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 .2016היתר קבלת אשראי חח"ד לשנת  . 1

 

ברשותכם יש לנו כמה נושאים שצריך לקבל החלטות ולהתקדם   :ד"ר מוטי דלג'ו

. 2016: הנושא הראשון זה היתר לקבלת אשראי חח"ד לשנת בהתאם לסדר יום שהוא כדלקמן

 לטה. אגוזי תקריא את נוסח הצעת הח

 

זמני  מאוד באופןלהיות אנחנו מבקשים אישור ממשרד הפנים   :מר יצחק אגוזי

זה לא שאנחנו צריכים את זה באופן קבוע, אנחנו בדרך כלל גם ₪, מיליון  2במינוס בבנק של עד 

לא משתמשים בזה, אבל קורא מצב מכיוון שמוסר התשלומים לפחות שאני מכיר במועצה 

לשלם בזמן לספקים, אז לפעמים נוצרים חורים של יום יומיים עד ושאנחנו מנהיגים הוא 

שמקבלים את הכסף או עד שמצליחים לשחרר כסף מהפיקדונות, ולכן אנחנו מבקשים את 

אני ₪. מיליון  2אישור משרד הפנים להיות בחריגה מאוד מאוד זמנית, חריגת חח"ד של עד 

₪, מיליון  2מאוד מוגבל אם בכלל. עד  מבקש שהמליאה תאשר את זה. השימוש בזה הוא מאוד

זאת אומרת אם אני משלם היום לספק ומקבל רק מחר כסף, הבנק לא יחזיר לי. אז נוסח 

ההחלטה הוא: המועצה מאשרת היתר לקבלת אשראי הלוואת חח"ד מבנק איגוד לישראל על 

 . 31.12.16ועד  1.1.16לתקופה מיום ₪ מיליון  2סך 

 

אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד  ,אם לא ?ות חבריםשאל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אחד. נמנעים? אין. אושר. 

 

לאשר ברוב קולות היתר לקבלת אשראי הלוואת חח"ד מבנק איגוד לישראל  הוחלט: החלטה

 . 31.12.16ועד  1.1.16לתקופה מיום ₪ מיליון  2על סך של 

 

 .2016כות לשנת אישור תבחיני תמי . 2

 

. 2016אנחנו ברשותכם עוברים לאישור תבחיני תמיכות לשנת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה אגוזי. 

 

אתם קיבלתם בחומר, גם נשלח אליכם הביתה וגם יש בתיקים,   :מר יצחק אגוזי

שאושרו על ידי ועדת התמיכות של המועצה. התבחינים הם  2016את תבחיני התמיכות לשנת 

ו בשנים קודמות, אין בזה שום שינוי. אחד התבחינים למתן כספי תמיכה למוסדות שניים כמ

 הנותנים שירותים לתושבים ותיקים בדרום השרון. והתמיכה השנייה היא תבחינים למתן כספי 
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תמיכה למוסדות הנותנים שירותים לתושבים במצוקה כלכלית בדרום השרון. אני אסביר 

ה אחרי שהמליאה תאשר אותם מפורסמים בעיתון, מי במשפט אחד. שני התבחינים האל

שרואה את עצמו כזכאי לקבל תמיכה מהמועצה בהתאם לאחד משני התבחינים האלה, רשאי 

להגיש בקשה וועדת התמיכות תדון בבקשות וכמובן גם תביא את זה לאישור המליאה, והכול 

אז נוסח הצעת  . 2016 הכול במסגרת התקציב שהמועצה תאשר אם ירצה השם היום לגבי שנת

החלטה הוא: מליאת המועצה מאשרת את תבחיני התמיכות על פי המלצת ועדת התמיכות 

. תבחינים למתן כספי תמיכה למוסדות הנותנים 1. התבחינים הם: 17.11.15בישיבתה מיום 

מוסדות הנותנים . תבחינים למתן כספי תמיכה ל2שירותים לתושבים ותיקים בדרום השרון. 

 במצוקה כלכלית בדרום השרון. תים לתושבים שירו

 

 אגוזי, זה כולל גם את העמותה של המועצה?     ???:

 

קידום החינוך? לא. היא לא זקוקה. אם העמותה לחבר הוותיק   :מר יצחק אגוזי

 תגיש בקשה אז היא תידון. 

