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 ;7.6.16מיום  36/16אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

שלום לכל החברים, אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת   :ד"ר מוטי דלג'ו

. אגוזי התקבלו 7.6.2016מיום  35/16המועצה. הנושא הראשון אישור פרוטוקול המליאה מס' 

 הערות? צילה? 

 

 לא היו הערות.   :גב' צילה משה

 

לא היו הערות. אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד שירים את   :ד"ר מוטי דלג'ו

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

 .7.6.16מיום  36/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

לפני שנעבור גם לדו"ח ראש המועצה במידת האפשר והנושאים   :ד"ר מוטי דלג'ו

אני רואה שיש לנו כאן אורחים, אז קודם כל אני מברך אתכם. אנחנו נמצאים במסגרת  איםהב

של ישיבת מליאה. מה שאני רוצה להציע שאנחנו נאפשר לאחד מכם שיעלה את הנושא שהוא 

היה רוצה להעלות, כי מותר להשתתף בישיבות המליאה בפועל אסור לדבר, אבל אני נוהג תמיד 

צורך אפילו גם לעוד אחד ולאחר מכן אנחנו נמשיך. בבקשה תחליטו מי  לאפשר לאחד אם יהיה

 שאתם רוצים, שיציג את שמו ויאמר את דברו. 

 

שלום נעים מאוד שמי רועי דר גר בצור יצחק שנתיים, אב לילדה    :מר רועי דר

לות עולה לגן חובה. ואנחנו פה היום נציגות של הורי ילדי הגנים ביישוב. לאחר שהופתענו לג

שהורידו לנו את השמירה בגנים. עד עכשיו בשנים האחרונות מאז שאני ביישוב בכל אופן הייתה 

שמירה בכל אשכולות הגנים עמד מאבטח, מהסיבה הברורה שאנחנו חיים באתר בנייה, ביישוב 

שלנו יש לא מעט פועלים שמסתובבים שוהים בלתי חוקיים שנתפסים בלילות על ידי פשיטות 
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חרות של מג"ב צה"ל וכוחות הביטחון. אתרי הבנייה נמצאים די קרוב לאשכולות כאלה או א

הגנים שלנו, פועלים עוברים שמה כל היום. היישוב שלנו מי שלא מכיר זה יישוב לינה, במהלך 

היום נמצאים שם רק הילדים והגננות לא נמצא שם כמעט אף אחד כולם בעבודה מחוץ ליישוב 

שעה, זמני התגובה של כוחות הביטחון ליישוב הם לא כאלה  מרחקי נסיעה של חצי שעה

גבוהים, לא מזמן היה איזה שהוא אירוע שווא אבל הקפיץ את כל הגזרה, ואנחנו שמחים שזה 

לא משהו אמתי אבל לא רוצה לחשוב מה היה קורה אם אחד הפועלים היה מחליט, במיוחד 

, היה מחליט על דעת עצמו באופן וןבתקופה הזאת של גל הפיגועים שקורה מאוקטובר האחר

ספונטני להיכנס לאחד הגנים ולעשות מה שהוא רוצה. כנראה שזמן התגובה לא מספיק כדי 

להציל את כל הילדים בגן הזה וכרגע אני לא חושב שהיה איזה שהוא שינוי במצב הביטחוני 

לאפשר לנו  שמאפשר בעצם להוריד את האבטחה בגנים ובאופן שרירותי וחד צדדי בעצם לא

הפסיקו המאבטחים להגיע לגנים, התחילו  30.6.16-אפילו לדעת מזה בצורה מקדימה, פשוט ב

קייטנות בחודש יולי בלי מאבטחים בלי כלום, שבעצם הגננות הסייעות או נשות הצוות או אנשי 

הצוות בגן אמורים לבצע סריקות בבוקר ולפתוח את השער לכל מי שמגיע. בעצם הן אחראיות 

ל הביטחון, חלק מהסייעות הם בנות המגזר שבעצם אמורות לשמור על הילדים שלנו במקרה ע

שמגיע מפגע כזה או אחר, וזה לא חלום. וזה לא חלום, אני לא ממציא פה המצאות, אנחנו כולנו 

חיים במדינת ישראל ויודעים מה יכול לקרות, אנחנו על קו התפר, זה לא משהו שאני ממציא 

הוא חלום באספמיה, זה משהו שאנחנו מקווים מאוד שלא ייקרה אבל זה משהו עכשיו איזה ש

 שיכול לקרות. 

 

 היישוב לא מגודר.     :???

 

כמובן היישוב הוא לא מגודר פתוח, היישוב לא מגודר במלואו,    :מר רועי דר

  -זה בסדר אני יודע

 

ע. אתה יודע איזה לא, לא, אתה לא יודע, יש משהו שאתה לא יוד  :ד"ר מוטי דלג'ו
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קרבות היו לנו עם היישוב שלך כשרצינו לגדר? אתה יודע איזה הפגנות הם עשו פה שאני לא 

 אגדר את היישוב שלך? 

 

מוטי, זה לא רלוונטי הגדר המדוברת, זה לא היה קרבות על    :מר נתי זיו

 הגדר אלא איפה היא תקום. 

 

 בבקשה, תמשיך.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בוא נדייק, איפה היא תקום הגדר.    :ומר נתי זי

 

אין בעיה, עצם העובדה יש גדר או אין גדר יש תנועה של פועלים    :מר רועי דר

ושב"חים בתוך ביישוב במהלך היום, בעצם חוץ מהקב"ט של היישוב אין אף איש מבוגר גורם 

י לא יודע אם חס ביטחון כזה או אחר שנמצא ביישוב במהלך היום ובטח ובטח שלא בגנים, ואנ

וחלילה קורה משהו באחד הגנים אם מישהו יידע על זה או יספיקו להעביר את המידע הזה 

בצורה מספיק מהירה כדי שאפשר יהיה לעזור. בכל מקרה אני חושב שבשלב הזה שהיישוב 

נמצא בו כרגע בשלב הקמה כשיש כל כך הרבה פועלים וכאלה, אני לא חושב שזה נכון להוריד 

  -אבטחים מהגנים, זה משהו שהוא בעצםאת המ

 

 מי הוריד?    :מר אמנון כהן

 

 מי הוריד? המועצה. מי אחראי על הביטחון בגנים?    :מר רועי דר

 

 אמנון קיבלת רשות?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שאני אבין על מה מדובר.    :מר אמנון כהן
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שותקים. בבקשה אדוני אחרים רוצים להבין והנה הם  39לא, גם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תמשיך. 

 

בעצם אנחנו יישוב חלק מהמועצה עד כמה שאני יודע, מי    :מר רועי דר

שאחראי על הביטחון שלנו זה המועצה, וכרגע לפי שאנחנו יודעים הייתה החלטה של המועצה 

להוריד את המאבטחים מהגנים. אני יודע שיש פה נושא של תקציבים וכאלה, וכמות התושבים 

שוב רק הולכת וגדלה, וסכומים שמשלמים לארנונה עולים, זאת אומרת היקף הארנונה ביי

ביישוב הולך ועולה עם כניסה של תושבים. כמובן שכל תושב משלם גם מיסי שמירה... שכולם 

במועצה משלמים מיסי שמירה גם אנחנו. פשוט אנחנו יישוב שהוא טיפה שונה מהמתאר הרגיל 

נו יישוב בבנייה עירונית וכמות התושבים ביישוב וכמות הגנים ביישוב שיש במועצה הזאתי, אנח

אשכולות גנים ברדיוס  12היא לא הגיונית ביחס למה שקורה בשאר היישובים במועצה. יש לנו 

גני ילדים ברדיוס שהוא מאוד מאוד קטן, ואני  20אשכולות שזה בעצם  12של פחות מקילומטר. 

בו אנחנו חייבים שישמרו לנו על הילדים, כי אנחנו במהלך  חושב שבשלב הזה שהיישוב נמצא

 היום לא נמצאים מספיק קרוב כדי לשמור עליהם בעצמנו. 

 

אוקיי תודה רבה לך, אם רוצה עוד מישהו מכם, אבל תשתדלו   :ד"ר מוטי דלג'ו

אם אפשר לא לחזור, אני מכיר את חברי המליאה כשהם שומעים פעם שלישית הם לא זוכרים. 

 בקשה. ב

 

אני אשתדל לתמצת את זה, שמי עומר אני גם תושב צור יצחק,    :מר עומר

שמירה בגני ילדים, אני מכיר את  עברתי מרעננה שהיא עיר באזור הזה. ברעננה היה גם כן נהוג

הנושא הזה מקרוב, הייתי שותף בנושא הזה ברעננה. אני חשוב שמקובל ונהוג לשים שמירה בגני 

במיוחד על זה שהגדר שעוברת בצור יצחק עוברת על מבנים של טייבה, הילדים במיוחד 

משחטות רכב למיניהם או כל מיני דברים כאלה שאני לא יודע אם מישהו מפה היה רוצה 
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שהילדים שלו יהיו על המשחטה הזאתי או בקו החזית של היישוב אל מול האזורים האלה. 

אתן דוגמא פה מהחיים האישיים שלי, כשהלכתי לפעמים גם שומעים יריות, ולצורך העניין אני 

לבת שלי לאסוף אותה מהגן אז סגרו את הגן נעלו אותו כי היה התראה וחשש למפגע שחדר 

מאזור סלעית. לא יודע כמה ההורים היו מוכנים פה מכל שאר המקומות, אני לא יודע מאיפה 

מוכנים שהילדים הקטנים  אתם באים מאיזה קיבוצים, אני לא יודע כמה כל ההורים פה היו

שלהם יישארו בגן בלי מבוגר אחראי, בלי מישהו שיכול לתת מענה מידי לפעולות, וגם אם זה בן 

אדם שאתה יודע יושב באשכול גנים ולא יגיב במיליון האחוזים יהיה מישהו שיהיה שם בתור 

שאני חושב שכל מבוגר אחראי שייקרא למשטרה יגיב כשצריך, יהיה חמוש, זה דברים בסיסיים 

אחד מפה עם הילדים הקטנים שלו ויחשוב פנימה... יידע שהוא יעשה אותו דבר גם לילדים שלו. 

זה נראה לי מחדל מזעזע לבטל במיוחד במיוחד שקורים שם דברים ויש שם שב"חים ואנחנו 

קרובים בסמיכות לקו התפר, אנחנו קו החזית בתוך מובלעת בטייבה, זה טייבה עילית אם 

צו, טייבה עילית זה היישוב. אז אוקיי עברתי מרעננה למועצה, אני חדש במועצה ובאמת תר

כאילו נעים מאוד ונעים להכיר, אני לא חושב שמישהו מכם היה מוכן לוותר על שמירה בגן 

ילדים בגן זה לא נתפס בכלל, ומה אם זה עבריינים? ומה אם זה  36הילדים שלו בתינוקות שלו, 

ר את זה כי זה פשוט צורם לעין ואני לא מבין איך מישהו פה יכול לשבת פח"ע? אני אומ

 ילדים קטנים.  2ולהתרווח אחורה ולהגיד: אוקיי הכול בסדר עובר בשקט. יש לי 

 

הם שומעים את זה בפעם הראשונה, הם מתרווחים כי הם   :מר יריב אברהם

 עייפים. 

 

שלי בבית פרטי ברעננה אני משלם פה ארנונה מיסים שההורים    :מר עומר

מ"ר בנוי ברעננה, אני משלם פה ביישוב הזה. אני  250משלמים כמוני בדיוק, כמוני בדיוק על 

מטחנת ארנונה פה ביישוב, אף אחד פה לא מדבר, אנחנו המחלבה של הארנונה ביישוב הזה ואף 

של הילדים אחד פה לא מדבר, אני משלם מיסים למועצה הזאת, אני דורש אבטחה בגן ילדים 

 שלי, זה נראה לי מחדל. 
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שמע אדוני קיבלת רשות דיבור אני מבקש בהתאם, כאן לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 צועקים, כאן לא צועקים. 

 

 אני מדבר פה מדם ליבי ומתוסכל ואני מתנצל.    :מר עומר

 

אם היית קצת בודק היית רואה שבשאר היישובים רמת   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -יוקהשמירה היא בד

 

  -אבל שאר היישובים לא כמו צור יצחק שקרובים לתוך ה   :מר עומר

 

אתה צודק במיוחד ניר אליהו ונווה ימין. בבקשה גבירתי רצית   :ד"ר מוטי דלג'ו

 משהו? 

 

הדבר האחרון תסתכלו אם היה לכם ילדים מה אתם הייתם     :???

היה שב"ח שיחליט לעשות משהו לילדים. עושים, אין לי יותר מזה... אני כל יום מתפללת שלא י

זה אבסורדי לגור בכזה מקום. אני יודעת שהתשובה שלך הייתה שאני לא אגור בצור יצחק, אבל 

אני רוצה לגור בצור יצחק, אני באמת רוצה. בפעם הקודמת אמרת לי לעזוב, כי יכול להיות 

אני רוצה את הילדים שלי, אני  שאני לא בנוי לגור ביישוב הזה, אני רוצה לגור בצור יצחק אבל

ילדתי אותם בשביל שיהיה להם ביטחון, שהבת שלי לא תשאל למה נועלים אותה בגן, זה 

 אבסורד. 

 

 יואב בבקשה, קב"ט המועצה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני אגיב על כמה דברים שהעליתם, קודם כל אנחנו עובדים    :מר יואב סבן
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בלבד הם לטובת צור  2תקנים מתוכם  27ראל. למועצה יש כלל המועצה על פי תקן משטרת ישכ

, בגלל 64%שאנחנו מקבלים על זה  "יסמין"ו "עומרלגנ"י " יצחק, אחד לבית הספר והשני

זה גם עלות כלכלית אבל לא כרגע. יש תקן במשטרת ישראל, מי  8שאנחנו סוציואקונומי 

. לכל רשות מקומית יש תקן, שאחראי על אבטחת מוסדות החינוך במדינה זה משטרת ישראל

מתוכם נמצאים בצור יצחק. קצת לגבי  2תקנים שמחולקים בכלל המועצה,  27לנו במועצה יש 

מעונות  2גני ילדים,  21יהיו  1.9.16-גני ילדים נכון להיום, ב 16הנתונים: מבחינת גני הילדים יש 

חק הייתה פה ישיבה אצל יום ובית ספר אחד. בעקבות מצב שאנחנו מבינים מה קורה בצור יצ

בי הביטחון של המועצה, יראש המועצה, והחלטנו להוריד רכב אחד מהרכבים של המועצה, מרכ

 .אחר הצהריים 17:00בבוקר עד  07:00-ובעצם כל יום יש רכב עם מאבטח על חשבון המועצה מ

פנינו גם  אנחנו עובדים על פי תקן,אין את זה באף מקום כרגע למעט צור יצחק בגלל ההבנה. 

מנכ"ל המועצה פנה לרמ"ח  ,לרע"ן אבטחה במשטרת ישראלפניתי אני  .למשטרת ישראל

על פי  .תשובות כתובות .משטרת ישראל וקיבלנו תשובות שלא יעלו לנו את התקןבאבטחה 

שאר  ,הסוכנות היהודית ידי-גנים שמאובטחים זה אך ורק גנים שהוכרו על ,החלטת ממשלה

זה החלטת  ,אנחנו קיבלנו תשובה מהמשטרה שאין העלאה של תקנים הגנים לא מאובטחים.

ממשלה שרק גנים שאובטחו על ידי הסוכנות היהודית ממשיכים לקבל את האבטחה. פנינו בכל 

צפי סגן ראש המועצה פנה במכתב למנכ"ל המשרד  .מדרג הדרגות קיבלנו את אותה התשובה

חק, עדיין לא קיבלנו תשובה ממשרד לביטחון לביטחון פנים על מנת לאשר תקן לטובת צור יצ

יצחק  זמן התגובה בצור .נותן את המענהשמבחינתי כקב"ט שמנו שם רכב  .פנים. זה מה שהיה

היא לא מגיעה לכאן,  ,דקות. הניידת נמצאת שמה 3-ל 2, הוא בין בגלל שהוא יישוב מאוד קטן

יש שמה בחור צעיר  ,ילה וכל היוםהיא לא חונה פה, היא חונה בכניסה של צור יצחק בבוקר בל

עם נשק שנמצא בתוך צור יצחק לטובת מתן מענה ותגובה. הוא מסייר הוא מגיע לכל גני 

הילדים, כל גני הילדים בצור יצחק לכולם יש מערכות של אלקטרוניקה עם מצלמות עם 

  -זמזמים

 

 ממש לא.     :???
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 -כל גני הילדים יש להם   :מר יואב סבן

 

  -שמע, אם זה לא קיים אני מבקש  :י דלג'וד"ר מוט

 

מוטי אני אומר באחריות שיש בכל גן ילדים בצור יצחק מערכת    :מר יואב סבן

שהם עכשיו בבנייה, אנחנו מחכים  1.9.16-עם זמזם ומצלמה ומגנט כולל בגני הילדים שיפתחו ב

יצחק בלי המערכת. למסירה. יש מערכות שמחכות להם על המדף. לא ייפתח גן ילדים בצור 

 -פשוט עם שרשרת. אני שם מערכת עם מגנט של 33מנעול  ,מי שלא מכיר אותנו,החוק מחייב 

 

 הזמזם הזה לאן הולך למשטרת ישראל?   :מר יריב אברהם

 

  -לא, הזמזם הזה הולך לגן   :מר יואב סבן

 

 זה זמזם מצוקה לסייעת כאילו. אני שואל מה זה הזמזם.   :מר יריב אברהם

 

 רגע, יואב אל תענה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא עונה.    :מר יואב סבן

 

 אני שואל מה זה הזמזם.   :מר יריב אברהם

 

אם היית רוצה לדעת היית מקשיב ומחכה לתשובה, אתה לא    :גב' זהבה רוט

 רוצה לדעת. 
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אני מאוד רוצה לדעת, אני מאוד רוצה לדעת. לאיזה זמזם אתה   :מר יריב אברהם

 מתכוון? זמזם שקורא לגננת לפתוח את השער? 

