיף עוד 

 זה על ידי ההפחתות שעשינו בתוספות בגני ילדים ובמעונות. 

 

 )מדברים יחד(

 

 שב, לפי סדר אני אתן לכל מי שירים את היד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

   -מועצה בשבוע שעבר או לפניאני לא מבין, ישבנו בהנהלת ה   :מר אבי קירס

 

 שבועיים.     :???

 

הועלו קומץ של תב"רים, איך פתאום התקבצו כזה, אז מבקש    :מר אבי קירס

 להביא את זה, יש פה הרבה דברים חריגים. 

 

 אין בעיה.   :מר יצחק אגוזי

 

שנייה, כל נושא שמישהו כאן חושב שלא צריך לדון בו שיגיד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 חנו נוריד. אנ

 

 לא יודע, יש פה כל כך הרבה דברים...    :מר אבי קירס

 

  -להגיד, להגיד. תקשיב אני אגיד לך, אם יש למשל נושא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

קרן פיתוח / משרד החינוך כמה קרן  14אני רוצה לדעת, בסעיף    :מר אבי קירס

 / הזה? -פיתוח נותנת בסיפור הזה? מה זה ה
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 אז הוא הסביר, הוא הסביר.   :לג'וד"ר מוטי ד

 

אני מבקש לדעת, אתה שואל אני עונה, אני מבקש לדעת את    :מר אבי קירס

מימון של משרד התחבורה,  100%שאמרנו שזה  554הנושא של אותו סעיף לגבי הכביש כיכר 

זה  ישנם מספר שאלות שבואו נדון בזה. אמרנו₪?  60,000מדוע פתאום קרן פיתוח צריכה לתת 

 הכול משרד התחבורה היכן הכול משרד התחבורה? 

 

אנחנו מדברים על תוספת לתכנון, בשביל שמשרד התחבורה יוכל   :מר יצחק אגוזי

  -70-30לתקצב בשיטת המצ'ינג שלו של 

 

 אנחנו מעלים עכשיו את זה או שאנחנו זה?   :מר אורי עצמון

 

 בוודאי שנסביר עכשיו.   :מר יצחק אגוזי

 

 בואו נפגש יש ישיבת הנהלה תעלו את זה.    :קירס מר אבי

 

 לא, אין ישיבת הנהלה בזמן הקרוב.   :מר יצחק אגוזי

 

רגע, רגע שנייה, אתה מציע סעיף סעיף? אין לי בעיה. נגיע לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שלך תתנגד. 

 

  -אני שואל מוטי   :מר אבי קירס

 

ר וחשוב לקדם את הנושא של הכיכרות עוד אז אני עונה לך, מאח  :ד"ר מוטי דלג'ו

 לפני שגם משרד התחבורה שהוא מממן בשקל, אנחנו קידמנו את זה. 

 

 וצריך להביא את התוכנית.   :מר יצחק אגוזי

 

ועכשיו צריך להגיש תכנית, בלי תכנית אתה לא יכול לאשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -יהכיכרות. התוכנית נידונה בישיבת הוועדה לתכנון ובני

 

 אנחנו רוצים לקדם כיכר גם בכפר ברא. מה עם הכיכר של...    :גב' לאה פורת
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הקרן פיתוח שהולכת לצור יצחק זה קרן שצבועה לצור יצחק או   :מר אשר בן עטיה

 שזה קרן פיתוח של כל המועצה? 

 

תראה, אנחנו בנושא של צור יצחק נמצאים כמעט במצב שכל   :ד"ר מוטי דלג'ו

מה שהתקבל עבור היישוב מוצה. אנחנו נמצאים היום במצב שבית הספר אנחנו הקרן וכל 

כיתות האלה כדי לפתוח אותם הבעיה המרכזית היא שצריך לעשות את  6כיתות.  6-נזקקים ל

הפיתוח של כלל בית הספר, והפיתוח שם הוא פיתוח יקר מאוד והתקצוב הוא מעל. אנחנו 

נפגשתי יחד עם רמי מהנדס המועצה וציפי, לא ₪,  1,368,000קיבלנו בשלב הראשוני חריגים של 

מהנדס המועצה ציפי אבנון, נפגשנו עם סמנכ"ל לתשתיות ואנחנו ביקשנו שבקטע הזה מעבר 

לתקנים של משרד החינוך תינתן תוספת מיוחדת. הוא את התביעה העקרונית שלנו קיבל והטיל 

ן הזה. בכל מקרה זה נרשם על האטיקט של על הצוות שלו ועל רמי שלנו כדי להסדיר את העניי

 צור יצחק. 