 

 חשוב לציין שבוועדה זה לא אושר בהצבעה הנושא הזה.   :מר יריב אברהם

 

בוועדה זה אושר בהצבעה. התבחינים אושרו, ההסתייגות שלך   :צחק אגוזימר י

 נרשמה בפרוטוקול. 

 

לא, אבל לא הייתה הצבעה, אף אחד לא אישר את זה. חיים   :מר יריב אברהם

 אתה אישרת את זה? 

 

 אנשים.  3היו   :מר יצחק אגוזי
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אבל לא הייתה  לא הייתה הצבעה, הבאת את זה לפה להצבעה,  :מר יריב אברהם

 הצבעה, זה לא אושר. 

 

בהשתתפות חיים לוי, יריב אברהם,  17.11.15-הוועדה כשישבה ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

אורי עצמון, יצחק אגוזי, יריב סומך, קיבלה את ההחלטות כפי שאגוזי אמר, נרשמה גם 

א לקבל ההסתייגות של יריב אברהם שאמר שהוא מבקש לציין כי גם השנה בוחרת המועצה של

להרחיב את תחום התבחינים גם לנושאים נוספים. אני מעלה את ההמלצה משנה קודמת 

 . נמנעים? אושר. 3להצבעה את מה שאגוזי הקריא. מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? 

 

את תבחיני התמיכות על פי המלצת ועדת התמיכות לאשר ברוב קולות  הוחלט: החלטה

 . התבחינים הם: 17.11.15בישיבתה מיום 

. תבחינים למתן כספי תמיכה למוסדות הנותנים שירותים לתושבים ותיקים בדרום השרון. 1

. תבחינים למתן כספי תמיכה למוסדות הנותנים שירותים לתושבים שבמצוקה כלכלית 2

 בדרום השרון. 

 

 עדכון. – 2015תקן כ"א  . 3

 

 . 2015ן כוח אדם אנחנו עוברים לסעיף הבא, תק  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אישרנו לפני כשנה בערך את תקן כוח אדם                                                             :מר יצחק אגוזי

ובינתיים חלו בו מספר שינויים, אתם קיבלתם את זה גם הביתה וזה גם נמצא בתיקים  2015

ני אסביר. אנחנו בחודש אוקטובר שנה משרות בתחום החינוך, א 45 -אצלכם. עיקר השינוי בכ

שעברה עם חתימת הסכם שכר של הסייעות המשלבות נאלצנו לקבל את כל הסייעות המשלבות 

כעובדות מועצה. עד חודש אוקטובר שנה שעברה הם עבדו, בעצם עד ינואר סליחה, הם עבדו 

 נאלצנו בעמותה לקידום החינוך והם לא היו במסגרת תקן כוח אדם של השכר, אנחנו 
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בעקבות ההסכם שכר שמרכז השלטון המקומי חתם, לקבל אותם כעובדות מועצה. דבר שני יש 

סייעות  17או  18 אמרתילנו את כל הנושא הסייעות השניות שהתחיל להיות בחודש ספטמבר, 

ולכן יש פה  ,משרות שלמות 14משרה זה לבד הוסיף לנו תקן של איזה  83%-במספר, כולם ב

הפנים זה גם  שרדמשרות בחינוך, אנחנו מבקשים לאשר את הגדלת התקן, כי מ 44-עדכון של כ

 הדרישה שלו שהנושא הזה יאושר במליאת המועצה. 

 

 משרד הפנים גם מממן את זה?     :???

 

מליאת המועצה מאשרת לא, משרד הפנים לא מממן את זה.   :מר יצחק אגוזי

 . 24.11.15הנהלת המועצה בישיבתה מיום על פי המלצת  2015עדכון תקן כוח אדם לשנת 

 

כפי שזה מופיע בנייר שגם חולק לכם ונשלח לכם שכר במשרות   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . 3/15לפי פרקי תקציב רבעון 

 

משרות. תסתכלו על הנייר הזה,  378היינו לפי התקן הקודם   :מר יצחק אגוזי

 משרות.  423ים לאשר משרות והיום אנחנו מתבקש 378אנחנו אישרנו לפני שנה 

 

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

 אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

ת המועצה על פי המלצת הנהל 2015עדכון תקן כוח אדם לשנת פה אחד לאשר  הוחלט: החלטה

 .423 -סך היקף המשרות המאושר .24.11.15בישיבתה מיום 

 

 .2016הנחות ארנונה לשנת  . 4
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מאחר  2016-אנחנו ברשותכם נעבור לנושא של הנחות ארנונה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 ולא היו הרבה שינויים, כך שזה באופן יחסי יוכל גם לרוץ קדימה. 