 

 אל תענה.    :גב' זהבה רוט

 

  -שקמים יהיו. בנוסףבכל הגנים יש וגם בגנים החדשים    :מר יואב סבן

 

זהבה אני לא רוצה לענות לך מחמת גילך, תאמיני לי יש לי מה   :מר יריב אברהם

דם של אנשים פה שמכירים אותך, להגיד לך ואני סותם את הפה רק מחמת גילך, ומחמת כבו

 אחרת הייתי אומר לך מה שאני חושב עליך. 

 

 אל תחוס על אף אחד.    :גב' זהבה רוט

 

 אחרת הייתי אומר  לך מה שאני חושב עליך.   :מר יריב אברהם

 

  -הבן היחיד שאתה צריך   :גב' זהבה רוט

 

 את חצופה, את חצופה, את חצופה מהיסוד.   :מר יריב אברהם

 

 תחוס על עצמך.    :גב' זהבה רוט

 

ילדים בלי שמירה ואת אומרת לי למה אני שואל על זמזם,  250  :מר יריב אברהם

 חצופה. 

 

  -עצמך, אתה לא נותן לענות אתה   :גב' זהבה רוט



 מועצה אזורית דרום השרון 
 626.07.201מיום  הישיב

 

 13 
 

 

 את חצופה, תתביישי לך.   :מר יריב אברהם

 

וע, אתה לא אנשים באים לשמוע תשובות, אתה לא רוצה לשמ   :גב' זהבה רוט

 נותן לשמוע. 

 

 תתביישי לך.   :מר יריב אברהם

 

 מעניין אותך ההצגות שלך.    :גב' זהבה רוט

 

אתה אמרת לי שאתה לא צריך עזרה אדוני, אז תשתיק אותה   :מר יריב אברהם

 כשהיא פונה אליי. 

 

אם לא היית מתנהג בצורה שאתה מתנהג ומי כמוך יודע שאין   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -, אין אחד שיגיד שפעם רצה לשאול ולא נתנו לו לשאולאחד

 

 חד משמעית.   :מר יריב אברהם

 

 רק ברשות דיבור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

חד משמעית, אבל היא התפרצה היא לא ביקשה רשות דיבור ולא   :מר יריב אברהם

 חסמת אותה. 

 

ת אף אחד תקשיב שנייה, זה שיש פה קהל זה לא מחייב א  :ד"ר מוטי דלג'ו

מאיתנו לעשות פה שואו. אתה רוצה לשאול אתן לך לשאול את כל השאלות שלך, רק תבקש 
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 תרים את האצבע. 

 

 אוקיי, אז אני מבקש.   :מר יריב אברהם

 

תאמין לי אני יודע  ,יש פה הרבה אנשים שאני יודע מה דעתם  :ד"ר מוטי דלג'ו

רץ זה אפס מה שאתה עשית, אפס. והם להסתכל על... של אנשים, יש פה כאלה שרוצים להתפ

 רק שיהיה סבלנות.  ,רגועים יושבים

 

 יש לי שאלה, מה זה הזמזם הזה?    :מר חיים לוי

 

גברים לא  2קילו שאפילו  500אני אסביר. בכל גן יש מגנט של    :מר יואב סבן

אותך עם מערכת של עינית לגן. הלחצן אתה לוחץ הגננת מזהה  ,מסוגלים לעקור את השער

כאבא או כאימא פותחת לך, יש מחזיר שמן הידראולי שמחזיר את השער והשער נסגר, ככה זה 

עובד. תנו לי בבקשה לסיים, תכבדו אותי כמו שאני מכבד אתכם, תודה. ככה זה נהוג, במרבית 

 עם שרשרת. אנחנו בכל גן חדש שמים את המערכת הזאת.  33הגנים בארץ בכלל זה מנעול 

 

  -בלי קשר ל  :תחמר איתן יפ

 

לא קשור בכלל, ברמות השבים אין מאבטחים, תלכו לגן    :מר יואב סבן

לכל גן יש ברמות השבים. איפה שאין לי מאבטחים יש לי שמה את המערכת הזאת.  "סיגלון"

מערכת שעולה הון עתק לכל גן אני שם אותה... דבר נוסף שאנחנו שמים ובכל גני הילדים יש 

  -ים בבנייה ועדיין לא קיבלנו עליהם את המפתחשנמצא 6-למעט ה

 

 גם לא פתחנו.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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  -, יש לחצןיהיה שם מערכת 1.9.16-לא פתחנו הם ייפתחו ב   :מר יואב סבן

 

 . 1.9.16-אגב אני מקווה שיפתחו ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בת בערב הפועלים, זה מתחת לבית שלי וגם בש 20:00... בשעה     :???

  -אחר הצהריים

 

 עבדו?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כן, כן.     :???

 

 אז יש סיכוי שנפתח.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

תנו לי רק שנייה בבקשה לסיים. בכל מוסד חינוכי במועצה    :מר יואב סבן

מצוקה של חברת נטלי, שזה מוקד רפואי וגם מבחינתי מוקד  ןאזורית דרום השרון יש לחצ

או  ,ספר לוחץהבית או נו עושים ביקורת ברמה החודשית בכלל הלחצנים. שהגננת ביטחוני. אנח

שאנחנו עושים ביקורת ורואים שהמערכות האלה עובדות. יכול להיות שלפעמים יש תקלה, אבל 

שאני  ד הזה יש מוקדנים, יש אנשי רפואה,בסך הכול זו מערכת די אמינה. ומאחורי המוק

ופא ואמרתי לו תרגיל בגן או תרגיל בבית ספר. והם יודעים שאם בדקתי מספר פעמים שענה לי ר

יש אירוע חירום להזמין את המשטרה את כל כוחות הביטחון ואותנו בשרשרת המזון בסוף. 

 שיטת האבטחה.  וככה זה עובד, ככה ז

 

 תודה לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נו תרגיל כמה שאלות וגם אחד לראש המועצה. מתי בוצע אצל   :מר נתי זיו
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  גובה היה עד שהגיעו כוחות ביטחון?אחרון דרך המערכת של נטלי, וכמה זמן ת

 

 אני יכול לבדוק מחר ולהוציא לך את זה בכתב.    :מר יואב סבן

 

שתיים, בתור קב"ט המועצה, האם זה לרוחך ואם זה נראה לך    :מר נתי זיו

ראש המועצה, אני רוצה להבין  ,ושהגיוני שמורידים את כל השמירה בבת אחת בצור יצחק? של

מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות שהיו. הוא אומר שהתקן נשאר אותו תקן, זאת אומרת 

שפה בשולחן הזה אתה החלטת להוריד את..., תקן אותי אם אני טועה, מה השתנה משנים 

 קודמות. 

 

עיים קודם כל אני אגיד ככה, לגבי כלל המערכות לפני כשבו   :מר יואב סבן

בעיה של  וה איזתבדקנו אותם את כולם על ידי חברה שלי ובאחד מהגנים, אני לא זוכר איזה, הי

שני גידים קרועים וזה לא עבד, תיקנו את זה במקום. הזמינות היא זמינות אפס, זאת אומרת 

מה שמקולקל מבחינתי אותו קבלן יודע שהזמינות היא באותו יום, אני לא ממתין למחרת. לגבי 

חצני מצוקה אני יכול לבדוק ולתת לכם תשובה מחר, יש את זה אצלי במשרד מתי עושים את ל

 הביקורות. מה הייתה השאלה השלישית?

 

 . הזומתי היה תרגיל וכמה זמן תגובה היה דרך המערכת    :מר נתי זיו

 

 תרגיל של לחצני מצוקה?    :מר יואב סבן

 

  -ל נטלי אמרה לו פיגועתרגיל שאחת הגננות לחצה ע   :מר נתי זיו

 

 ברמה החודשית.    :מר יואב סבן

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 626.07.201מיום  הישיב

 

 17 
 

אני עדיין בתוך השאלה, אמרה לו תרגול פח"ע, עד הרגע שהגיע    :מר נתי זיו

 שוטר לגננת ואמר לה: שלום הגעתי. 

 

  -, היא צריכה לבוא לוודא שמבחינתהזה לא מבוצע   :מר יואב סבן

 

 שזמן התגובה הוא דקות ולא שעות. אבל אנחנו רוצים להבין    :מר נתי זיו

 

נתי, תפקידה של הגננת הוא ללחוץ על הכפתור לוודא שזה עובד    :מר יואב סבן

ולדווח לנו בחודש, פעם בחודש. אנחנו תפקידנו לבוא לעשות ביקורות בכלל יישובי המועצה ולא 

 רק בצור יצחק. 

 

עם האחרונה תרגול מתי היה כרגע בפכרגע יפה, אז אני שואל    :מר נתי זיו

 כזה, וכמה זמן תגובה היה. 

 

 3פעמים שלא עשו את זה אף פעם ולא הקשבת לו,  3הוא ענה לך   :ד"ר מוטי דלג'ו

 פעמים הוא ענה לך. 

 

  -והוא ממשיך לענות משהו אחר ואני   :מר נתי זיו

 

אני אגיד לך מה אתה מזכיר לי? אתה מזכיר לי את אותו אחד   :ד"ר מוטי דלג'ו

שהגיע לרופא ואומר: שמע דוקטור יש בעיה לאשתי היא לא שומעת. הוא אומר לו: מה היא לא 

שומעת, תביא אותה. אז הוא אומר: לא, היא לא רוצה לבוא. אז הוא אומר: תעשה ניסיון כנס 

הביתה ודבר איתה, תראה מאיזה מרחק היא לא שומעת. אז הוא נכנס וצועק מהדלת: מה הכנת 

א לא עונה. הוא מתקרב, מה הכנת לי צהריים? היא לא עונה. הוא מתרגז בא לי צהריים? הי

פעמים  3תופס לה את האוזן צועק לה: מה הכנת לי צהריים? היא אומר לו: חתיכת אידיוט כבר 
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 אמרתי לך מרק. 

 

האם יש דרך לקשור בין המאבטח שנמצא היום בצור יצחק לגני      :מר גבי דור

 הילדים. 

 

אני אסביר, יש לו מירס פתוח לשיחות טלפון נכנסות ויוצאות,    :ןמר יואב סב

פתוח אלינו למוקד וכל קריאה שתגיע ממוקד נטלי אנחנו עולים מולו ישירות במירס, ... ברכב 

קיים. והמספר אני אוודא מבחינתי שבכל גן ילדים יהיה גם את המספר של המירס להתקשרות 

 ישירה, בשביל לעקוף אותנו. 

 

  -היא תתחיל לחייג כשהיא רואה מישהו קפץ מעל הגדר   :נתי זיומר 

 

 לא, היא לוחצת לחצן מצוקה, וזה ככה עובד בכל מדינת ישראל.    :מר יואב סבן

 

 זה לא בוצע תרגול לדעת כמה זמן מגיע כוחות ביטחון.    :מר נתי זיו

 

אה שרכב סיור אז אנחנו מחר בבוקר נעשה תרגול יחד איתך, ותר   :מר יואב סבן

 דקות.  2מגיע, תוך 

 

 הלוואי.    :מר נתי זיו

 

 אצלך ביישוב.    :מר יואב סבן

 

  -ראשית אני רוצה להגיד שיואב באמת עושה  :מר יריב אברהם
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רגע, הוא לא ענה לי עדיין על השאלה. יואב, האם לרוחך בתור    :מר נתי זיו

 תית. ילא? תענה תשובה אמ השומרים האם כן אוקב"ט המועצה, להוריד את כל 

 

 בתור קב"ט המועצה הייתי שם טנק על כל גן.    :מר יואב סבן

 

 אוקיי, תשובה טובה.    :מר נתי זיו

 

 אבל אנחנו עובדים על פי תקן.    :מר יואב סבן

 

 לרוחך או לא, כן או לא?    :מר נתי זיו

 

 לך. אנחנו עובדים על פי תקן. די אני לא עונה    :מר יואב סבן

 

 )מדברים יחד( 

 

 מאבטחים בכל גן ועל כל ילד.  4מבחינתנו יהיו   :מר יצחק אגוזי

 

אני אתן לך תשובה. חברים, אני לקראת סגירת הנושא, כי   :ד"ר מוטי דלג'ו

נושאים שקשורים גם לצור יצחק.  תהנושא האחרון הוא נושא לא פחות חשוב ששם יש ערימ

 ים לדבר. בבקשה. לאורח מאפשרבבקשה, אני כבר לא 

 

אז אני רוצה דווקא להגיד שמה שהסביר פה הקב"ט הוא הסביר   :מר יריב אברהם

בעצם את העבודה שלו ואת התקנים שלו, ועל פי זה הוא עובד ועל פי זה הוא פועל, ומה שנקרא 

שנים  4-הוא מכוסה מכל הכיוונים והוא מרגיש נוח עם זה. מה שאני לא מצליח להבין זה שב

רונות הייתה לנו שמירה על הגנים על אותו תקן, הייתה שמירה על הגנים. הוועד בא האח
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למועצה ביקש מהמועצה שמירה הציג את הכמות של השומרים שצריך, הציג את תקציב 

השמירה, המועצה בדקה את הנושא ישבה איתם עשתה איתם איזה שהיא שיחה, הוועד הסכים 

פי הוועד שהוא מקבל מהחזר ארנונה לטובת הדבר הזה, לתת איזה שהוא סכום מסוים מתוך כס

 4וככה במשך  70%-, אני לא זוכר את הסכום. המועצה הביאה את ה30-70אם אני לא טועה 

ומתחננים על זה מחדש, אם אתם זוכרים, בטח  ארבעשנים, למרות שכל שנה אנחנו יורדים על 

ת הצעקות ואת הכעסים והתסכול אתם זוכרים את הפעם הקודמת שהייתה פה, את הצרחות וא

ובאמת כל שנה מורידים אותנו על ארבע. שלנו. וכל שנה אנחנו באים ומבקשים את זה מחדש, 

חודשים, שהוא במכתב הזה כותב  3גם השנה אנחנו פתאום מקבלים מכתב מגזבר המועצה לפני 

וונים לתת שבעקבות הוראות חדשות של משטרת ישראל אנחנו מורידים את השמירה ולא מתכ

תקציב לשומרים לגנים. הדבר הזה נבדק, הדבר הזה באמת נבדק. קודם כל הלכו ובדקו את זה 

תושבים ואמרו אנחנו חייבים להבין באמת משהו השתנה. מה השתנה פה שבעצם החליטו 

 2להוריד את השמירה מגני הילדים. בעצם מה שנכון להיום משנה שעברה זה שנוספו עוד 

ך הכול, זאת אומרת שעד היום הסכימה המועצה ביחד עם הוועד עם הכספים אשכולות גנים ס

אשכולות  2המשותפים גם של הוועד וגם של המועצה לתת שמירה לגני ילדים, והיום נוספו עוד 

שאמור להיות למשך שנה. ומנהל ₪  ₪200,000  150,000שומרים בעלות של  2שם צריך עוד 

ניתי כלום, לא היה מכתב כזה. יש פה מכתב שאני כתבתי את המרחב עונה פה: חבר'ה אני לא שי

זה, שלחתי לכם את זה גם בתפוצה של חברי המליאה ואומר: חבר'ה אני לא שיניתי כלום, 

עכשיו המועצה התפלאה כשהיא ראתה את זה, היא באמת התקנים נשארו אותם תקנים. 

היות. ואז הם פנו גם למנכ"ל התפלאה כשהיא ראתה את הזה, כי היא אמרה: רגע, לא יכול ל

משרד הפנים כדי לבקש בקשה להחזיר אולי לתת אולי לראות, לא הבינו מה קורה כאן. אנחנו 

לא באים בטענות על מה שאומר הקב"ט, כי הקב"ט בהחלט יושב מול תקנים וככה הוא צריך 

ת המגבלות לעבוד. הוא לא יכול בשלוף להחליט לתת עוד שומר לפה ועוד שומר לפה יש לו א

שלו, יש לו את התקנים שלו, וזה בסדר. ומה שהוא חושב אם צריך שומרים או לא צריך 

שומרים, אני אומר לכם את האמת זה פחות מעניין אותי הדעה שלו. אותי מעניין אתם, אתם 

שנים איתנו ביחד. באמת מעניין אותי להבין למה פתאום  3החברים שלנו שיושבים פה במשך 
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לתת תקציב, למה פתאום לא מוכנים לתת כסף, מה השתנה פתאום כי הרי כל לא מוכנים 

השנים לא היה את התקן את הזה ובכל זאת עזרו לנו, ובכל זאת המועצה סייעה לנו. ואני ביחד 

למועצת דרום השרון, ₪ מיליון  270אתכם ישבתי בינואר בים המלח והצבענו על תקציב של 

 חברים. 

 

 מבר. דצ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

דצמבר, תודה אדוני על התיקון. ואני תמוה בעיניי איך אנחנו לא   :מר יריב אברהם

בשנה ₪  ₪700,000  600,000יכולים להרשות לעצמנו מועצה באמת עם תקציב כזה לייצר 

ילדים, חברים תקשיבו זה פשוט אסון איפה שהם יושבים. פה אני לא  400 300-לשמור על כ

נשים אמרו, כי מוטי לא אוהב את זה ואני גם לא רוצה שתשכחו את מה רוצה לחזור על מה שא

שאני אגיד, אבל תאמינו לי שאנחנו נמצאים בסכנה ברורה ומידית בכל יום שאנחנו נושמים. 