 

מה שאני מתכוון שעלה פעם לפני מיליון שנה, קמתי ואמרתי זה   :מר אשר בן עטיה

לא בסדר שצובעים לצור יצחק את הדברים האלה, והיום אנחנו מקבלים את הסטירה. הם 

  -בריםלקחו כל הזמן שזה היה צבוע ופתאום עכשיו אנחנו משתתפים בכל הד

 

 אבל זה צבוע, צבוע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שאלתי לפני זה, צבוע...   :מר אשר בן עטיה

 

 צבוע, צבוע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אמרתי שנגמר כל התקציב ועכשיו...   :מר אשר בן עטיה

 

 ולמרות זאת צבוע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז טעיתי.   :מר אשר בן עטיה

 

  -ם יש אפשרות ככהחברי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה עם הסירוס?    :גב' לאה פורת
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מפריע לי בדיוק מה שאמר אשר, קרן פיתוח צור יצחק חייב   :מר אורי עצמון

להיות מוזכר ברחל בתך הקטנה, גם אם יש לו גירעון אז הוא יהיה במינוס. אבל קרן פיתוח זה... 

 אנחנו לא רוצים אחר כך שתבואנה צעקות.  

 

  -כל  :וזימר יצחק אג

 

 זה לא כתוב.   :מר אורי עצמון

 

כל תב"ר שהוא קשור לצור יצחק הוא נרשם ברשימה של קרן   :מר יצחק אגוזי

 פיתוח מצור יצחק. 

 

 אז תרשום.   :מר שלמה עצמוני

 

  -אבל אין כרטיס  :מר יצחק אגוזי

 

 תרשום.   :מר שלמה עצמוני

 

כרטיס כזה? תרשה לי לשאול. אז איפה אתה רושם אם אין    :מר אמנון כהן

 איפה אתה רושם את זה? אין כרטיס, איפה אתה רושם? 

 

 יש כרטיס, נו באמת.   :מר יצחק אגוזי

 

חודשים הוכנה  3-תקשיבו שנייה, לא רק שיש כרטיס לפני כ  :ד"ר מוטי דלג'ו

ור יצחק דפים והועברה על ידי גם ליו"ר ועדת הכספים, אני ביקשתי דיון לגבי צ 3רשימה של 

לגבי התקצוב שלו. נפגשתי גם עם מנכ"ל משרד הפנים, ואנחנו אמורים בעניין הזה לקיים דיון, 

כיתות זה בעצם ההשקעה האחרונה. אם  6-כך אי אפשר להמשיך. אנחנו את הסוגיה הזו של ה

  -משרד השיכון לא יתקצב יותר לא תהיה שם שום פעילות. צבוע הכול זה אחד. שניים

 

 מוטי, אתה לא עובר על החוק שאין פה נציג של צור יצחק?   :ן עטיהמר אשר ב

 

 איך?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אנחנו לא עוברים על החוק שאין נציג? איך זה יכול להיות דבר   :מר אשר בן עטיה
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 כזה? 

 

 אבל אתה לא יכול לסחוב אותם באוזן.    :גב' רחל רבר

 

תם, יש לנו זכות למנות אנשים אחרים אני לא צריך לסחוב או  :מר אשר בן עטיה

 בחוק. 

 

 מועמדים?  3יש, קיבל רשימה שי מראיין, כמה קיבלת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . 4  :מר שי אברהמי

 

 -. הוא בודק אותם2מועמדים וצריכים להמליץ על  4  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מי ימליץ?    :גב' לאה פורת

 

מות, ברשימות שלהם אף אחד לא מגיע. המועצה. אין להם רשי  :ד"ר מוטי דלג'ו

עשו את כל התהליך. חברים אין לי פשוט זמן בישיבה הבאה, תקשיבו בישיבה הבאה נדבר על 

 זה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

אני אגיד לכם מה אני מציע, אני מציע שהתב"רים יועברו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לישיבה הבאה. בסדר?  אחר כך תתמודדו עם היישובים שלכם. 

 

 )מדברים יחד( 

 

  -5עד  1-חברים, יש לנו את הסעיפים מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -8לגבי תב"ר   :מר יעקב אברהמי

 

, אם אין שאלות 5עד  1אני אגיע לשם אני עכשיו שואל רק על   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -אני מעלה להצבעה
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ל לדבר? אבל אני לפני כבר הצבעתי, מה קורה פה אני לא יכו   :מר אמנון כהן

 קודם כל צריך להרים את היד... להשתיק אותי. 