והקטן שלי בן שנה, אני לא חווה את ההרגשה הזאתי, אני לא חווה את ההרגשה  8הילד שלי בן 

ל להגיד לכם שכל החברים שלי בוכים ימים כלילות, אין הורה הזאת של הגן ילדים. אבל אני יכו

אחד שהולך לעבודה ומרגיש נוח עם המצב החדש הזה, והיו דברים ונזרקו אבנים על הגנים. 

וכשנזרקו אבנים על הגנים השומר ראה את הגנים וקלט את האנשים והזמין את איש הביטחון 

גנים  16שום סייר בעולם לא יצליח לשמור על והם עלו ביחד וצדו את הבן אדם שזרק אבנים. 

 ועוד גן אחד בכוכב יאיר שהוא צריך לנסוע אליו. 

 

 לנסוע אליו. אמורים הם לא    :מר יואב סבן

 

 16תן לי לסיים בבקשה. אם הוא לא אמור לנסוע אליו אז רק   :מר יריב אברהם

הכי טוב אם אותו איש טיפה גנים ולשמור עליהם ובמקרה הכי  16גנים סליחה. להסתובב בין 

חכם בודק את רמת הסיור שלו ואיך הוא עושה אותו, והוא יודע שעוד חצי שעה הוא מגיע לכאן, 

תאמינו לי שאנחנו לא צריכים שומר לכל גן, לא אנחנו לא צריכים, כי הפיגוע האחד שיהיה בגן 
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במועצה וחבר שלכם אני כנציג היישוב אחד זה גומר את כולנו פה חברים. ואני אומר לכם 

ובאמת אני תומך כמעט בכל החלטה שהמועצה הזאת מציגה. השקענו פה טונות של כסף, טונות 

של כסף על שמירה על שטחים ירוקים. שמנו פה טונות של כסף על ועדות גבולות כדי להגן על 

ים המועצה ועל היישובים ועל המושבים ועל הקיבוצים שלא ייקחו להם ושלא יתנו להם. בחי

, תמיד הצבענו בעדכם what everאני ונתי לא הרמנו את אצבע נגד או אנחנו לא מסכימים או 

תמיד נתנו לכם תמיכה, תמיד חיבקנו אתכם אף אחד פה לא יכול לבוא ולהגיד פעם אחת 

שאנחנו זלזלנו בכאב של מישהו אחר כאן. ואנחנו לא מבקשים מותרות חברים אנחנו מבקשים 

לנו ואני אומר לכם את זה עם דמעות בעיניים חברים, ואם יורשה לי אני ביטחון לילדים ש

אתנצל בפני הגברת פשוט התסכול שלי הוא כל כך גדול שלא יכולתי לשמוע את מה שהיא אמרה 

לי, כי זה צרם לי באוזן באותו רגע, מפני שאני הייתי דרוך. וראש המועצה יכול ויש לו את 

ואני לא רוצה לשבח אותו הוא יכול לדאוג לתקציב הזה יחד עם  היכולות ויש לו את הכישרונות

הוועד ולתת לנו את המענה הביטחוני, לא ביקשנו ג'ימבורי לא ביקשנו... לא ביקשנו מגלשה 

לאורך כל נחל קנה, לא ביקשנו חגיגות, ביקשנו דבר פשוט אבטחה לגנים שקט, שקט להורים. 

היא לקחה מפה והוציאה מכאן והפכה עולמות. כל השנה המועצה עשתה תמכה שברה, באמת 

היום המועצה בחרה בהחלטה של, אני לא מבין אבל זה במכתב שקיבלנו מאגוזי, הבנו 

שהמועצה החליטה לא לתקצב יותר השומרים לגנים. עכשיו אם היה שינוי מהותי בהחלטת 

וצים שיהיו המשטרה והיא הייתה אומרת עד היום היה שומרים לגנים ומהיום אנחנו לא ר

שומרים, אני הייתי מבין את הרציונל של המועצה למה היא מפסיקה. אם אין שומרים לגנים, 

 10-נתנו בעבר עכשיו אין תקנים לשומרים בגנים, אנחנו מורידים אותם. אבל התקן הזה היה ב

לגנים אתם בטוב שנים האחרונות אם ככה. זאת אומרת שכל השנים האחרונות שנתנו שומרים 

כם הצבעתם לטובת אבטחה לגני הילדים שלנו ביחד עם ראש המועצה. והיום פתאום באים לב

אלינו ואומרים לנו חברים אין לנו. וחברים אני אומר לכם אנחנו גדלים היישוב גדל יש המון 

ילדים, אתם צריכים לראות מה הולך ביישוב זה אישה בהריון ועגלה, קוראים לזה ועגלה ובזמן 

מבינים מה קורה ביישוב הזה. ואנחנו גדלים ויש הרבה ילדים, תקשיבו אנחנו  קריב, אתם לא

מהמועצה מכמות המועצה. אני פונה אליכם, אני רוצה לסיים אני  20%מהווים היום כמעט 
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אקצר, אני פונה אליכם כחבר המליאה ואני פונה אליכם גם כחבר, כולם פה מכירים אותי כולם 

אני לא יכול, אני מבקש ממכם לעזור לנו לקבל את האבטחה יודעים מתי אני יכול ומתי 

לשומרים לגנים, אני ברמה של מתחנן בפניכם. אני שומע אימהות בוכות כל היום חברים ואבות 

מתוסכלים. אני מתחנן בפניכם תשאירו את הסטטוס קוו אל תשנו אותו היום, תנו לנו שקט 

-ול להגיד על היישוב הזה שעד היום היה תקין בתעשייתי ביישוב הזה, זה הדבר היחידי שאני יכ

, כל השאר אנחנו עדיין סובלים ממיליון ואחד דברים אחרים, אבל אנחנו באמת שותקים, 100%

אז אנא מכם לחשוב על זה מחדש לתת לנו את המענה התקציבי, לשבת עם הוועד לסגור איתו 

, אני פונה אליך פנייה אישית אני את הרמה מי נותן מה נותן כמה נותן ולתת לנו מענה. מוטי

 מתחנן בפניך תעזור לנו. 

 

 לא צריך להתחנן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני אומר לך את זה.   :מר יריב אברהם

 

 את כבר אמרת שאת רוצה לעזוב אז מה את מתחננת? )לתושבת(   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה אמרת לה לעזוב מוטי.   :מר יריב אברהם

 

לא, אני לא אמרתי לה, היא אמרה לי. תקשיבו רגע חברים, אני   :וד"ר מוטי דלג'

מסביר לכם יש לנו כאן כמה נושאים שפשוט מאוד, הנפגע הראשי יהיה צור יצחק, תקשיבו 

 רק לגני ילדים, אם זה לא יהיה אז זה דוחה בחודש. ₪ מיליון  3שנייה, יש לי כאן תב"רים של 

 

שאותו עניין יש גם במתן. אני רק  מזמןע את זה ... אבל אני יוד   :חגי עבודימר 

שואל האם זה בכל היישובים של המועצה החליטו להוציא את השמירה או רק בצור יצחק 

  -ובמתן
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 נוהגים בצור יצחק כמו שנוהגים במתן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לכולם.    מר חגי עבודי:

 

 )מדברים יחד( 

 

ת הנושא הזה, אני רוצה להודות לאורחים. אני סוגר אחברים,   :ד"ר מוטי דלג'ו

הוועד שלכם הוזמן אומנם לנושא אחר ביום ראשון, זכותו המלאה תהיה להעלות את הנושא 

אנחנו נאפשר לו כפי שאפשרנו בעבר  17.5%הזה. אנחנו כמועצה מעבירים מארנונת המועצה 

ו נשב איתו אם יהיה ייעד כסף כזה או אחר לפעולה כזו או אחרת. אנחנלליישובים אחרים, 

 איזה שינוי יודיעו לכם. תודה רבה לכם. 

 

 *** נציגי תושבי צור יצחק יוצאים מחדר הישיבות ***

 

  -דו"ח כספי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -רגע לא, לא, שנייה   :מר נתי זיו

 

 לא, אני גמרתי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ... אמרת שתיתן לי תשובה.    :מר נתי זיו

 

 מה שנתתי לך זה בלבד. מה שאמרתי זה זה לא יותר.   :דלג'ו ד"ר מוטי
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לא, לא, זה לא עובד ככה, אתה לא יכול... מתחת לשטיח, לא.    :מר נתי זיו

אני רוצה תשובות פעם אחת, אנחנו פה מליאה, אני חבר נציג ציבור רחב גדול מאוד, לא רק צור 

ים תשובות, אתה לא תגיד לי אתה תדבר יצחק יש פה עוד. ושאלו פה הרבה שאלות אנחנו רוצ

 בחדרי חדרים עם הזה. מה השתנה הפעם משנה שעברה? 

 

 אני אגיד לך מה השתנה.   :מר יצחק אגוזי

 

רגע, אני באמצע שנייה. מוטי, אני כל הזמן אומר לכולכם אל    :מר נתי זיו

חלטות, אנחנו נביא לך תעבדו ביד קפוצה. תנו לנו להיות השופר שלכם, תנו לנו להיות חלק מהה

 רק טוב. אבל אתה כל הזמן סוגר... 

 

שמע, לצערי אתה לא מבין את המטריה בכלל, תאמין לי. אני לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 רוצה לפגוע בך. אתה לא מבין בכלל את המערכת, אתה לא מבין אותה. 

 

 אז בוא תסביר.    :מר נתי זיו

 

 יד. אגוזי אתה רצית משהו להגיד בבקשה. לי יותר אין מה להג  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בערך כל ₪  200,000שמשנה לשנה יש גידול של שתנה ממה ש  :מר יצחק אגוזי

שנה בהיקפי השמירה. אני מדבר על זה, תשאלו את הוועדים שלכם לדורותיהם, אני מדבר על 

מעונות, כל  2אחד, גנים, מעון  5גנים, היו  3זה כבר די מהתחלה. אז בסדר אז היה גן אחד, היו 

₪  650,000פעם זוחל זוחל זוחל. ההיקפים הם כאלה שבשנה שעברה זה עלה עם המעונות 

כאשר משטרת ישראל ₪. אבטחה של מיליון ₪, השנה זה אמור לעלות מיליון ₪.  700,000

טוענת בתוקף שלשיטתה לא צריך את זה, לשיטתה לא צריך. אז יבואו לפה הרבה מאוד חכמים 

אוד אנשים נבונים שמבינים כנראה הרבה בענייני ביטחון, ואני לא מזלזל באף אחד, וכל הרבה מ
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אחד מסתכל באמת על הילד שלו ואומר: אני רוצה שומר, זה יגיד אני רוצה משהו אחר, זה 

החדשים ₪  200,000-הכול טוב ויפה. אבל יש מערכת פה שצריכה כל שנה לגייס לא רק את ה

 הקודמים ואין. אם ראית את הדו"ח הכספי האחרון אין.  800,000-אלא גם את ה

 

 מבין לגמרי, אגוזי תן לי רגע לסיים.    :מר נתי זיו

 

 לא, אני לא מרשה לך, לא מרשה לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זו בעיה.    :מר נתי זיו

 

... לך בעיה. תשמע אני קורא לך פעם ראשונה לפני שאני מוציא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ך. אות

 

 תוציא אותי.    :מר נתי זיו

 

 פעם שנייה, אל תפריע. תעבור לדו"ח הכספי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -... אנחנו מדברים פה   :מר נתי זיו

 

 . (יואב תקרא בבקשה לשוטר) אתה לא תדבר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שאתה מוכן לתת, יישב הקב"ט ₪  650,000אנחנו מדברים פה על    :מר נתי זיו

 יתן תגובה אחרת... וי

 

אם הוועד שלך ייתן כסף משלו גם הוא ייתן, לא הבנת את זה?   :מר איתן יפתח
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 בעיה שלך. 

 

  -הוועד נותן כל שנה   :מר נתי זיו

 

וועד אלינו לשולחן בין הנתי, אל תעבירו את הסכסוך ביניכם ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הזה. 

 

 זה לא קשור.    :מר נתי זיו

 

 לא קשור?   :ג'וד"ר מוטי דל

 

 לא.    :מר נתי זיו

 

תקשיב שנייה, בשונה משאר החברים אנחנו אמורים לדעת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ואנחנו יודעים, אל תעביר. 

 

 מה זה קשור?    :מר נתי זיו

 

  -אני מציע לך תפתור את הבעיות שלך בבית  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה אתה מעלה את זה בכלל?    :מר נתי זיו

 

 אני מבקש שתעבור לדו"ח הכספי.   :"ר מוטי דלג'וד

 

 לא, לא, אני רוצה לסגור פה את העניין.    :מר נתי זיו
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 תעבור לדו"ח הכספי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ;2015דו"ח כספי ודו"ח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת  . 3

 

אותם  דו"חות שעושה 2יש כידוע לכם  2015דו"ח כספי לשנת   :מר יצחק אגוזי

המבקר של משרד הפנים. אחד הדו"ח הכספי והשני זה הדו"ח המפורט. בדו"ח הכספי אין 

בעודף קטן  2015הרבה שינויים לעומת הדו"חות הרבעוניים שאושרו פה, אנחנו סיימנו את שנת 

בעצם זה איזון של ההוצאות לעומת ההכנסות. והדו"ח המפורט זה החידוש ₪.  86,000של 

המפורט בפרק ב' של הדו"ח המפורט ששם בדרך כלל רשומים הליקויים של המרענן, בדו"ח 

השנה אז יש שורה אחת שכתוב בה, אני אקריא לכם מה כתוב בשורה: "לא נמצאו ממצאים 

לשנת הדו"ח", דהיינו אין ליקויים שנמצאו בשנת הדו"ח. יש פה אנשים שעושים לי סימן שזה 

ליקויים שהמבקר לא מצא  3-ליקויים, יש עדיין כ זה המצב שבשנה הזאת באמת איןלא טוב. 

לנכון שתוקנו משנים קודמות, אנחנו על חלקם, אחד מהם לפחות יתבטל בשנה הבאה, כי הוא 

ליקויים אחד חוב של שני עובדים אחד מהם עובדת מאוד בעייתית מבחינת  2טופל. יש 

ם במסגרת הדו"ח. אז יש תשלומים, כידוע לכם בודקים את החובות של העובדים ושל נבחרי

  -עובדת אחת בעייתית מבחינת החובות שלה. כל פעולות האכיפה בינתיים לא צלחו. ליקוי

 

  -מה דרשו מכם במסגרת, איזה פעולות לנקוט כנגד אותו   :מר אמנון כהן

 

לא, אין פעולות ספציפיות, המבקר מציין עובדה. המבקר מציין   :מר יצחק אגוזי

 ₪.  188,000שחייבת  עובדה שיש עובדת

 

אני יכול להגיד לך שבצבא הגנה לישראל או במשטרת ישראל    :מר אמנון כהן

חודשים הוא לא סוגר את החוב הוא מקבל התראה ממשאבי אנוש של אותו גוף וכנ"ל  3אם תוך 

חודשים הוא לא יגיע להסדר לעניין החוב הזה,  3במשרדי ממשלה, מקבלים התראה שאם תוך 
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ו נגדו הליכי משמעת כאלה ואחרים להוצאתו מהגוף. אז אני שואל אותך מה... אומר על אז ינקט

זה? מה הנציבות... המדינה אומרת על זה? אני לא מניח שהמבקר העיר את ההערה הזאת 

בשביל שאתה תקרא אותה ותספר אותה למליאה. הרי זה לא משהו, למה הוא מצא לנכון 

 את ההערה הזאת? להעיר 

 

  -לא, הוא לא מצא, זה קבוע לו ב  :ק אגוזימר יצח

 

 למה?    :מר אמנון כהן

 

 אני לא יודע, באמת שאני לא יודע.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז הנה נתתי לך את התשובה, אז בוא תבדוק אותה עד הסוף.    :מר אמנון כהן

 

אני אבדוק את זה. למרות שאני לא מכיר אפשרות כזאת, דרך   :מר יצחק אגוזי

 גב מדובר בעובדת שמרוויחה מעט מאוד. א

 

 )מדברים יחד( 

 

יש נוהל למבקרים כאשר בודקים חובות הם חייבים להתייחס   :ד"ר מוטי דלג'ו

באופן ישיר בראש וראשונה לחובות של הנבחרים שזה ראש המועצה סגן וחברי המועצה, כאשר 

י המועצה. כאן אומר לכם אגוזי לגבי החבורה שאמרתי יש גם הליכים זה אחד. שניים לגבי עובד

 שיש מקרה של אחת, אני מבין סייעת? 

 

 לא, בלנית.   :מר יצחק אגוזי
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בלנית או משהו כזה. הפרוצדורה שאתה מציע שנוהגים אני לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

יודע במשטרה איפה שאתה אמרת, קודם כל יבדקו אותה. אבל פעם אגוזי אמר שאם גם לא 

 שמורידים בחודש.  ₪  20-זו אז גם לא יוכלו להוריד את התהיה את העבודה ה

 

אני מסכים איתך, הרעיון שעומד מאחורי זה הוא רעיון אחד של    :מר אמנון כהן

ניגוד אינטרסים. זאת אומרת החשש שאותו עובד מה עומד מאחורי זה? החשש שאותו שוטר 

שהוא מחלק לכיסו הפרטי לדוגמא שנתתי במשטרת ישראל יתחיל לקחת את כספי הדו"חות 

במקום לקופת המדינה על מנת לצאת מהמצוקה שלו. עכשיו אני לא בא ואומר לך שהגברת 

הזאת זה מה שהיא עושה או יש סכנה כזאת. אני בא ואומר לך שההערה הזאת היא בדיוק 

בשביל הנקודה הזאת שאתה כמנהל כוח האדם של המועצה תבדוק האם קיים חשש לניגוד 

 או לפגיעה ביושרה של פעולות המועצה כתוצאה מהמצוקה הכלכלית שלה, זה הכול.  אינטרסים

 

 טוב, זאת גם ההחלטה של ועדת ביקורת מהיום.   :מר יצחק אגוזי

 

... עובדת מועצה שחייבת מה זה חוב מארנונה או ממשהו    :גב' גילה פרין

  -שקשור ל

 

 מארנונה, בעיקר מארנונה.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז לא חשוב שהיא עובדת, זה תושב שחייב כסף על ארנונה.    :גילה פרין גב'

 

 תקשיבי כמה שנים זה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה הרבה שנים. ₪  180,000    :???
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 . 2005-כאן כתוב... החוב הוא מ  :מר יצחק אגוזי

 

  -ר תורידיש לך התיישנות אז כב 2009לכן עד  2016-... כי אנחנו ב     :מר גבי דור

 

 למה? אתה בתביעות משפטיות.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

ועדת ביקורת התכנסה היום לפני ישיבת המליאה דנה גם   :מר יצחק אגוזי

בדו"חות הכספיים וגם בדו"ח המפורט בליקויים האלה, כאמור אין ליקויים חדשים השנה, יש 

ויים. יש החלטות לוועדת ביקורת גם בנושא ליקויים שלא תוקנו במסגרת מעקב אחרי ליק 3

הזה של החוב הזה וגם בנושא של חריגה בנושא של תב"רים עוד משנים קודמות, אנחנו כמובן 

 נטפל בזה במסגרת פנים מועצתית. 

 

כפי שמדובר זה חוב שמנוהל באכיפה, בהתחלה נוהל באכיפה   :מר רואי מסורי

וא עלה בסיטואציה הזאת מכיוון שמדובר בעובדת מנהלית ועכשיו מנוהל באכיפה משפטית. ה

מועצה, אבל הוא מטופל כמו כל חוב ארנונה אחר של כל תושב אחר במועצה. זה עולה פה מכיוון 

עובד אבל זה מטופל באכיפה משפטית על ידי עורך דין שנשכר לצורך זה שעובד עם  שהוא

 המועצה, הוא מטופל כמו כל חוב אחר. 

 

 דת מועצה. ... לעוב    :???

 

מדובר בשני מישורים שונים. ברמת האכיפה הוא מטופל   :מר רואי מסורי

 -באכיפה
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 )מדברים יחד( 

 

 יושבת ראש ועדת ביקורת, את רוצה דבר מה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אנחנו ישבנו דווקא על המדוכה בעניין הזה ותשמעו אני גם    :גב' גילה פרין

מקרים שזה פשוט חובות שאין לך ממה לגבות, הבן אדם אין עוסקת בהוצאה לפועל, יש כאלה 

לו לא בית, לא אוטו, לא כלום. דיברנו בינינו לבין עצמנו על בדיקה של כל מיני נתונים נוספים 

שאולי אפשר יהיה ללמוד ולעזור לגובים, נתונים שאנחנו אולי יודעים מתוך המועצה לעזור 

לכך. העובדה שאם יפטרו כמו שאמרנו לא יפטרו, זה לגובים לבצע את הגבייה, אבל לא מעבר 

לא יפתור את החוק למועצה. נכון שזו נקודה שמשרד הפנים מעלה אותה מפני שזה גם עובד וגם 

 שהוא חייב למערכת שבה הוא עובד. אין פתרון לזה, לחוב אין פתרון בשלב זה. 

 

 )מדברים יחד(

 

נראות ושל הערת המבקר, שאני אני רוצה להתייחס בהיבט של ה   :מר אלי כהן

חושב שהיא המהותית פה ולא הגבייה של החוב. הגבייה של החוב תגבה איך שהיא תגבה, יש 

את הליכי הוצאה לפועל יש חוק ויש תהליך מסוים שהעובדת הזאת צריכה לעבור. השאלה 

פעם שנשאלת כדי שזה לא יהיה מצב שבו המבקר יאיר את עינינו עוד פעם שנה הבאה ועוד 

נשאל את אותה שאלה. מדוע המועצה ממשיכה להיות מועסקת. עובד שחייב כסף במערכות 

אחרות ואני לא נכנס כרגע לגופו של עניין, הוא מלכתחילה בניגוד עניינים עם המעסיק שלו, ואני 

ואני עסוק איתו בתהליכי גבייה, ₪  180,000לא רואה מצב שבו אני ממשיך להעסיק אדם שחייב 

שתמוה בעיניי. איך יגבה החוב מה יעשו, מסכים איתך לגמרי. אבל בשביל הנראות ולא זה מה 

רק בגלל הנראות והחובה שלנו כחברי מליאה אני שואל שוב למה המועצה צריכה להעסיק אדם 

אלא אם כן יש פה איזה משהו שאתה אומר מראש מוטי, אני עושה את זה ₪?  180,000שחייב 

  -ן להעסיק אותה כי יש לה כל כךתרומה לקהילה ואני מוכ
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אלי אני אגיד לך תראה, כמו שאמרתי לכם הנוהל מחייב לציין   :ד"ר מוטי דלג'ו

כל מקרה כזה, אבל יחד עם זאת אנחנו מחויבים לשמור על צנעת הפרט. כאן אגוזי אומר לי 

  -משרה, וזה תפקיד ברמת שכר שזה 1/2משרה או  1/3שהוא לא יודע אם היא עובדת 

 

 ₪.  2,000  :מר יצחק אגוזי

 

משהו כזה. כלומר אם אותו אדם נמצא במצב שהוא נמצא אז   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -אם גם זה לא

 

 אז אמרת בסדר הסברת.    :מר אלי כהן

 

אני מניח שזה זה, אבל אנחנו לא... המערכת המקצועית עובדת   :ד"ר מוטי דלג'ו

אדם שלנו לא לפעול בכיוון הזה, אתה מבין למה אבל חלק מהשיקולים של נאמר מחלקת כוח 

 אני מתכוון. 

 

אני מבין מה שאתה אומר, אבל לא היה נעלם מעיניי כראש    :מר אלי כהן

מועצה, אבל אני מצפה ממך שהיית בקיא בפרטים ואתה היית מחליט ומקבל פה החלטה 

 ט ולא נדון בזה. ואומר: חברים יקרים זאת החלטה שלצורך תרומה לקהילה ויש צנעת הפר

 

 תצא מתוך הנחה שאני מכיר את הפרטים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אוקיי, אז אני יוצא מנקודת הנחה כזאת.    :מר אלי כהן

 

כן, אבל רק לי אסור לדבר על זה. שמע אני אגיד לך את הדבר   :ד"ר מוטי דלג'ו
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  -הבא אם זה

 

אבל מראש, צנעת הפרט אין בעיה, גילה אפשר להגיד את זה    :מר אלי כהן

ושיקולים שאינם שיקולים שאנחנו מטפלים בדרך כלל בתיקים של הוצאה לפועל, יש פה 

 שיקולים אחרים וזה מספק זה בסדר. 

 

אני רוצה להגיד... של המערכת שמתייחסת למקרה הזה כמו   :מר אשר בן עטיה

 . 100%-ני תומך בזה בשזה, אני לא מכיר את המקרה לא מכיר את האדם, מרוח הדברים פה א

 

יש לי שאלה, אי אפשר להעביר את השכר שלה דרך היישוב?    :גב' רחל רבר

התוצאה היא אותה תוצאה שהיא תעבוד ותרוויח משכורת, אבל יש עניין של באמת ניגוד 

 עניינים ולדעתי זה לא נראה טוב. 

 

  -היא עובדת אבל בתחום כזה שזה לא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא משנה, אבל זה לא נראה טוב שהמועצה תובעת אותה והיא     :רברגב' רחל 

 חייבת למועצה. 

 

 )מדברים יחד(

 

אני מציע רק הצעה להחלטה: המועצה מאשרת את הדו"ח   :מר יצחק אגוזי

. כמובן לטפל בליקויים, שוב 2015הכספי ואת המלצות ועדת הביקורת לדו"ח המפורט לשנת 

 משנים קודמות שטרם טופלו. אני חוזר ואומר בליקויים 

 

אני סומך את ידי על המערכת המקצועית שפועלת במועצה   :מר משה רדומסקי
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בתחום הגבייה, עד כדי כך שאם מערכת הגבייה שולחת מכתב רשום גם בטעות שלהם הם 

יודעים לגבות את המחיר של הדואר הרשום גם מאיתנו, יותר מידי הם גובים. גם את הבול של 

  -שלחנו אליךשומרים הגבייה 

 

משה רדומסקי ביקשת אחרי שכבר הבאתי להצבעה וגם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להפריע? 

 

מליאת המועצה מאשרת את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המפורט   :מר יצחק אגוזי

 . 2015ואת המלצות ועדת הביקורת לשנת 

 

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

 אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המפורט ואת המלצות ועדת את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .2015הביקורת לשנת 

 

 חוק עזר שירותי שמירה; . 4

 

אנחנו עוברים עכשיו לחוק עזר שירותי שמירה. אנחנו דיברנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

ליאה לנושא של השמירה. כתוצאה ופועל יוצא מכך אני גם מצאתי לנכון ישיבות מ 2-לפחות ב

גם באופן אישי להיכנס קצת יותר לעובי הקורה, ואני חושב שהתוצאה שמביאים פה עכשיו 

הצוות המקצועי ביחד עם הוועדה היא יותר ברורה יותר נהירה ואנחנו נדון בה ונשמע. בבקשה 

 מר אגוזי. 

 

נשלח לכם חוק עזר חדש לשירותי שמירה וכן טבלה שכרגע  טוב,  :מר יצחק אגוזי

מחלקים עדכון לטבלה בשתי שורות. נתחיל בנושא החוק עצמו, כמו שאמר מוטי זה גם הגיע 
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פעמים  4-לדיון פה במליאה וגם היה ועדה מיוחדת ועדת אד הוק מיוחדת שישבה נדמה לי כ

ל לגבי החוק בכללותו, יש תיקון בנושא הזה, ובסופו של דבר אלה הם התוצאות. קודם כ

  -לפקודת העיריות

 

 אגוזי יש צמצום בשמירה אבל למה אין דפים?     :???

 

 בועז, תאסוף פה של הצוות ותעביר להם בבקשה בינתיים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני כרגע לא מדבר על הדפים האלה. החוק החדש מתייחס   :מר יצחק אגוזי

הנחיות מנכ"ל משרד הפנים, חוזר מנכ"ל משרד הפנים, שקובעים לתיקון מפקודת העיריות ול

את שיטת השמירה, את אופן החיוב, את המחירים המקסימליים את הסכומים המקסימליים 

שמותר לגבות, ועוד כל פרמטרים של הנחות וכו'. היו מספר התלבטויות פה בוועדה, בסופו של 

ההנחות סופיות והוחלט כדלקמן: א. דבר גם ראש המועצה כמובן היה שותף להחלטות ה

שחלות בארנונה למעט פטור מנכס ריק יחולו גם בנושא של היטל שמירה. אנחנו מדברים על 

הנחות אוטומטיות נכה קשיש עיוור הורה יחיד וכו', וגם ההנחות של ועדת הנחות, שיש הנחות 

 ה. של ועדת הנחות ההנחה תחול באופן אוטומטי גם על נושא של היטל שמיר

 

מה זה אומר בנכס ריק? זה אומר שהנכס ריק והוא משלם את   :מר אשר בן עטיה

 היתר השמירה? 

 

כן, נכס ריק כן. לגבי נושא עסקים: עסקים חייבים בהיטל   :מר יצחק אגוזי

שמירה על פי הוראות חוזר מנכ"ל כל נכס חייב בהיטל שמירה. המשמעות היא כל נכס גם 

ק מגורים. יחד עם זאת חוזר מנכ"ל קבע אפשרות לתת הנחה לנכסים נכסים מסוג עסקים ולא ר

הנחה,  40%מ"ר  10,000-מ"ר ל 1,000הנחה, בין  20%מ"ר  1,000לפי גודלם מההיטל. נכס עד 

 מהתעריף.  40%הנחה. זאת אומרת משלמים  60%מ"ר  10,000ומעל 
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???:     ...  

 

מ"ר בוודאי שיש,  1,000-אבל מ מ"ר אני לא בטוח 10,000מעל   :מר יצחק אגוזי

. אבל הסכום שהם צריכים לשלם עכשיו הוא מאוד מאוד גבוה 1מ"ר אולי  10,000אבל מעל 

שהם שילמו בעבר. אז זה כמובן הטמענו את זה בחוק ובתעריפים שעומדים ₪  150-יחסית ל

שמעות בפניכם. כל פרמטר כזה כמובן השליך על התעריף, ברגע שאתה מחליט הנחות אז המ

היא שהתעריף עולה כי הוא צריך לכסות בסופו של דבר סכום מסוים שאותו היישוב מוציא 

לנושא שמירה. נשלחו מכתבים לכל היישובים לגבי התחשיבים שלהם, שתוצאה מהמכתבים 

האלה, התחלנו לקבל תגובות, חלק מהיישובים החליטו לצמצם בשמירה, כי התעריף שלהם היה 

לי. חלק מהיישובים החליטו לצמצם סתם כי רצו לצמצם לא רצו שיגבו מעל התעריף המקסימ

אתה כל כך הרבה כסף. צריך להבין ברגע שאתה גובה לא על פי קריטריון אחיד לכל בית אלא 

גובה לפי מטר, אז יש נכסים שכמובן שמשלמים הרבה הרבה יותר כסף. בכל אופן החוק עזר 

ר קובע שתהיינה הנחות. וקובע עוד דבר, הפעלה כמו שאמרתי מאפשר לתת הנחות, לא מאפש

של שירותי שמירה ביישוב מחייבת את החלטת מליאת המועצה. זה לא חדש כי גם היום כל 

יישוב שרצה להפעיל שירותי שמירה הבאנו את זה למליאת המועצה לאישור. אבל למה אני 

יישובים שכיום  5או  4-יש כמציין את זה? כי אנחנו קובעים פה תעריף לכל היישובים במועצה. 

לא מפעילים שירותי שמירה, זה הזמן וזה הזמן היחיד שאפשר יהיה להכניס אותם למסגרת אם 

 הם ירצו בעתיד. יישוב שלא ייכנס היום למסגרת תהיה בעיה להכניס אותו בעתיד. 

 

 למה?     :???

 

החדש  כי הרציונל של כל ההוראות האלה בפקודת העיריות  :מר יצחק אגוזי

אומר שבעצם אם הפעלת שמירה מכספים אחרים אז זה תוספת מס והמחוקק לא רוצה את זה. 

עכשיו אם אתה מפעיל שמירה מהיטלי שמירה אז זה בסדר אתה יכול לתקן ולסדר את זה את 
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  -התעריפים כראות עיניך, ולכן אנחנו

 

ה במסגרת חוק י היום לא מפעיל שמירה ביישוב ומחר אני רוצאנ     :מר גבי דור

  -העזר להפעיל

 

אז אנחנו בהמלצה של משרד הפנים של הממונה על שירותי   :מר יצחק אגוזי

חירום קיבלנו המלצה, יואב היה שם, קיבלנו המלצה לקבוע להם ליישובים האלה תכנית 

  -שעות בלילה 8שעות  6שמירה מינימאלית של שומר אחד 

 

 ס עתידי, כן. כדי שיהיה אפשר להכני   :מר יואב סבן

 

מנענו את חובת הגבייה על ידי זה שאמרנו באופן פוזיטיבי אנחנו   :מר יצחק אגוזי

צריכים להחליט במליאה על הפעלת שירותי השמירה בכל יישוב. זאת אומרת יישוב שלא נחליט 

 לא יוכל להפעיל שירותי שמירה בשכר.  1.1.17-עליו ב

 

 ס. הגבייה תהיה גביית אפ   :מר יואב סבן

 

 האם... על פי בקשת היישוב החלטת המליאה?   :מר צפריר שחם

 

זה נוהל פנימי שלך, פורמלית המועצה היא הריבון בעניין הזה,   :מר יצחק אגוזי

והמועצה יכולה להחליט. כל הזמן דיברו פה על שמירה, אבל נניח שביישוב מסוים שלא רוצים 

לא בצור יצחק, יש הרבה מאוד בעיות והמועצה להפעיל שירותי שמירה יש הרבה מאוד בעיות, 

חושבת לנכון, האנשים המקצועיים חושבים שצריך להפעיל שירותי שמירה והיישוב לא רוצה, 

אז זכותה של המועצה כן להחליט על הפעלת שירותי שמירה ולגבות כסף מהתושבים, יש 

ה למליאה בלי סמכות כזאת. זה שיש לך החלטות פנימיות שלך שאתה לא מביא דבר כז
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שהיישוב מבקש כי אנחנו לא כופים את דעתנו על היישוב אז אלה החלטות פנימיות. מה שברור 

אית לגבות היטל השמירה לאחר התקיימות כל לחוק אומר: המועצה תהיה רש 5שסעיף 

התנאים האלה. מליאת המועצה תקבל החלטה על הפעלת שירותי שמירה, שירותי השמירה 

  -יום 30יופעלו בפועל תוך 

 

 אבל למה אתה לא רושם אחרי בקשת היישוב?   :מר שלמה עצמוני

 

ה לא יאשר הסברתי כרגע למה. קודם כל כי משרד הפנים כנרא  :מר יצחק אגוזי

 . בחוק העזר התניות על שיקול הדעת של המועצהאת זה, משרד הפנים לא אוהב לאשר 

 

 כשאתה מבין טוב אתה יכול לכפות על יישוב שמירה.   :מר שלמה עצמוני

 

 המליאה יכולה לכפות על יישוב גם אם הוא לא רוצה.   :מר יצחק אגוזי

 

 ן. שמירה הוא לא חייב גבייה כ   :מר אמנון כהן

 

לא. אם המועצה תחשוב שביישוב מסוים צריך להפעיל שמירה   :מר יצחק אגוזי

והוועד לא רוצה, אז המועצה יכולה לכפות... אני לא אומר שהיא תעשה את זה, אבל היא יכולה 

 לעשות את זה. 