 

 כהן, אתה יודע על מי תצעק? אתה יודע על מי תצעק?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -אני לא צועק   :מר אמנון כהן

 

 אתה יודע על מי תצעק?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה מרתיח אותי.    :מר אמנון כהן

 

 שמעת?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה הכול, כל פעם אתה עושה אותו דבר.    :כהן מר אמנון

 

 שמעת מה אמרתי לך? אתה יודע על מי תצעק?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 יש גבול.    :מר אמנון כהן

 

 תקנה לך מראה ותסתכל על עצמך, חצוף.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני לא חצוף, אתה כל פעם דוחה אותי. זה כבר פעם שלישית    :מר אמנון כהן

 ה עושה לי את זה. שאת

 

 די אמנון נו מספיק.      :מר צפי פלד

 

 אל תגיד, יש גבול.    :מר אמנון כהן

 

האם יש למישהו  5עד  1-אני שואל עוד פעם על הסעיפים מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. 5עד  1הערה? אם אין אני מעלה להצבעה את 

 אושר.  נמנעים? אין.

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

  ₪    1,650,000    (20,505,838אולם כנסים ) 1354תב"ר -תוספת ל.   1
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    מפעל הפיס מימון :      

       

 ₪      500,000  (20,325,000עבודות פיתוח כ. סירקין )-1359תב"ר -תוספת ל.   2

                מימון: קרן פיתוח      

 

  ₪       500,000   (15,313,481בניית בית ספר כצנלסון ) 1434הקטנת תב"ר .   3

 להחזיר לקרן פיתוח       

 

 ₪   5,000,000    2017עבודות פיתוח ביישובים )לפי רשימה( לשנת  .  4

 קרן פיתוחמימון:       

           

 ₪        30,000   ושהנגישות אקוסטית גן ליקויי שמיעה בגבעת השל .  5

 משרד החינוךמימון:       

  

 

 ? אין. 2? אין. 1עכשיו אנחנו עוברים לסעיפים הבאים, לגבי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה אתה שואל?     :???

 

אני שואל אם יש הערה למישהו שיגיד לי, אז אני מחריג את   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ? 6? אין. 5? אין. 4? אין. 3התב"ר הזה. 

 

נכון? המספרים לא  70-30יכול להיות שיש טעות, אגוזי אמרת  6   :מר יריב אגמון

 . 6מסתדרים בסעיף 

 

 שלנו. ₪  27,000-שלהם ו₪  40,000זאת ההקצבה, ההקצבה היא   :מר יצחק אגוזי

 

 ₪.  27,000לא ₪  20,000זה ₪  67,000-מ 30%   :מר יריב אגמון

 

אנחנו מורידים לישיבה הבאה.  7, כנראה. 20%-אז זה כנראה ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 יש?  8אנחנו מגיעים לסעיף 

 

 כן.   :מר יעקב אברהמי
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 בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

היא לצורך ₪  60,000-אני רוצה לדעת האם התוספת הזאת של ה  :מר יעקב אברהמי

 תכנון המדרכה שביקשו מוועדת התכנון להוסיף לכניסה האחורית לבית ברל. 

 

 זה כיכר זה לא מדרכה.    :גב' לאה פורת

 

 אל תגידי לי כיכר.   :מר יעקב אברהמי

 

 אין לי מושג, אין לי מושג אני יודע שזה לכיכרות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז מי יכול להגיד?   :מר יעקב אברהמי

 

 רמי מהנדס המועצה, אין לי מושג.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ש לדחות את זה לפעם הבאה. אז אני מבק  :מר יעקב אברהמי

 

? 13? 12? סעיף 11? סעיף 10יש הערות? אין הערות. סעיף  9סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

14 ? 

 

 מתנגדת.     :???

 

 לא, אני מבקש באמת, אני אומר לכם...      :מר צפי פלד

 

  -צפי זכותה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ן לא יכול להמשיך לעבוד. אבל תבינו את המשמעות הקבל 100%     :מר צפי פלד

 צפי זכותה המלאה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

 . 15צפי היא טעתה,   :מר שלמה עצמוני
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אני מעלה להצבעה מי  15-ו 8, 7? כל הרשימה למעט סעיפים 15  :ד"ר מוטי דלג'ו

 בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. אושר. 