 

אני שואלת... המועצה יכולה להחליט שצריך שמירה, יופי    :גב' גילה פרין

צריך את החלטת המליאה גם לגבייה וגם להפעלת השמירה. אי אפשר לגבות ולבקש לגבות אבל 

 ואתה לא תפעיל, זה ייגבה בכל מקום. 

 

 אין כזה דבר.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 אם המועצה תחליט שצריך, אז המועצה תיקח את זה על עצמה.    :מר אמנון כהן

 

 לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 החלטת מליאה לשתי הפעולות. לא, אבל צריך    :גב' גילה פרין

 

מטריד אותי שאין פה או שאנחנו לא יכולים להוסיף לבקשת   :מר שלמה עצמוני

  -מילים האלה. אפשר להוסיף לבקשת 2-את ההיישוב 

 

 אני הסברתי למה משרד הפנים לא יאשר את זה.   :מר יצחק אגוזי

 

מה, גת רימון הוא שמע אגוזי מחר בבוקר כפר מעש לא יודע   :מר שלמה עצמוני

  -מנוהל על ידי ועד, אלישמע מנוהל על ידי ועד

 

 אתה לא צריך לתת דוגמאות אני אסביר.   :מר יצחק אגוזי

 

  -לא רגע, רוב התושבים  :מר שלמה עצמוני

 

  -שלמה הבנו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 רוצים שמירה הוועד חושב שלא צריך שמירה, אחרי הבחירות יש  :מר שלמה עצמוני

 שנים עד הבחירות...  5

 

 מה אתה מציע לעשות? מה לעשות?   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 אני חושב שצריך לפי החלטת בקשת היישוב.   :מר שלמה עצמוני

 

 מה זה היישוב?   :מר יצחק אגוזי

 

 היישוב זה הוועד.   :מר שלמה עצמוני

 

 נו אז תחליט, לפני רגע אמרת דבר והיפוכו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא אמרתי, נתתי  :מר שלמה עצמוני

 

 אמרת תושבים רוצים והוועד לא רוצה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אוי נו מוטי, אתם היום בהחלטה פה המליאה אנחנו יכולים   :מר שלמה עצמוני

 להחליט על יישוב לכפות עליו שמירה. 

 

 כי זה הסמכות על פי החוק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -אלה אם אנחנו יכוליםהש  :מר שלמה עצמוני

 

 זה הסמכות על פי החוק, תקרא את הסעיף.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

חברים דקה אחת, אחד אתם צריכים לזכור שכל התוכנית   :מר אורי עצמון

שמירה פרט ליישובים הבודדים הוגשו על ידי היישובים. במשא ומתן ארוך בין היישובים ובין 

ו הלוך חזור אצלנו חזר פעמיים עד שנתנו מספרים. כלומר המועצה המספרים הגיעו משם, וחזר
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זה לא לא לפי החלטת היישובים. עכשיו צריכים לזכור דבר אחד, אם לא יהיו שירותי שמירה 

 בכלל לא יגבו את הכסף. 

 

 כתוב.     :???

 

אני יודע. אם יהיו שירותי שמירה חלקיים ויוציאו רק חצי   :מר אורי עצמון

כלו לגבות חצי או הכול יעבור לקרן השמורה במועצה לטובת שמירה בכפר ם יואמהתקציב ה

 זו השאלה.   ?סירקין

 

 אלא אם כן היא שמורה במועצה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

₪  240,000היום בסירקין, אני נותן דוגמא, תקציב השמירה הוא   :מר אורי עצמון

בשנה הבאה ויגבו לפי המחיר ₪  230,000-ימשיכו לבצע את ה₪.  420,000הגישו פה ₪,  230,000

 הזה, מה קורה לעודף הכסף? הוא יישאר בקרן בתוך המועצה לטובת או... 

 

לפי עניות דעתי הכסף הוא על פי חוק העזר הספציפי ליישוב,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 -הכסף מגיע ליישוב, אנחנו צריכים לבדוק אם הוא ביצע. אם הוא לא מבצע שנה הבאה

 

 חבר'ה, אתה לא מקשיב לתשובה.   :צמוןמר אורי ע

 

 אם יצא הקופה יהיה פה דיון ויחליטו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

השאלה מפני שאני יודע שלפי החוק חייבת לקום קרן במועצה   :מר אורי עצמון

שכל כספי עודפי השמירה יהיו בקרן לפי סעיפים של כל יישוב ויישוב, השאלה אם אנחנו בכוחנו 

 את מה שאנחנו חושבים, זה אחד. יהיה לעשות 
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 המילה בכוחנו לא התאימה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -ברצוננו. הדבר השני  :מר אורי עצמון

 

 אם החוק מחייב אורי אז מה כוחנו ומה רצוננו? החוק מחייב.     :???

 

שצריכים לענות עכשיו... תראו, כמעט כל יישובי  זו שאלה  :מר אורי עצמון

₪  ₪3.4,  3.5לשמירה, אתם גובים ₪  ₪5,  ₪7,  6ם בסביבות חוץ מנווה ימין המועצה גובי

סליחה. יש לכם מצוקה של תקציב ביטחון, למה לא הגשתם יותר? למה לא הגשתם יותר? אני 

 שואל. 

 

נכון, ניסינו וקיבלנו הוראה מהקב"ט והקב"ט יסביר את זה   :מר יריב אברהם

 שאול, למה אני לא יכול לעשות את זה מראש? עכשיו, זה בדיוק השאלה שרציתי ל

 

 סיירים.  4אתה יכול לקחת   :מר אורי עצמון

 

 הלוואי.   :מר יריב אברהם

 

 סיירים?  4הוא לא יכול לקחת   :מר אורי עצמון

 

 הלוואי. לא יכול.   :מר יריב אברהם

 

 למה לא באת עם בעיה לוועדת ביטחון?   :מר אורי עצמון
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שאלת שאלה מעולה והקדמת אותי בשנייה בחיי, עכשיו אני לא   :מר יריב אברהם

צריך להרים את היד ולקבל רשות ממוטי. מה שקרה זה שאני לא הבנתי למה הוועד שלנו שהיום 

בתשלום במה שאנחנו  20%למ"ר ובעצם הסכום הכולל השנתי יורד בכמעט ₪  3.4משלם רק 

בשנה היום הוא ₪  700הו שילם לצורך העניין רגילים לשלם מבחינת מחיר. המחיר ירד, אם מיש

בשנה נוכח החוק החדש הזה. ואני באתי ואמרתי: רגע חבר'ה בואו נשאיר את ₪  500ישלם רק 

ואז יישאר לנו דלתא של ₪  4.7ניקח ₪  3.4, בואו נשאיר את זה כמו שזה, לא ניקח as isזה 

יש לנו ₪  400,000וטי יביא לנו עוד מ₪  200,000הוועד יביא עוד ₪  ₪500,000  400,000בערך 

שמירה בכל הגנים. פנה יו"ר הוועד לקב"ט, על פי מה שכתב לי יו"ר הוועד יכול להיות שהוא לא 

עשה את זה, אני לא יודע, אבל אני הבנתי, נכון? אני אקריא לך מה הוא כתב לי, אם אתה רוצה 

 לחכות שנייה. 

 

 ה בסדר. לא, תגיד לי בעל פה ז  :מר אורי עצמון

 

 אני יכול לצטט את מה שהוא כתב לי, למה לא?   :מר יריב אברהם

 

 לא צריך, בעל פה את התוכן.   :מר אורי עצמון

 

יו"ר הוועד אמר לי שלא קיים אופציה כזאת להשתמש בתוכנית   :מר יריב אברהם

יו לשאול שמירה של היישוב לצורך אבטחת גני ילדים, וזה התשובה שקיבלתי. ולכן רציתי עכש

 את השאלה למה אי אפשר? 

 

 סיירים ביישוב.  4אתה יכול לקחת   :מר אורי עצמון

 

 סיירים.  4-אבל אתה חייב להוכיח שהשתמשת ב  :מר יריב אברהם
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 אני יוכל להגיב?    :מר יואב סבן

 

 )מדברים יחד( 

 

יריב, אני מבחינתי ברגע שיצא מחר בבוקר מכתב מהוועד    :מר יואב סבן

רכבי סיור  5מה שיצא במחשבון תשים עוד  X  200 ,300ויהיה לכם  5-בא ל 3.04-שממר שאו

 שמה. 

 

שנייה, אתה מה שאתה בעצם אומר: יריב תקשיב, תגיד שאתה   :מר יריב אברהם

סיירים מטיילים ביישוב שומרים על היישוב ובעצם תכניס אותם לתוך הבודקה לתוך  4שם 

 הגנים. 

 

, זה אני לא אמרתי, לא, לא, לא. משרד הפנים לא ייתן לך לא   :מר יואב סבן

  -לשים את הכסף שאתה רוצה

 

יפה, אז זה מה שאמר לנו יו"ר הוועד ולכן אני אומר, אני גם   :מר יריב אברהם

 אמרתי ליו"ר הוועד משהו אחר, אני אמרתי לו: אם אני הייתי יו"ר הוועד הייתי עושה את זה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 לא, אבל זה מהותי. מהותי כי כל שנה לא נצטרך להתווכח אגוזי.   :ריב אברהםמר י

 

אומר פה קב"ט המועצה שהיישוב אם הוא רוצה ביום הוא יכול   :ד"ר מוטי דלג'ו

שומרים שיסתובבו ברגל שיסתובבו עם אופניים שיסתובבו עם אופנועים, אם הוא רוצה  4לקחת 

יקבעו לו אם הם רוצים שהוא יבקר אצל ההיא שגרה בקצה עם רכב עם רכב, ושומר והתוכנית ש
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אז הוא יבקר שם, אם הם רוצים שהוא יבקר בגני ילדים שם, אם הם רוצים שהוא יהיה באזור 

הקניון הוא יהיה באזור הקניון, זה תכנית שמירה שמאושרת על ידי קב"ט המועצה. יש לי כאן 

כנסו ליישוב ממנו.  2.5ב צור יצחק מוציא פי אולי מהיישו 5%יישוב, מה אני אגיד לכם רווח 

תראו אותו סגור ביום סגור בלילה סגור באמצע, אני שאלתי אותם למה זה, אמרו לי: שמע, 

 אנחנו לא רוצים שייסעו פה, כי יש לנו גני ילדים. 

 

רגע יש לי שאלה, אני רוצה להבין לגבי צופית לצורך העניין,   :זק-גב' אילונה מינץ

 -חשיב הראשוני של המועצהאנחנו בת

 

 )מדברים יחד( 

 

הזמנו את כל הנציגים אני לא רציתי לשבת עם ציפי בלי שכל    :מר אלי כהן

הנציגים של הוועדים יביעו את הסכמתם ויאשרו את התוכנית. אחרי שהם הגישו את התוכנית 

הגישו  הראשונה אמר פה החבר, הוא אמר לך בצורה מפורשת  קיבלנו תיקונים, כשכולם

בקשות, אתה יודע איך מגישים בקשה, תביא לי ותביא לי ותביא לי. כשזה נגמר והם באו עם 

ההצעות החדשות אז אני יכול לתת לך אני יכול לדבר בשם היישוב שלנו. חורשים הגישו בקשה 

  -אז חבר'ה אם אתם חושבים שזה לא נכון תשימו את הוועד שלכם₪.  143,000של גירעון של 

 

סליחה, סליחה, אל תהפוך אותי, אני נציג היישוב אני עובד תחת   :ריב אברהםמר י

  -הוועד. אם הוועד מנחה אותי אני עושה את מה שהוא אומר. ואתה מבקש ממני לבקש מהוועד

 

 אבל אי אפשר לנהל את כל הישיבה סביב הדיון על צור יצחק.    :מר אלי כהן

 

לה, סליחה שעניתי. אני לא מבין אותך, לא, הוא שאל את השא  :מר יריב אברהם

 הוא שאל את השאלה ואני עניתי. 
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אני רוצה לשאול את השאלה, התחשיב הראשוני של צופית היה   :זק-גב' אילונה מינץ

אבל זה לא אושר ₪  6.41-ש"ח. בתקופה הזאת היה דין ודברים עם הוועד והתקציב עלה ל 3.71

קיבל החלטה ואישר את התעריף הזה. היום אם אנחנו על ידי הוועד. זאת אומרת הוועד לא 

₪  5מאשרים את התעריף הזה, והוועד בעוד שבוע שבועיים יגיע להחלטה שהוא רוצה רק לגבות 

  -האם הוא יוכל לעשות את זה? או שהוא יהיה חייב לגבות

 

אני אסביר רגע, התהליך הוא כזה אנחנו אחרי ההחלטה פה   :מר יצחק אגוזי

את החוק ואת טבלת התעריפים המעודכנת למשרד הפנים לבדיקה. סביר להניח שיהיו מעבירים 

הערות למשרד הפנים גם כן ולא רק ליישובים עצמם, גם למשרד הפנים יהיו הערות כי הוא 

בודק תחשיב תחשיב שמתאים לנורמטיביות שלו מבחינת עלויות השמירה של כל שומר ושל כל 

ים אני גם אכתוב את זה בהחלטה, כמובן שאם יהיו שינויים זה סייר. כמובן שאם יהיו שינוי

יחזור לפה לאישור מליאת המועצה. בתקופה הזאת יהיה גם אפשר אם יש יישוב שעוד רוצים 

לשנות נוכל גם לשנות, אבל אנחנו חייבים להמשיך להתקדם עם התהליך, כי ככול שאין לנו חוק 

 תי שמירה, אז אנחנו חייבים להתקדם עם התהליך. לא ניתן יהיה להפעיל שירו 1.1.17-עזר ב

 

  -מה אורך התקופה שאפשר עוד  :זק-גב' אילונה מינץ

 

 אני מניח שחודש.   :מר יצחק אגוזי

 

בעיניי צריך להיות כתוב בהחלטה שליישובים יש להם תקופה   :מר איתן יפתח

 כזאתי...

 

  )מדברים יחד(
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שרוב היישובים הגישו את הבקשה... לפי קודם כל אני מבין   :מר אשר בן עטיה

הדרישות שלהם. נווה ימין התחכם לא הגיש המועצה קבעה לו את התקציב או שאני טועה? ככה 

  -הבנתי מהחבר'ה האלה

 

 אבל אחר כך סידרו את זה.   :מר יצחק אגוזי

 

... זה שלא רצה להגיב הוא הבין שאין לו ברירה, לא חשוב.   :מר אשר בן עטיה

ה שלי אם זה תורה מסיני או זה בחוק שחייבים לקחת לדוגמא למבנים העסקיים על השאל

 השטח העסקי שלא חקלאי. 

 

 כן, קיבלתם גם תשובה.   :מר יצחק אגוזי

 

תיארתי לעצמי שזאת תהיה התשובה. עכשיו אני רק לא מבין   :מר אשר בן עטיה

  -כמה לוקחים היום לדוגמאכמה לוקחים לדוגמא, אתה אמרת שמותר לכם לתת הנחות, אז 

 

 1,001-מהתעריף, מעל ה 80%מטר משלם  1,000נכס עסקי עד   :מר יצחק אגוזי

מהתעריף משלם, ומעל  60%מטר  10,000מטר ועד  1,001-בדיפרנציאליות כזו במדרגות, מעל ה

  -משלם₪  10,000

 

 מ"ר בקושי.  500לא, אני הבנתי, לנו יש   :מר אשר בן עטיה

 

שאלות. אני מסתכל על הטבלה או אתה לא רוצה  2אני רוצה      :ורמר גבי ד

 שנדבר על הטבלה. 

 

 מה שאתה רוצה.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 לא, אני שואל את אגוזי, הוא אמר על הטבלה אני לא מדבר.      :מר גבי דור

 

 אני אמרתי לא מדבר על הטבלה?   :מר יצחק אגוזי

 

פה תכנית שמירה שהוגשה על ידי היישובים, ויש  אני מבין שיש     :מר גבי דור

  -פער בין התעריף המרבי לבין התעריף המתבקש מהתוכנית שהוגשה על ידי

 

 בחלק מהיישובים.   :מר יצחק אגוזי

 

כל אלה שמופיע מינוס בעמודה האחרונה אז אני מבין שהם      :מר גבי דור

 בחריגה מתקציב. 

 

 ת התוכנית. אם הם יעשו א  :מר אורי עצמון

 

 סליחה אני שאלתי אותך משהו?      :מר גבי דור

 

אורי אם היית מבקש ברשות היית יכול לענות לו, כי אתה יושב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בוועדת ביטחון נכון? 

 

 נכון.   :מר אורי עצמון

 

אז זו סמכותך כי הוא יש לו מה להגיד. לצורך העניין הזה   :ד"ר מוטי דלג'ו

תנה לו אפשרות ויצאה הודעה אליו, אמרו לו: נא לעדכן את תכנית השמירה בהתאם היישוב ני

למה שאתה יכול לגבות. אם אתה לא יכול את התוכנית להקטין, אז דע לך שמאפשרים לך כך 
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 וכך לגבות ממקום כזה או אחר. 

 

מה זה לגבות? אני מבקש את המשפט השני להסביר אותו לא      :מר גבי דור

 לא מבין. ביידיש, 

 

 טוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה לא מבין?   :מר יצחק אגוזי

 

  ?לא, אני לא מבין. מה זה לגבות     :מר גבי דור

 

, ליישובים שנמצאים פה כל היישובים יצאו להם מכתבים  :מר יצחק אגוזי

במינוס דהיינו שהתוצאה של התוכנית גבוהה מההיטל שמותר לגבות, התבקשו להחליט אחת 

משתיים ולהעביר לנו את ההחלטה, או שהם מצמצמים את תכנית השמירה בתיאום עם הקב"ט 

או שהם מתחייבים לממן את היתרה הזאת מתקציב אחר מתקציב הוועד, אחת מהשתיים. 

ולמה עשינו את זה? כי אני בסופו של דבר אחרי אישור משרד הפנים אצטרך להתחייב כלפי 

לה, ואני כמובן לא מתכוון להתחייב בשם המועצה בלי משרד הפנים על כל החריגות הא

 התחייבות של היישוב. 

 

עכשיו השאלה השנייה, אני מדבר על ההנחות שאתה אמרת      :מר גבי דור

שהחוק מאפשר לתת הנחות. הרי התוכנית הזאת היא תכנית קשיחה, יש תקציב והתקציב 

אותו תקציב. עכשיו כל הנחה שאתה בהנחה שאין חריגות מהתקציב ההיטל הזה הוא בהתאם ל

  -תיתן במהלך שנת התקציב

 

 כתוב, תסתכל בטבלה, אמרנו ליישוב כבר נמצא בתוכו.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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יש שינויים במדידות, גם עכשיו עושים מדידות ביישובים דברים   :מר איתן יפתח

 ישתנו בעיקרון. איך זה יבוא לידי ביטוי? 

 

 ששאר הסעיפים ישתנו גם זה ישתנה.  כמו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 יהיה יותר כסף, רק יותר.   :מר אורי עצמון

 

לא, לא, עוד פעם המטרה שלי לא לגבות לא יותר ולא פחות, מה   :מר איתן יפתח

  -שצריך כעיקרון. עכשיו אם יש

 

כי היה לו ₪  100,000שנה הבאה היישוב יישב, יתברר שהוא צבר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מטרים אז הוא יביא בקשה ואנחנו נעדכן את הבקשה.  יותר

 

עוד פעם, זה אומר שאחת לשנה יש מנגנון שהיישוב יכול לשנות   :מר איתן יפתח

  -את התעריף וזה יתעדכן בשנה

 

 2017זה לא רק לשנה, התעריפים תקפים במקרה זה עד סוף   :מר יצחק אגוזי

שנים. עכשיו תוך  5 4-כלל תעריפים תקפים ל. בדרך 2017בגלל שהוראת השעה תקפה עד סוף 

כדי תקפותם של התעריפים אפשר לבקש שינוי. אם יישוב יראה שפתאום תכנית השמירה לא 

מספיקה לו או שתוכנית השמירה היא כזאת שהוא צובר יותר מידי כספים והוא רוצה להוריד 

הקב"ט המליאה  את התעריף, יגיש בקשה למליאת המועצה, הבקשה הזאת תיבדק על ידי

תאשר, יועבר למשרד הפנים הוא יאשר, והתעריף של היישוב יתעדכן תהליך של כמה חודשים 

 אבל יש תהליך כזה. 
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  -אוקיי, ועודפים שנותרו עכשיו עד  :מר איתן יפתח

 

 צריך לקחת אותם בחשבון כשמעדכנים את התעריף.   :מר יצחק אגוזי

 

החליט לשנות את תכנית השמירה להוריד אני אומר אם יישוב   :מר איתן יפתח

אותה או... יותר יעילה או שהוא השיג מחיר יותר טוב ויש לו עכשיו תכנית יותר זולה, הוא מגיש 

אותה לוקח את הזמן, בינתיים נצברו כבר התחיל את התוכנית החדשה, הכספים שנצברו יצברו 

 בקרן ייעודית? ואחר כך יינתנו ליישוב כחזרה בבת אחת...

 

לחוק: "כספי היטל השמירה  7החוק אומר, תסתכלו בסעיף   :מר יצחק אגוזי

יופקדו בקרן ייעודית שתשמש אך ורק לצורכי מימון שירותי השמירה". אנחנו בכוונה לא כתבנו 

 כאן קרן ייעודית במועצה או קרן ייעודית בוועד. 

 

 אז איך?   :מר איתן יפתח

 

מו שהיה עד עכשיו, מעבירים את כל הכספים אנחנו מתכוונים כ  :מר יצחק אגוזי

שנגבים ביישוב ליישוב. עכשיו מי שמבחינתנו... אם יישוב נמצא בעודפים הוא צריך לפתוח קרן 

בחודש זה באופן עקרוני, לא מדבר על חודש מסוים בגלל ₪  300,000ייעודית. אם הוא מקבל 

  -חגים או משהו כזה

 

 את זה בצ'ק יחד עם המבקר של המועצה. אני מציע לעשות      :מר גבי דור

 

 איך תבדוק את זה?   :מר אורי עצמון

 

אני מציע לך להעביר את הצ'ק הזה יחד עם המבקר, שילך ברגל      :מר גבי דור
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 ויראה לאן הכסף הזה הולך. 

 

 לא כולם זה נירית.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

ריף אנחנו מאשרים היום באיזה טור? יש לי שאלה, איזה תע  :מר אורי עצמון

 תראה לי טור.  

 

 שצבוע בצבע אדום. אנחנו מאשרים את התעריף   :מר יצחק אגוזי

 

מה זה צבוע? אני רואה את הכותרות, אין כותרת המלצה   :מר אורי עצמון

 לתעריף. 

 

 יש...   :מר יצחק אגוזי

 

  -ריף לאישור לפי החוקאני לא רואה. תעריף הנגזר מעלות, תע  :מר אורי עצמון

 

אני מסביר לך, אחד משני הטורים האלה שצבוע באדום, כי זה   :מר יצחק אגוזי

 התעריף, נניח באייל זה התעריף המרבי, ובאלישמע זה התעריף שנגזר מהעלות. 

 

אז אני בודק מה שאני יודע בעל פה זה סירקין, הוא לא רצה   :מר אורי עצמון

 בה את המקסימום? זה טעות. למה אתה תג 5.17-יותר מ

 

 אני לא מבין מה אתה רוצה פה.   :מר יצחק אגוזי
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אז זה אדום מה לעשות. שאלתי את הקב"ט מה זה האדום   :מר אורי עצמון

 והשחור הוא לא ידע להסביר לי, עכשיו הבנתי. 

 

  -? בסירקין גובים5.17מה   :מר יצחק אגוזי

 

  למ"ר.₪  5.17  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . 7.88צריך, אבל האדום הוא  5.17  :ר אורי עצמוןמ

 

 אומרים שאפשר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 , דווקא בסירקין יש טעות. דווקא בסירקין יש טעות  :מר יצחק אגוזי

 

אנחנו עכשיו רוצים לאשר את הטבלה, איפה הטור שאותו אנחנו   :מר אורי עצמון

 ור הזה אנחנו מאשרים. מאשרים? אין בטבלה הזאת טור כזה שאומרת הט

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, אני מבקש להביא לתשומת ליבכם דקה אחרי השעה   :ד"ר מוטי דלג'ו

אנחנו לא נמשיך אותה, רק שתיקחו את זה לתשומת ליבכם, זה אחד. שניים, ביקשת  20:00

 שאלה שאלת שאלה באיזה טור זה הטור לגבייה, זה מה רוצים שתגיד לאנשים. 

 

  -זה לא טור, התעריף הנמוך מבין שני הטורים  :חק אגוזימר יצ
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 המרבי והנגזר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 והנגזר. במקרה של כפר סירקין הצבע לא נכון.   :מר יצחק אגוזי

 

אוקיי חברים נוסח הצעת ההחלטה שאנחנו מבקשים לאשר זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

המועצה מאשרת את חוק העזר לדרום השרון דיונים במליאת המועצה,  2לאחר שקיימנו כבר 

ואת טבלת התעריפים שתועבר לאישור משרד הפנים. תיקונים  2016 –תשע"ו  (,)שירותי שמירה

של משרד הפנים ו/או היישובים ככול שיהיו יוחזרו לאישור המליאה. ליישובים ינתן כחודש 

ות גם לחברי הוועדה, התכנסו להגיש תיקונים והערות. אני כמו כן רוצה להוד 1.9.16ימים עד 

כמה פעמים עשו עבודה טובה. את זה אני מעלה להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. 

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

 2016 –תשע"ו  (,חוק העזר לדרום השרון )שירותי שמירהאת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 שור משרד הפנים.ואת טבלת התעריפים שתועבר לאי

 

 הלוואה למושב צור נתן למימון פרויקט כביש היקפי; . 5

 

הלוואה,  5אנחנו עוברים לסעיף הבא. אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה אגוזי. 

 

למימון פרויקט של ₪  500,000מושב צור נתן ביקש הלוואה של   :מר יצחק אגוזי

רך זה תקציבי פיתוח שניתנו לו ותקציב של משרד התחבורה, הוא מנצל לצו .כביש היקפי ביישוב

פי החלטת מליאה למהמועצה להשלמת הפרויקט. ₪  500,000וכן רוצה לקבל הלוואה של 

מובאות לאישור המליאה. הוועד המקומי בצור נתן  ₪  200,000-הלוואות של מעבר ל ,קודמת

את מתוך הכספים שהמועצה שמקבל את ההלוואה, האגודה בצור נתן ערבה להלוואה הז

 משלמת להם על המים. 
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  -סליחה, זה כמעט בכל נקודת זמן  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא כמעט, בכל נקודת זמן אני חייב להם כסף.   :מר יצחק אגוזי

 

 באיזה סכום אנחנו מאשרים?   :מר אורי עצמון

 

 ₪.  500,000  :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

צעת ההחלטה היא כדלקמן: המועצה מאשרת מתן הלוואה ה  :מר יצחק אגוזי

לוועד המקומי בצור נתן. אגודת צור נתן ערבה ומשעבדת את ₪  500,000לצורכי פיתוח בסך 

 תקבולי המים מהמועצה להחזרי ההלוואה של הוועד המקומי. 

 

  -הכסף הזה נועד לפיתוח ה   :מר חיים לוי

 

 לצורכי פרויקט...   :מר יצחק אגוזי

 

שזה לא כביש, והיו כמה חברים  60-... כביש שהוא כבר משנות ה   :מר חיים לוי

פה מהמליאה וראו את המצב של הפיתוח במושב שלנו, הוא במצב ירוד מאוד זה ממש לא 

מתוקן. ואני רוצה להגיד לכם שהכסף הזה לא אמור להספיק גם לכביש וגם למדרכות וגם 

 רך לבקש ממך מענק, בפעם הבאה זה לא יהיה הלוואה. לתאורה. אז מוטי אנחנו בהמשך נצט

 

 )מדברים יחד( 
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אני מתקן את הצעת ההחלטה: המועצה מאשרת מתן הלוואה   :מר יצחק אגוזי

לוועד המקומי בצור נתן. אגודת צור נתן ערבה ₪  500,000לצורך סלילת כביש היקפי בסך 

 הוועד המקומי. להחזרי הלוואה של  ומשעבדת את תקבולי המים מהמועצה

 

אוקיי זה אחד, שניים בטח אתה יודע שבמקביל אנחנו דאגנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ממשרד התחבורה. ₪  400,000למענק של 

 

  -עם כל זה זה לא אמור לכסות את כל העלות   :מר חיים לוי

 

אבל סכום מכובד. כדי שנהיה ₪  300,000אגוזי מעדכן אותי שזה   :ד"ר מוטי דלג'ו

זה ₪  400,000-, אז כדי שנהיה מדויקים מ70-30אבל זה הולך... של ₪  400,000קים זה מדוי

 זה עוד יותר מדויק. ₪  280,000

 

 )מדברים יחד( 

 

אני רציתי לשאול שאלה, רק ההחזר של ההלוואה בלי להזדקק    :גב' זהבה רוט

  -לערבויות, זה שיש ערבויות זה בסדר, אבל

 

 שנים כל חודש.  4החזר של ההלוואה במקרה הזה הוא תנאי ה  :מר יצחק אגוזי

 

 וריבית דריבית?    :גב' זהבה רוט

 

 אני לא זוכר...  3.5%או  3%ריבית   :מר יצחק אגוזי
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 ? 17.5%-אפשר נניח שלא מחזירים אפשר לקזז את זה מה   :גב' זהבה רוט

 

ם הוועד זה מתקזז מהעברות השוטפות של הוועד המקומי. א  :מר יצחק אגוזי

  -המקומי לא יעמוד בהחזרים האלה

 

 אז אפשר לקזז?    :גב' זהבה רוט

 

 אז אפשר יהיה לקזז את זה מהערבויות של האגודה.   :מר יצחק אגוזי

 

 טוב בסדר, אני בעד.    :גב' זהבה רוט

 

חברים מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 פה אחד.  אין. אושר

₪  500,000מתן הלוואה לצורך סלילת כביש היקפי בסך את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

לוועד המקומי בצור נתן. אגודת צור נתן ערבה ומשעבדת את תקבולי המים מהמועצה להחזרי 

 הלוואה של הוועד המקומי.

 

 מתן ערבות להלוואת פיתוח לוועד מקומי כפר סירקין; . 6

 

 כפר סירקין קדימה.   :'וד"ר מוטי דלג

 

כידוע לכם במושב כפר סירקין מתבצעות עבודות פיתוח בהיקף   :מר יצחק אגוזי

 3נרחב גם בהרחבה שזה המועצה מבצעת וגם בתוך היישוב. הוועד ביקש הלוואה בנקאית בסך 

על  ההלוואה מדובר₪. מיליון  2בסופו של דבר אחרי בדיקות שלי אני מציע לאשר רק ₪, מיליון 

)ב( לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות שלוועד מותר  135הלוואה בנקאית בהתאם לסעיף 
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לקבל הלוואות לצורכי פיתוח. בסעיף הזה כתוב שזה כמובן מותנה באישור המליאה והממונה 

על המחוז והאישור של המליאה לא מהווה ערבות להלוואה, זה מה שכתוב בסעיף. עכשיו 

עשינו בכמה בנקים במקרה דנן הבנקים לא מוכנים לתת הלוואה בלי ערבות  מבדיקות שאנחנו

של המועצה, מכיוון שהמועצה גובה את כל הכספים לוועדים המקומיים, פעם בעבר במתן קיבלו 

בנקים לא היו מוכנים לתת הלוואה בלי ערבות  3או  2הלוואה כזאת אבל הבנקים היום, לפחות 

  -את זה ורוצים לאשר אז צריך שהמועצה של המועצה, ואם רוצים לאשר

 

 איזה ערבות יש למועצה, מה התנאים?   :מר יריב אברהם

 

 שהיא גובה את הכסף מהתושבים.   :מר יצחק אגוזי

 

  -ואז הכסף יהיה אצלה  :מר יריב אברהם

 

שנים  10-להחזר ב₪ מיליון  2אנחנו מדברים על הלוואה של   :מר יצחק אגוזי

יתן לוועד, אני מניח שבערבות המועצה שזה תנאי הכרחי מבחינת הבנק אבל בתנאים שהבנק י

 גם אפשר יהיה לשפר קצת את הריבית, כי יש ערבות של המועצה. 

 

 אישור של משרד הפנים.      :מר צפי פלד

 

יהיה אישור, כמובן שזה מותנה באישור משרד הפנים גם   :מר יצחק אגוזי

אישורים: א' הוועד נזקק לאישור של  2-ת אנחנו נזקקים פה ללהלוואה וגם לערבות. זאת אומר

ב' המועצה נזקקת לאישור -המשרד הפנים לקבל את ההלוואה, אחרי החלטת המליאה כמובן. ו

 של משרד הפנים לערוב להלוואה, לתת ערבות להלוואה. 

 

 מה זה ערבות? ערבות בנקאית?   :מר יריב אברהם
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 בנקאית, המועצה חותמת שהיא ערבה להחזרים.  זה לא ערבות  :מר יצחק אגוזי

 

 שאל יריב מה הבטוחות של המועצה? אני חוזר על השאלה.      :מר גבי דור

 

 הבטוחות של המועצה זה ההכנסות העצמיות של היישוב.   :מר יצחק אגוזי

 

אז אותה השאלה שנשאלה קודם מה הגובה, האם גובה הארנונה      :מר גבי דור

  -הזאת

 

 . 17.5%בעיקר   :ר מוטי דלג'וד"

 

 )מדברים יחד( 

 

יחידות, שהם נמצאים  220 -כבכפר סירקין יש להם פרצול של   :ד"ר מוטי דלג'ו

בתהליך משפטי מול המנהל, אנחנו מנסים לנסות לפשר ביניהם, ביקשו ממני שאני אתערב לפני 

חנו נקבל את חלף היטל איזה חודש. אם הפרויקט הזה יוצא לפועל הם יצטרכו לשלם, אז אנ

השבחה אנחנו נוכל לתת מענקים. אז חשוב שתדעו שהלוואה הזו תוכל להיות גם בעתיד מקוזזת 

שניים, כפי שאמר צפי כי היא הולכת לפיתוח, היא לא הולכת הלוואה לתפעול שוטף, זה אחד. 

 כך אשר.  זה עדיין כפוף לקבל את האישורים המתאימים. מישהו כאן רצה לשאול? יפתח ואחר

 

יכול להיות מצב שהפיתוח יתקע מכל מיני סיבות או שאנחנו   :מר איתן יפתח

 בשלב כזה שכבר רק לעלות על השטח. 

 

 מה השאלה אני לא מבין?   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 עשו.  50%  :מר אורי עצמון

 

 עוד מעט מסיימים את זה.      :מר צפי פלד

 

 לא עוד מעט.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אז זה רק להשלמה? אז למה דווקא עכשיו צריך פתאום את   :איתן יפתחמר 

 ההלוואה. 