 :תב"רים הבאים-ר את הלאש פה אחד: הוחלט החלטה

 תב"רים שלא נדונו בהנהלה

 ₪      400,000 .   נגישות למוסדות חינוך )בי"ס מתן, אהרונוביץ, ירקון, מעבר אפק(1

 משרד החינוךמימון:       

 

 ₪   1,400,000 ( 1,000,000תכנון ראשוני אזור תעשייה בנימין ) 1616.   תוספת לתב"ר 2

 למקרקעי ישראמימון:       

 

   (3,711,519) 221גן ילדים צור יצחק  – 1459.   שינוי תב"ר 3

 ₪ 321,261  מימון: משרד החינוך )עבור חריגים(      

 -₪  321,261     קרן פיתוח                  

 

    (3,711,519) 3002גן ילדים צור יצחק  – 1432.   שינוי תב"ר 4

 ₪  254,500  מימון: משרד החינוך )עבור חריגים(      

 -₪  254,500     קרן פיתוח                  

 

 ₪     128,040   (19,547,589בית ספר צופית ) – 1381.  תוספת לתב"ר 5

 מימון: משרד החינוך )חריגים(     

 

 ₪       67,000    2017.  פעולות בטיחות בדרכים במוסדות חינוך 6

  ₪ 40,000    מימון: משרד התחבורה     

 ₪  27,000     קרן פיתוח        

 

 ₪      45,000   .  שיפוץ ורכישת אמצעים למתנדבי מג"ב בבסיסי מתמידים9

 מימון: משרד הפנים     

 -₪    350,000  (5,368,000הקמת מעון יום צור יצחק ) – 1486. שינוי תב"ר 10

 – 350,000(   1,000,000) מימון: קרן פיתוח    

 (4,368,000) תמ"ת                

 

 ₪  2,777,777   (21,547,800בניית בי"ס עמי אסף ) – 1562. תוספת לתב"ר 11
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 מימון: קרן פיתוח )תקבול מקרן בית ברל(      

 

 ₪       50,000   . הכנת תב"ע תוספת זכויות בנייה בי"ס צופית החדש12

 מימון: קרן פיתוח      

 

 ₪       50,000   התרבות דרום השרון. הכנת תב"ע שינוי גובה היכל 13

 מימון: קרן פיתוח      

 

 ₪  4,368,443  (10,040,970בי"ס צור יצחק מרום השרון ) – 1468. תוספת לתב"ר 14

 ₪  1,368,443 חריגים –מימון: משרד החינוך       

  ₪  3,000,000 קרן פיתוח / מ. החינוך                  

 

. עיקור וסירוס חתולים אני מעלה 15עובר ברשותכם לסעיף  אני  :ד"ר מוטי דלג'ו

 . נמנעים? אין. אושר. 3להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? 

 

  -אני לא מתנגדת אבל אני חושבת שזה הרבה כסף ואפשר   :גב' רחל רבר

 

חשבתי כמוך החזקתי את זה במשך שנה וחצי, שנה וחצי לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אישרתי. 

 

 מספיק. ₪  100,000אבל    :רחל רבר גב'

 

אני מסביר לך הם עושים התניה. הם עושים התניה שאתה   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -תשים

 

 אז לא אצלנו במושב, אצלנו אין כל כך הרבה חתולים.    :גב' רחל רבר

 

 האחרים מודים לך.     :???

 :תב"ר הבא-לאשר את הברוב קולות : הוחלט החלטה

 ן בהנהלהתב"ר שלא נדו

  

 ₪    200,000       . עיקור וסירוס חתולים15

 ₪ 100,000 מימון: משרד החקלאות / שירותים וטרינריים      
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 ₪ 100,000     קרן פיתוח      

 

, מי בעד שירים את ידו? אפשר 8חברים אני מעלה את סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להוריד. 

 

 ? 8מה זה   :מר שלמה עצמוני

 

 הכיכר, תכנון הכיכר.      :לדמר צפי פ

 

 תכנון הכיכר לבתי הספר, אפשר להוריד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מה זאת אומרת איזה מן דבר זה, אני רוצה לקבל מידע. אתה   :מר יעקב אברהמי

 אמרת כשרמי יבוא, אז שרמי ייתן לי מידע. 

 

 אני מסביר לך שזה לא למה שאתה, זה לכיכרות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה לא למדרכות, זה רק לכיכר.      :מר צפי פלד

 

 רק לכיכר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כתוב כיכר.    :גב' לאה פורת

 

 כתוב בעברית.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כתוב, כל מה שכתוב את ישר אומרת אמן.   :מר יעקב אברהמי

 

ז הוא אם מישהו יוציא כסף חוץ מאשר על כיכר מהסעיף הזה א   :גב' לאה פורת

 צריך לדעת שהוא עושה דבר לא תקין. 