 

 הם ציפו לתב"רים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כי שאר הכספים הולכים להיגמר. הכספים שכרגע מיועדים   :מר יצחק אגוזי

 לפיתוח מסתיימים, רוצים להשלים עוד קטעים. 

 

 יכולת ההחזר שלהם...   :מר איתן יפתח

 

שנים  10למשך ₪ מיליון  2יכולת ההחזר שלהם להערכתי   :ר יצחק אגוזימ

 וקצת לשנה. ₪  200,000או ₪  200,000המשמעות היא 

 

 כמה התקציב שלהם השנתי?   :מר איתן יפתח

 

להסתמך רק על התקציב השנתי זה טיפה בעייתי, ₪. מיליון  2.5  :מר יצחק אגוזי

ו אפילו פחות יהיה גם עסקאות שנוכל לקבל היטלי שנים האלה א 10-אבל הערכה שלנו שב

השבחה וחלף היטלי השבחה שמתוך זה כמובן יוכל להיות החזר. אני אעמוד על זה וגם ברור 
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להם שברגע שיש תקציבי פיתוח אז זה עובר לטובת הדבר הזה, אם הם לא מסוגלים להחזיר את 

 את ההלוואה. זה מהשוטף אז נחזיר את זה בצורה מרוכזת לבנק, נקטין 

 

 מכל מגרש היטלי פיתוח.  100,000יש   :מר אורי עצמון

 

דרך אגב מוטי אצלי אתה לא נותן לי להיות במקום, אתה לא   :מר אשר בן עטיה

 ממנה אותו, הוא כבר חודשיים לא ממונה המחליף של אושרת, לא חשוב זה סתם... 

 

 ע מחכים. האישור של משרד הפנים עוד לא הגי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא חשוב עזוב זה סתם היה. היה שואל אם אנחנו מבחינת חוק   :מר אשר בן עטיה

בשנה הבאה שסירקין מגיש ועד מקומי תקציב לא צריכים לראות כיסוי להלוואה הזאת 

 בתקציב? 

 

 בהחלט כן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז שתהיה הערה.   :מר אשר בן עטיה

 

 כיסוי להחזר הלוואה של אותה שנה. צריך לראות   :מר יצחק אגוזי

 

 בדיוק.   :מר אשר בן עטיה

 

המועצה מאשרת הלוואה לוועד מקומי א. טוב נוסח ההצעה:   :מר יצחק אגוזי

)ב( לצו המועצות המקומיות מועצות אזוריות. ב. המועצה  135כפר סירקין בהתאם לסעיף 

ד המקומי כפר סירקין. ההלוואה לווע₪ מיליון  2מאשרת ערבות להלוואת הפיתוח הזאת בסך 
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 והערבות כפופים לאישור משרד הפנים. 

 

 יפה. שמוליק רצית משהו לפני שאני מעלה להצבעה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לשאול אם זה מוריד לך את האובליגו בבנק.   :מר שמוליק מריל

 

 מוריד, למה מוריד?   :מר יצחק אגוזי

 

  כי אתה שם ערבות.  :מר שמוליק מריל

 

 )מדברים יחד(

 

אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אין. אושר פה אחד. 

)ב( לצו  135הלוואה לוועד מקומי כפר סירקין בהתאם לסעיף  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

מיליון  2ך המועצות המקומיות מועצות אזוריות. המועצה מאשרת ערבות להלוואת הפיתוח בס

 לוועד המקומי כפר סירקין. ההלוואה והערבות כפופים לאישור משרד הפנים.₪ 

 

 הוצאות משפטיות; –ועדות גבולות  . 7

 

אנחנו עוברים לנושא של הוצאות משפטיות של ועדות גבולות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה יריב. 

 

ננו עסוקה עד מעל כפי שידוע לכל החברים המועצה הזו לדאבו  עו"ד יריב סומך:

 2014הראש תקופה ארוכה מאוד בנושא של ועדות גבולות באזורים שונים שבתחומה. בדצמבר 
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כדי לממן כל מיני פעילויות משפטיות ₪  250,000זה פעם אחרונה שהמועצה אישרה תקציב של 

בעיקר, ליווי של ועדת הגבולות ונקיטה בהליכים משפטיים כדי לצמצם את הפגיעה בשטחי 

מועצה. התקציב הזה נוצל, חשוב להדגיש שאת כל הפעולות שאנחנו, אלה מרבית הפעולות, ה

אנחנו עושים את זה. כל הליווי של ועדת הגבולות הדיונים  in houseשאנחנו מסוגלים לבצע 

עצמם שמתקיימים גם במשרד המועצה וגם במשרדים שונים כולל רשויות אחרות שקשורות 

ם להופיע שם באמצעות פקידי המועצה וללא ליווי חיצוני בכלל, גם בהליכים, אנחנו משתדלי

בהליכים משפטיים שאנחנו לא יוזמים אותם כולל בבג"ץ, לדוגמא בג"ץ שהגישה סביון נגד ועדת 

הגבולות שקשורה ביהוד, כאשר אנחנו לא יזמנו את ההליך וזה טיפה פחות מורכב הייצוג היה 

ם. דיון למשל שהתקיים בשבוע שעבר גם אנחנו ייצגנו את פנימי בלבד, כדי לחסוך שוב כספי

עצמנו, אבל למשל הוגש ערעור לבית המשפט העליון לאחר שאנחנו בהליך מאוד מורכב הצלחנו 

לכפות על עיריית יהוד לבטל את הודעת הביטול שלה כנגד הסכם חלוקת הכנסות, מי שלא מכיר 

זכינו בהליך הזה יהוד עשתה שימוש בזכותה אז אני טיפה אפרט, אבל רוצה לקצר. אז אחרי ש

על פי התקנות והגישה ערעור לבית המשפט העליון. כל כך הרבה תלוי בהליך הזה שאנחנו 

עוד הליכים משפטיים ₪.  87,000-ממשיכים בעניין הזה להיזקק לשירותים חיצונים בעלות של כ

שוב ועדות גבולות באזורים  נוספים קשורים בזה וגם אנחנו צפויים לוועדות, כנראה לצערנו

₪.  250,000אחרים, אנחנו לכן מבקשים מהמועצה לתקן את התקציב להוסיף לו עוד סכום של 

 אתה רוצה הצעת החלטה? 

 

 האחרון שפוסק אם לוקחים עזרה חיצונית או לא זה יריב?   :מר אשר בן עטיה

 

  -גם אני, כמובן לא רק  עו"ד יריב סומך:

 

 לא גם, אז מי קובע?   :מר אשר בן עטיה

 

  -אני לא רוצה להתיימר  עו"ד יריב סומך:
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  -אני אגיד לך איך זה עובד  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שלבד אני מקבל החלטה.   עו"ד יריב סומך:

 

תראה, אנחנו את הייעוץ בנושא של התגוננות בוועדות גבולות   :ד"ר מוטי דלג'ו

עכשיו זה תלוי במורכבות של הנושא, ככול שהנושא בסופו של יום הוא כמובן נפתח על שולחני. 

, אז יש צוות שבודק באים 50, 40, 30יותר מורכב זה עולה יותר רמה. אם זה נושא של תגובה פה 

אליי עם הצעות. וגם את מי לוקחים, אנחנו נושא של ועדת גבולות השתמשנו ומשתמשים בחלק 

וד טוב, ויחד עם זאת לא זול בלשון מהפעמים במשרד של ש. הורביץ שהוא משרד מאוד מא

 המעטה. 

 

 לאיזה ועדות מדובר מוטי?   :מר יריב אברהם

 

בעיקר היה לנו שם את יהוד את צור יצחק, כפר סבא עוד לא,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אבל יהיה. 

 

יש תשובה רשמית דרך אגב מוטי לגבי היישוב שלנו בוועדת   :מר יריב אברהם

 גבולות שהם עשו? 

 

תשובה רשמית אין, זה יעבור לוועדה גאוגרפית שיקימו במחוז   :מוטי דלג'ו ד"ר

מרכז. לגבי ההערה של יריב שזכינו בוועדה המחוזית במשפט לגבי יהוד, אני רוצה לעדכן אתכם 

שבינתיים השר קיבל החלטה שהוא לא מקבל את זה, שאנחנו כנגד זה עכשיו צריכים להגיב וזה 

 חלק מהסיפור שלנו. 
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אני חשבתי לתומי שיש לנו עודף כסף בלשכה המשפטית, מפני   :ר אורי עצמוןמ

שאני רואה מידי פעם אנחנו משתמשים בשירותים משפטיים מיותרים אני חושב. למשל אנחנו 

  -גובים שומה הולכים לשמאי מכריע ואנחנו מערערים

 

  -אורי, אורי, אורי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ו כסף ואנחנו מפסידים. ועולה לנ  :מר אורי עצמון

 

  -אורי, לא על זה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז אולי אנחנו פזיזים מידי בהוצאת כסף הזאת?   :מר אורי עצמון

 

 הוא לא בחר את עורך הדין הטוב...   :מר אשר בן עטיה

 

שלמה, כל אחד מדבר מאיפה שכואב לו זה אני יודע. אורי הנושא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ל זה מדובר, זה לא על זה מדובר. הזה זה לא ע

 

  -הנושא הזה אפשר יהיה  :מר אורי עצמון

 

  -לא, לא, זה לא מדובר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אפשר יהיה לדבר עליו בכלל פעם?   :מר אורי עצמון

 

  -אם פעם תבקש  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 מתי? תגיד לי מתי.   :מר אורי עצמון

 

 האלה.  250,000-ור התקציב של המה מקלא נאמר   :מר צפריר שחם

 

עדכון תקציב שיהיה, באיזה תאריך אתה הולך לעשות עדכון   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תקציב. 

 

 )מדברים יחד( 

 

 נוסח הצעת החלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

המליאה מאשרת תקציב מיוחד להוצאות משפטיות בנושא   :מר יצחק אגוזי

ב זה מתווסף לתקציב בסכום דומה שאושר בחודש תקצי₪.  250,000ועדות הגבולות בסך 

ושנוצל. אישור התקציב המיוחד יבוא לידי ביטוי במסגרת עדכון התקציב לשנת  2014דצמבר 

 שיבוא למליאה בתקופה הקרובה.   2016

 

 אבל מאיפה? קיצוץ מפה קיצוץ משם?   :מר צפריר שחם

 

דידות, לא יודע. חברים אני כן. או שיהיה יותר מטרים ימצאו במ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 מעלה להצבעה, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 
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תקציב מיוחד להוצאות משפטיות בנושא ועדות הגבולות בסך  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

ושנוצל.  2014תקציב זה מתווסף לתקציב בסכום דומה שאושר בחודש דצמבר ₪.  250,000

שיבוא למליאה  2016שור התקציב המיוחד יבוא לידי ביטוי במסגרת עדכון התקציב לשנת אי

 בתקופה הקרובה.  

 

 אישור הסמכת מפקחים; . 8

 

 אנחנו עוברים להסמכה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אנחנו מבקשים את אישור המועצה כדי להסמיך מספר מפקחים   עו"ד יריב סומך:

 יםותם ולבצע פעולות אכיפה בעיקר בתחום התברואה ביישובשאנחנו רוצים שנוכל להפעיל א

ביתר יעילות, מה שהיום אנחנו התדלדלנו וכמעט כבר לא נותר כוח אדם שהוא בעל הסמכה 

 בנושא. שי יש את השמות? 

 

ביוקראל אלי  ביי, אנחנו נחזור עליה. מדובר על יורם פלג, אורן  :מר שי אברהמי

 . וגם ארז שור זמירוארז 

 

 כולם עובדי המועצה.   :ר מוטי דלג'וד"

 

 לא לכולם כיום יש הסמכה לפקחים.   :מר שי אברהמי

 

 למי אין הסמכה?   :מר שלמה עצמוני
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למשל אורן ביי, אלי ביוקראל הם עובדים חדשים שאין להם עד   :מר שי אברהמי

במועצה. זה  היום הסמכה, אנחנו רוצים להרחיב את המעגל של בעלי ההסמכה לעבודות פיקוח

 יאפשר לנו הרבה יותר גמישות ומענה יותר טוב. 

 

 )מדברים יחד( 

 

אוקיי אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

ארז  ,יורם פלג, אורן ביי, אלי ביוקראלהסמכת מפקחים:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ור.ארז ש ,זמיר

 

 עמותת תמ"ר; –הארכת התקשרות להשכרת כספים במתחם אהרונוביץ' הישן  . 9

 

 . 9סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יש לנו מתחם באהרונוביץ' הישן שהוא מושכר לכמה גורמים.   :מר יצחק אגוזי

לפני שנה הבאנו לפה הצעת החלטה להשכיר מספר נכסים לעמותת תמ"ר, שזאת עמותה 

שנים. המליאה  5-ציבורי למטרות חינוך. ביקשנו לאשר המשך התקשרות לציבורית או גוף 

בסופו של דבר החליטה אחרי דיון לאשר לשנה, וביקשה להביא את זה מחדש לישיבת המליאה. 

בינתיים בכל מקרה זה היה מגיע לישיבת המליאה, כי העמותה הזאת יש שני שוכרים שעזבו שם 

ב' יש גם שיתופי פעולה עם -קום הזה, כי א' היא מתרחבת ווהעמותה רוצה עוד נכסים לשכור במ

גורמים נוספים שנותנים שם שירות בתחומי חינוך וספורט. ולכן אני מביא את זה להחלטת 

שנים כאשר אני מזכיר  4כי שנה כבר עבר. של  4שנים, הפעם זה  4מליאה על הארכה של 

עירייה איתנה. אז הצעת ההחלטה ההחלטה של המליאה היא במקום אישור השר, כי אנחנו 

  -היא כזאת
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 זה באותו המחיר?   :מר אורי עצמון

 

באותו המחיר, בינתיים בין לבין גם נערכה שומה ואנחנו התאמנו   :מר יצחק אגוזי

למ"ר בהתחשב בעובדה שכל הנזקים למעט ₪  30את המחיר לשומת ההשכרה שזה בסביבות 

ם על ידי השוכר. נכסים שהושכרו בעבר בסכום יותר גדול נזקים שמכוסים על ידי ביטוח מטופלי

הסכם התקשרות עם עמותת  תהמחיר הגבוה יותר נשמר. אז ההצעה היא כזאת: המועצה מאשר

 .  31.7.2020ועד ליום  1.8.16שנים החל מיום  4-תמ"ר ל

 

 שנים?  4-למה ל   :מר אלי כהן

 

  .4של שנה + כי בזמנו דובר איתם על אופציה   :מר יצחק אגוזי

 

 ומה יקרה אם לשנתיים תעשה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז צריך להתחיל להביא את זה עוד פעם.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז נביא עוד פעם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אבל מה זה נותן?   :מר יצחק אגוזי

 

  -שאם תרצה באמצע להשתחרר   :מר אלי כהן

 

 כי זה שנה ועוד שנה ועוד שנה. אני יכול להשתחרר   :מר יצחק אגוזי
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 זה מה שאמרתי, אמרתי יש לך אופציה?    :מר אלי כהן

 

 אלי הצעה טובה.  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

 חבר'ה זה מוסד חינוכי.   :מר יצחק אגוזי

 

אני אומר לך גם אתה צריך אופק, ואם מחר תרצה לשנות    :מר אלי כהן

לוקח בחשבון שאתה לא תוכל, בוא נגיד כך אני לא יוצא מנקודת החלטה יש לך, זה לא שאתה 

הנחה שמחר אני משכיר לו כדי להוציא אותו שנה הבאה, אבל שתהיה לך אופציה זה הכול 

 אתה. ואופציה יכולה להיות לשני הצדדים. 

 

אופציה היא של השוכר, אם רוצים לשני הצדדים אז צריך לציין    :גב' גילה פרין

 את זה... 

 

 את צודקת אבל אפשר לציין את זה.    :מר אלי כהן

 

אז תציינו. אם אנחנו צריכים להסכים ביחד מחדש היא מחייבת    :גב' גילה פרין

 אותך האופציה.

 

 )מדברים יחד( 

 

 אתה יכול להסביר למה יש פטור...      :מר גבי דור
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 חינוך. יש סעיף פטור לגוף ציבורי שמתעסק בענייני   :מר יצחק אגוזי

 

 1+  2-חברים נוסח הצעת החלטה של אגוזי אנחנו נתקן אותה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

שנים, זה בסדר. זה יוכל לחזור לפה אני גם לא רוצה שתהיה  3-וזה כאילו אופציה של סך הכול כ

 התחייבות של המועצה יותר מידי רחוק. תקריא עכשיו את הנוסח. 

 

סכם התקשרות עם עמותת תמ"ר לשנתיים + המועצה מאשרת ה  :מר יצחק אגוזי

לכלל , 31/7/19ועד  1/8/18החל מ + אופציה לשנה נוספת  31.7.18ועד ליום  1.8.16החל מיום 

זה בניין גדול  2במתחם אהרונוביץ' הישן בכפר מל"ל. מבנה מספר  2המבנים למעט מבנה מספר 

שנה ונצטרך לראות מה  שכרגע מושכר לבית אקשטיין ששם החוזה שכירות מסתיים בעוד

לעשות איתו. עמותת תמ"ר הינה גוף ציבורי לצורכי חינוך ועל כן המועצה פטורה מעריכת מכרז 

 להשכרת המבנים. 

 

אוקיי אני מעלה את זה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

 לחברים בוועדות. אנחנו עוברים   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה יוצא לכפר מל"ל מזה?   :מר שלמה עצמוני

 

 זה מחוץ לתחום של כפר מל"ל.   :מר אורי עצמון

 

 )מדברים יחד(

 

 התקשרות עם עמותת תמ"ר לשנתייםההסכם את  פה אחד לאשר הוחלט : החלטה

מבנה מספר לכלל המבנים למעט ( 1/8/18-31/7/19)+ אופציה לשנה נוספת  ( 1/8/16-31/7/19)

עמותת תמ"ר הינה גוף ציבורי לצורכי חינוך ועל כן  במתחם אהרונוביץ' הישן בכפר מל"ל. 2

 המועצה פטורה מעריכת מכרז להשכרת המבנים.
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 חברים בוועדות. . 10

 

 חברים בוועדות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

דנה עידו נכנסה לתפקידה לאחרונה כרכזת מוניציפאלית   :גב' צילה משה

בדקנו מצאנו לאחר שמינוי חברים לוועדות ובטעות  אישרנוה ואנחנו בישיבה הקודמת במועצ

הושמט מינוי שלה כממונה בריאות וחקלאות בוועדת מל"ח במקום גלי אשכול שהייתה. ש

ובוועדה החקלאית דנה עידו תהיה מרכזת גם כן במקום גלי אשכול. אז אני מבקשת את 

 אישורכם. 

 

אפשר להוריד. נגד? אין. עובדת של המועצה, מי בעד?  היא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 נמנעים? אושר פה אחד. 

את מינוי דנה עידו כממונה בריאות וחקלאות בוועדת מל"ח  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 במקום גלי אשכול, וכן מינויה של דנה עידו כמרכזת בוועדה החקלאית במקום גלי אשכול. 

 

  -נוסף אחד ברשותכםיש רק נושא   :מר יצחק אגוזי

 

  -אי אפשר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 פתיחת חשבון בנק.   :מר יצחק אגוזי

 

לא, לא, אני אגיד לך למה לא, נושא נוסף אני צריך להגיד אותו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בתחילת הישיבה. 

 

 לאשר אותו בהתחלה.   :מר אורי עצמון
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שכבר יצא יגיד לי: שמע אם  כי אני מודיע אותי יבוא מישהו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הייתי יודע שזה, אומנם נושא שולי, אבל אתה דואג בשולי אז אתה לא מתבלבל בעיקר. 

 

 תב"רים. . 11

 

זה תקציב של משרד  2016-סימוני כבישים והתקני בטיחות ב  :מר יצחק אגוזי

הפיתוח של קרן ₪  21,000משרד התחבורה ₪  50,000התחבורה עם מצ'ינג של קרן הפיתוח 

ממשרד החינוך ועוד ₪  210,000מבנים יבילים בבית ספר ירקון  3. רכישת כרגיל זה תקציב שנתי

 מקרן הפיתוח. ₪  120,000

 

 למה צריך?   :מר איתן יפתח

 

אנחנו השנה קולטים את כל ילדי כוכב יאיר וצור יגאל במערכת   :ד"ר מוטי דלג'ו

יבילים, לכן משרד  3פר ירקון אנחנו צריכים עוד החינוך שלנו תיכוניים. כתוצאה מכך בבית ס

בפועל זה עולה יותר עם התחברויות, הפער הוא ₪  210,000החינוך הקצה את זה. הם נותנים לנו 

 3,000אנחנו עבור כל ילד שלומד במערכת החינוך שלנו מכוכב יאיר צור יגאל גובים ₪.  120,000

 אבל זה הסכום שסיכמנו.  פר תלמיד, יכול להיות שזה עולה לנו יותר₪ 

 

 זה משהו שעכשיו יהיה מעכשיו ואילך?   :מר איתן יפתח

 

 כן קבוע.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז לא כדאי לשקול בנייה קבועה.   :מר איתן יפתח
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אני יכול לבנות בנייה קבועה אבל עוד לא מצאתי את הפטנט   :ד"ר מוטי דלג'ו

במרוץ, היום לא עשינו את הדו"ח, אבל אני נמצא במרוץ שיהיה מוכן תוך חודש ימים. אני נמצא 

כיתות, אז אני שמח לבשר  48עם העניין של בית הספר החדש בעמי אסף, שזה פרויקט מורכב 

 לכם זו הזדמנות שאתמול פרסמנו את המכרז. 

 

 לתכנון או לביצוע?   :מר צפריר שחם

 

 לביצוע לקבלנים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה אומר שיש הסכם עם בית ברל?   :מר צפריר שחם

 

 זה בשלבי סיום.    :מר יצחק אגוזי

 

כולל גם הליך של הפקעה בתיאום עם בית ברל זה בשלבים,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 היועץ המשפטי מטפל בסוגיה יחד עם צוות. 

 

השתתפות ₪.  70,000הפקעה ותכנון של גן ילדים בצור נתן   :מר יצחק אגוזי

על התקציב שכבר אושר עבור ערך גרט, ₪  140,000אוטובוסים עוד  2המועצה ברכישת 

₪  70,000על האוטובוס הישן ועוד ₪  208,000כשקונים אוטובוסים צריכים לשלם פעם אחת 

 416,000אז בזמנו שכחנו ועשינו תב"ר רק על ערך גרט של האוטובוס שאתה מוציא מהמחזור. 

₪  72,000, 3002ניית גני ילדים בצור יצחק מגרש ב₪.  140,000אז אנחנו צריכים להוסיף ₪ 

 ₪.  72,000בצור יצחק עוד  221תוספת בגין השלמת הצטיידות. אותו דבר במגרש 

 

 גני ילדים.  3     :מר צפי פלד
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על השלמה להצטיידות. בניית בית ספר ₪  72,000תוספת של   :מר יצחק אגוזי

 4-כיתות שלב ראשון, אנחנו מוסיפים על ה 6בצור יצחק קיבלנו אישור ממשרד החינוך על 

 שלנו. ₪ שלהם מיליון ₪ מיליון 

 

 . 6001-ו 6000אגוזי תתקן זה מגרש      :מר צפי פלד

 

. בניית גני 61-ו 60אני יודע, אני לא יודע למה היא קוראת לזה   :מר יצחק אגוזי

לא התחיל להיבנות, זה מתוך הערכה זה עוד ₪  650,000תקצבי המועצה  6000ילדים במגרש 

 אבל אנחנו יודעים פחות או יותר כמה תמיד התוספת של המועצה. 

 

 זה על תקציב משרד החינוך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

₪.  700,000 6001-על תקציב משרד החינוך. בניית גני ילדים ב  :מר יצחק אגוזי

  -₪ 700,000ומעון יום בצור יצחק תוספת של 

 

 . 3עד  0-כיתות מ 4זה      :מר צפי פלד

 

אנחנו מחכים עוד לא ₪, דהיינו בסך הכול כרגע זה מיליון   :מר יצחק אגוזי

מתחילים לבנות, אבל כרגע זה בשלבי תכנון ואנחנו מחכים לתקציב של משרד הכלכלה. ברגע 

 2שלנו ואנחנו נבנה את המעון. רכישת ₪ שיתקבל תקציב של משרד הכלכלה זה יתווסף למיליון 

של משרד החינוך וזה על מנת לקלוט את ₪  140,000יבילים בבית ספר יחדיו תקציב של מבנים 

 ילדי סלעית. 

 

 ₪?  140,000איך זה מבנה יביל עולה   :מר יריב אברהם
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 . שני מבנים  :מר יצחק אגוזי

 

 זה זול, זול מאוד. ₪?  140,000-מבנים ב 2  :מר יריב אברהם

 

באה על חשבון המועצה היא באה לתת מענה  כל תוספת שלא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 ספציפי לילדי סלעית. 

 

 מועצה אזורית שומרון.      :מר צפי פלד

 

 מה שאנחנו הוספנו אצלנו אז שמה הם יצטרכו להוסיף.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה שמשרד החקלאות מעביר להם הם מחזירים.      :מר גבי דור

 

 )מדברים יחד( 

 

ממשרד החינוך ₪  70,000ישת מבנה יביל בבית ספר כצנלסון רכ  :מר יצחק אגוזי

₪.  145,000מהמועצה. החלפת רכב ביטחון במתן תקציב של משרד הביטחון ₪  40,000ועוד 

ושיפוצי קיץ במוסדות חינוך ₪.  2,400,000עבודות פיתוח וממ"דים ברמת הכובש תב"ר מיוחד 

 כבר אושר. ש₪  1,100,000-ל₪  800,000תוספת של  2016שנת 

 

רמת הכובש, ₪ מיליון  2.4אוקיי חברים, בטח כולם אומרים מה   :ד"ר מוטי דלג'ו

זה תב"ר מיוחד. הם עושים שמה את ההרחבה שלהם מה שבדרך כלל בחלק מהיישובים, לא 

חלק בדרך כלל הקיבוצים לא שילמו היטלי השבחה, ושם בגלל שהתוכנית היא מלפני כמה שנים 

אז הם נדרשו. אבל כתוצאה  גם עזרתי להם כדי שיקבלו תוספת שטח צהובזה במשותף, אני 

מכך כמובן שנשאר גם נתח יפה למועצה ואנחנו כאן אני מדגיש זה תב"ר מיוחד, זה לא במסגרת 
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 הטייס האוטומטי. 

 

 ... סיכום סך הכול התב"ר לכל פרויקט, למה צריך לחבר בראש?   :מר אורי עצמון

 

 ושר בעבר ותוספת. שא  :מר יצחק אגוזי

 

 תעשה את הטור אני לא יודע.   :מר אורי עצמון

 

ועד  1-חברים, אחד אחד או הכול יחד? אני מעלה את הסעיפים מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 להצבעה מי בעד שירים את ידו?  15

 

  -רק שאלה אחת קטנה לפני זה, שרשום תוספת   :מר אלי כהן

 

רים שקיבלנו קודם. עוד פעם אני מעלה זה תוספת על תב"  :ד"ר מוטי דלג'ו

להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. אני מודה לכם מאוד 

 להתראות ערב טוב. 

 

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

  ₪          71,429     2016סימוני כבישים והתקני בטיחות .   1
 ₪ 50,000    שרד התחבורהמימון : מ      

   ₪  21,429     קרן פיתוח       
       

 ₪       330,000     מבנים יבילים בי"ס ירקון 3רכישת .   2
 ₪  210,000       מימון: משרד החינוך      

 ₪ 120,000     קרן פיתוח       
 
  ₪          70,000      הפקעה ותכנון גן ילדים בצור נתן .   3

 מימון: קרן פיתוח       
 
 ₪       140,000 (416,000אוטובוסים ) 2השתת' המועצה ברכישת  1577תב"ר ל תוספת.   4

 קרן פיתוחמימון:       
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 ₪         72,000 (3,639,519בצור יצחק ) 3002בניית גנ"י מגרש  1432תוספת לתב"ר .   5
 קרן פיתוחמימון:       

   
 ₪         72,000 (3,639,519בצור יצחק ) 221בניית גנ"י מגרש  1459ספת לתב"ר תו.   6

 קרן פיתוחמימון:       
 
 ₪    1,000,000  (5,046,000בניית בית ספר בצור יצחק ) 1468לתב"ר .   תוספת 7

 קרן פיתוחמימון:       
     

 ₪        650,000 (2,403,596בצור יצחק ) 6000בניית גנ"י במגרש  1478לתב"ר .   תוספת 8
 מימון: קרן פיתוח      

 
 ₪       700,000 ( 2,636,899בצור יצחק ) 6001בניית גנ"י במגרש  1478תוספת לתב"ר .   9

 קרן פיתוחמימון:       
 

 ₪      700,000  (300,000) 6023מעון יום צור יצחק מגרש  1486.  תוספת לתב"ר 10
     חמימון:  קרן פיתו      

 
 ₪        140,000     מבנים יבילים בי"ס יחדיו 2רכישת . 11

  משרד החינוך מימון:      
 

  ₪       110,000      . רכישת מבנה יביל בי"ס כצנלסון12
 ₪  70,000    מימון: משרד החינוך       

 ₪  40,000     קרן פיתוח       
 

 ₪        145,000       . החלפת רכב ביטחון במתן13
 מימון: משרד הביטחון       

 
 ₪    2,400,000   תב"ר מיוחד –. עבודות פיתוח וממ"דים רמת הכובש 14
 

 ₪       800,000 (1,100,000) 2016שיפוצי קיץ במוסדות חינוך  1575. תוספת לתב"ר 15
 מימון: קרן פיתוח      

 
 
 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה ראש

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 

 ;7.6.16מיום  36/16אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

  . 7.6.16מיום  36/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ;2015שרד הפנים לשנת דו"ח כספי ודו"ח ביקורת מפורט מ . 3

 

הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המפורט ואת המלצות ועדת את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .2015הביקורת לשנת 

 

 חוק עזר שירותי שמירה; . 4

 

( 2016 –חוק העזר לדרום השרון )שירותי שמירה תשע"ו את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 הפנים.ואת טבלת התעריפים שתועבר לאישור משרד 

 

 הלוואה למושב צור נתן למימון פרויקט כביש היקפי; . 5

 

₪  500,000מתן הלוואה לצורך סלילת כביש היקפי בסך את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

לוועד המקומי בצור נתן. אגודת צור נתן ערבה ומשעבדת את תקבולי המים מהמועצה להחזרי 

 הלוואה של הוועד המקומי.

 

 הלוואת פיתוח לוועד מקומי כפר סירקין;מתן ערבות ל . 6
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)ב( לצו  135הלוואה לוועד מקומי כפר סירקין בהתאם לסעיף  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

מיליון  2המועצות המקומיות מועצות אזוריות. המועצה מאשרת ערבות להלוואת הפיתוח בסך 

 שרד הפנים.לוועד המקומי כפר סירקין. ההלוואה והערבות כפופים לאישור מ₪ 

 

 הוצאות משפטיות; –ועדות גבולות  . 7

 

תקציב מיוחד להוצאות משפטיות בנושא ועדות הגבולות בסך  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

ושנוצל.  2014תקציב זה מתווסף לתקציב בסכום דומה שאושר בחודש דצמבר ₪.  250,000

שיבוא למליאה  2016לשנת  אישור התקציב המיוחד יבוא לידי ביטוי במסגרת עדכון התקציב

 בתקופה הקרובה.  

 

 אישור הסמכת מפקחים; . 8

 

ארז  ,יורם פלג, אורן ביי, אלי ביוקראלהסמכת מפקחים:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ארז שור. ,זמיר

 

 עמותת תמ"ר; –הארכת התקשרות להשכרת כספים במתחם אהרונוביץ' הישן  . 9

 

-1.8.16לשנתיים )התקשרות עם עמותת תמ"ר הסכם האת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 2לכלל המבנים למעט מבנה מספר ( 31.7.17-1.8.18) + אופציה לשנה נוספת (  31.7.17

עמותת תמ"ר הינה גוף ציבורי לצורכי חינוך ועל כן  במתחם אהרונוביץ' הישן בכפר מל"ל.

 המועצה פטורה מעריכת מכרז להשכרת המבנים.
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 דות.חברים בווע . 10

את מינוי דנה עידו כממונה בריאות וחקלאות בוועדת מל"ח  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 במקום גלי אשכול, וכן מינויה של דנה עידו כמרכזת בוועדה החקלאית במקום גלי אשכול. 

 

 תב"רים. . 11

 

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

  ₪          71,429     2016.   סימוני כבישים והתקני בטיחות 1
 ₪ 50,000    מימון : משרד התחבורה      

   ₪  21,429     קרן פיתוח       
       

 ₪       330,000     מבנים יבילים בי"ס ירקון 3.   רכישת 2
 ₪  210,000       מימון: משרד החינוך      

 ₪ 120,000     קרן פיתוח       
 
  ₪          70,000      ילדים בצור נתן  .   הפקעה ותכנון גן3

 מימון: קרן פיתוח       
 
 ₪       140,000 (416,000אוטובוסים ) 2השתת' המועצה ברכישת  1577תב"ר ל תוספת.   4

 מימון: קרן פיתוח      
  
           

 ₪         72,000 (3,639,519בצור יצחק ) 3002בניית גנ"י מגרש  1432.   תוספת לתב"ר 5
 מימון: קרן פיתוח      

   
 ₪         72,000 (3,639,519בצור יצחק ) 221בניית גנ"י מגרש  1459.   תוספת לתב"ר 6

 מימון: קרן פיתוח      
 
 ₪    1,000,000  (5,046,000בניית בית ספר בצור יצחק ) 1468.   תוספת לתב"ר 7

 מימון: קרן פיתוח      
     

 ₪        650,000 (2,403,596בצור יצחק ) 6000בניית גנ"י במגרש  1478ר .   תוספת לתב"8
 מימון: קרן פיתוח      

 
 ₪       700,000 ( 2,636,899בצור יצחק ) 6001בניית גנ"י במגרש  1478.   תוספת לתב"ר 9

 מימון: קרן פיתוח      
 

 ₪      700,000  (300,000) 6023מעון יום צור יצחק מגרש  1486.  תוספת לתב"ר 10
     מימון:  קרן פיתוח      

 
 ₪        140,000     מבנים יבילים בי"ס יחדיו 2. רכישת 11

 מימון: משרד החינוך       
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  ₪       110,000      . רכישת מבנה יביל בי"ס כצנלסון12

 ₪  70,000    מימון: משרד החינוך       
 ₪  40,000     קרן פיתוח       

 
 ₪        145,000       . החלפת רכב ביטחון במתן13

 מימון: משרד הביטחון       
 

 ₪    2,400,000   תב"ר מיוחד –. עבודות פיתוח וממ"דים רמת הכובש 14
 

 ₪       800,000 (1,100,000) 2016שיפוצי קיץ במוסדות חינוך  1575. תוספת לתב"ר 15
 מימון: קרן פיתוח      

 
 
 

 

 

 

 