 

  -חברים אני שוב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כיכר זה כיכר.    :גב' לאה פורת
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להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר  8אני מעלה את סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . נמנעים? 2להוריד. נגד? 

 :תב"ר הבא-לאשר את הברוב קולות : הוחלט החלטה

 דון בהנהלהתב"ר שלא נ

 

 ₪      60,000 (100,000) 554לכביש  5503תכנון כיכר לכביש  – 1603.  תוספת לתב"ר 8

  מימון: קרן פיתוח     

 

אנחנו פשוט לפי בקשה של החברים כאן באמת אין  7סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

זה  בהירות, לא ברור מי מה מו, כמה זה מועצה כמה זה היישובים, אני מציע להעביר את

 לישיבה הבאה. מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 פה אחד להוריד מסדר היום את התב"ר הבא: : הוחלט החלטה

 תב"ר שלא נדון בהנהלה

 

 ₪ 247,000       . פעילות חקלאית ביישובים7

 

רים, אני רוצה לאחל מכאן ברשותכם נעבור להרמת כוסית. חב  :ד"ר מוטי דלג'ו

לכולם חג שמח ובריאות טובה, למרות שהצליחו קצת לחמם אותי, אני מסתכל על חיימק'ה אני 

רואה כמה הוא רגוע הוא מרגיע אותי. ובאמת מאוד מאוד חשוב שבעת הזו, שוב שיהיה חג שמח 

שיהיה חג כשר, שהחקלאות תפרח שתהיה הצלחה בכל מה שכל אחד עושה, ולחיי תושבי 

  מועצה תושבי מדינת ישראל, לחיי מדינת ישראל, לחיים, ובריאות בריאות טובה לכולם. ה

 

________________ 

 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה ראש

________________ 

 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 

 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 ;8.3.17ם מיו 46/17אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

 . 8.3.17מיום  46/17את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ביטחון היישובים; . 5

 

מליאת המועצה רואה בחומרה רבה את ההפקרות בפרצות בגדר הוחלט פה אחד כי : החלטה

ת הביטחונית על קו התפר. המועצה תפעל בכל האמצעים כדי להביא לתיקון הגדר והגבר

הביטחון האישי. המועצה תפעל מול מג"ב ומשטרת ישראל להגביר נוכחותה ביישובים ומתן 

מענה לצורכי הביטחון. המועצה קוראת לתושבי המועצה להגביר את ההתנדבות לבסיסי 

 המתמידים וכך לתרום להגברת הביטחון האישי.

 

 ;31.12.16דו"ח רבעוני ליום  . 3

 

 ;31.12.16דו"ח רבעוני ליום את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 השכרת מבנה המועצה הישן בכפר מל"ל; –אישור התקשרות ללא מכרז  . 4

 

התקשרות בפטור ממכרז לגבי המבנה המרכזי של בניין  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 המועצה בית המועצה הישן. תוצאות משא ומתן יובאו לאישור בוועדת המכרזים של המועצה.

 

 ( לחוק עזר שירותי שמירה;1) 4רותי שמירה לפי סעיף הפעלת שי . 6

 

 

( 1) 4את הפעלת שירותי השמירה מתוקף הוראת סעיף ברוב קולות המליאה מאשרת : החלטה

ביישובים הבאים: אייל, אלישמע, גבעת  2017לחוק עזר לדרום השרון שירותי שמירה תשע"ז 

פר מעש, כפר סירקין, מגשימים, מתן, השלושה, גבעת חן, גן חיים, חגור, חורשים, ירחיב, כ

נווה ימין, נווה ירק, נחשונים, ניר אליהו, נירית, עדנים, עינת, צופית, צור יצחק, צור נתן, רמות 

להפעיל שירותי  שלא ירצהאו ועד השבים, רמת הכובש, שדה ורבורג ושדה חמד. יישוב 

ל דיווח על כך בישיבת , ומליאת המועצה תקבשמירה לפי המתכונת החדשה יודיע למועצה

 מליאה הבאה. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 05.04.207מיום  הישיב

 

 74 
 

 

 גיתית גזית במקום רינה בורגר; –החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק מעון נווה ימין  . 8

 

גיתית גזית  –החלפת מורשה חתימה בחשבון בנק מעון נווה ימין הוחלט פה אחד על : החלטה

 במקום רינה בורגר;

 

 חוק עזר מחזור; . 7

 

 ת לשוב ולדון בנושא חוק עזר מחזור. הוחלט ברוב קולו: החלטה

 

 תב"רים. . 9

 

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

  ₪    1,650,000    (20,505,838אולם כנסים ) 1354תב"ר -תוספת ל.   1

    מפעל הפיס מימון :      

       

 ₪      500,000  (20,325,000עבודות פיתוח כ. סירקין )-1359תב"ר -תוספת ל.   2

                מימון: קרן פיתוח      

 

  ₪       500,000   (15,313,481בניית בית ספר כצנלסון ) 1434הקטנת תב"ר .   3

 להחזיר לקרן פיתוח       

 

 ₪   5,000,000    2017עבודות פיתוח ביישובים )לפי רשימה( לשנת  .  4

 קרן פיתוחמימון:       

           

 ₪        30,000   נגישות אקוסטית גן ליקויי שמיעה בגבעת השלושה .  5

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

 

 תב"רים שלא נדונו בהנהלה

 ₪      400,000 .   נגישות למוסדות חינוך )בי"ס מתן, אהרונוביץ, ירקון, מעבר אפק(1

 רד החינוךמשמימון:       

 

 ₪   1,400,000 ( 1,000,000תכנון ראשוני אזור תעשייה בנימין ) 1616.   תוספת לתב"ר 2

 מקרקעי ישראלמימון:       

 

   (3,711,519) 221גן ילדים צור יצחק  – 1459.   שינוי תב"ר 3

 ₪ 321,261  מימון: משרד החינוך )עבור חריגים(      

 -₪  321,261     קרן פיתוח                  

 

    (3,711,519) 3002גן ילדים צור יצחק  – 1432.   שינוי תב"ר 4

 ₪  254,500  מימון: משרד החינוך )עבור חריגים(      

 -₪  254,500     קרן פיתוח                  

 

 ₪     128,040   (19,547,589בית ספר צופית ) – 1381.  תוספת לתב"ר 5

 החינוך )חריגים( מימון: משרד     

 

 ₪       67,000    2017.  פעולות בטיחות בדרכים במוסדות חינוך 6

 ₪  40,000    מימון: משרד התחבורה     

 ₪  27,000     קרן פיתוח        

 

 ₪      45,000   .  שיפוץ ורכישת אמצעים למתנדבי מג"ב בבסיסי מתמידים9

 מימון: משרד הפנים     

 

 -₪    350,000  (5,368,000הקמת מעון יום צור יצחק ) – 1486ר . שינוי תב"10

 – 350,000(   1,000,000) מימון: קרן פיתוח    

 (4,368,000) תמ"ת                

 

 ₪  2,777,777   (21,547,800בניית בי"ס עמי אסף ) – 1562. תוספת לתב"ר 11

 מימון: קרן פיתוח )תקבול מקרן בית ברל(      
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 ₪       50,000   הכנת תב"ע תוספת זכויות בנייה בי"ס צופית החדש .12

 מימון: קרן פיתוח      

 

 ₪       50,000   . הכנת תב"ע שינוי גובה היכל התרבות דרום השרון13

 מימון: קרן פיתוח      

 

 ₪  4,368,443  (10,040,970בי"ס צור יצחק מרום השרון ) – 1468. תוספת לתב"ר 14

 ₪  1,368,443 חריגים –מימון: משרד החינוך       

 ₪  3,000,000 קרן פיתוח / מ. החינוך                  

  

 

 :תב"ר הבא-לאשר את הברוב קולות : הוחלט החלטה

 תב"ר שלא נדון בהנהלה

  

 ₪    200,000       . עיקור וסירוס חתולים15

 ₪ 100,000 מימון: משרד החקלאות / שירותים וטרינריים      

 ₪ 100,000     קרן פיתוח      

 

 :תב"ר הבא-לאשר את הברוב קולות : הוחלט החלטה

 תב"ר שלא נדון בהנהלה

 

 ₪      60,000 (100,000) 554לכביש  5503תכנון כיכר לכביש  – 1603.  תוספת לתב"ר 8

  מימון: קרן פיתוח     

 

 א: פה אחד להוריד מסדר היום את התב"ר הב: הוחלט החלטה

 תב"ר שלא נדון בהנהלה

 

 ₪ 247,000       . פעילות חקלאית ביישובים7

 

 

 

 