 

. אין שינויים משנה 2016-קיבלתם את ההנחות של הארנונה ל  :מר יצחק אגוזי

המליאה ביטלה את ההנחות כי וק אותם סוגי הנחות, אני מזכיר קודמת למעט התאריכים. בדי

הוראת קבע, אבל זה לא שייך להנחות שמאושרות על ידי ועדת הנחות, תשלום מראש ושל של 

ולכן אין שינוי בהנחות האלה ואני מבקש לאשר בנוסח: מליאת המועצה מאשרת את הנחות 

  -2016הארנונה לשנת 

 

אמרת שגם לוועד המקומי. ככול שהגבייה נעשית על ידי  לאה את  :ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה לאור מה שאת אמרת צריך להנחות גם את אותו יישוב שהוא לא מבצע דרך המועצה. 

 

 את מדברת על ביטול של ההנחות או ההנחות האלה?   :מר יצחק אגוזי

 

ועד אני מדברת על זה שמי שזכאי להנחות בארנונה זכאי בו   :גב' לאה פורת

 המקומי גם אם המועצה גובה וגם אם ועד היישוב גובה. 

 

 אגוזי תקריא את נוסח ההחלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

טבלת  2016מליאת המועצה מאשרת את הנחות הארנונה לשנת   :מר יצחק אגוזי

 ההנחות ללא שינוי משנים קודמות. 

 

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

 . השינוי הוא ציין את זה בהתחלה שבשונה מבעברלהוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד
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 -שניתנו הנחות 
 

זה מה שאני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד שגם אחד שהוא קטוע   :מר שמוליק מריל

 רגל צריך לבוא כל שנה מחדש להוכיח...

 

, טבלת ההנחות ללא שינוי 2016את הנחות הארנונה לשנת פה אחד לאשר  הוחלט: החלטה

 משנים קודמות. 

 

חברים אנחנו כאן נעשה הפסקה. ברשותכם אנחנו נעבור, הזמנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

לכאן מרצה לפי המלצה של אגוזי, זו צריכה להיות הרצאה מאוד מעניינת וגם מקצועית שהיא 

 נים על תקציבים. מאוד מאוד רלוונטית לחברי מועצה כאשר ד

 

 *** הפסקה ***

 

 מינוי חברים בוועדות. . 5

 ועדת מכרזים בועז ארנון במקום מיכל כספי שפירא .1
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 ועדת חינוך מורחבת  תמר בירם במקום מיכל כספי .6

 עליזה מגן במקום חנה צוקרמן , ירקון

 מרכזתיפעה אלוני איתן במקום גלי קליין ,  –ועדת תרבות  .7

 בועז ארנון במקום מיכל כספי –ועדת נוער וספורט  .8
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 ה אלוני איתן במקום גלי קלייןיפע –ועדת מלגות להשכלה גבוהה  .9

 מרכזתתמי פרבר במקום יהודית טל,  –ועדת רווחה ושירותים חברתיים  .11

 תמי פרבר במקום יהודית טל –ועדה למאבק בנגע הסמים  .11

 מרכזתתמי פרבר במקום יהודית טל,  –ועדת היגוי לקליטת עלייה  .12

 יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין

 וקראל במקום דגנית טל, רישוי עסקיםאלי בי –ועדת איכות הסביבה  .13

 בועז ארנון במקום מיכל כספי                                      

 מרכזיואב סבן, קב"ט , במקום אהוד יונגרמן ,  –ועדת ביטחון וחירום  .14

 יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין, ממונה תרבות     -ועדת מלח  .15

ממונה מוקד מידע,  -אשכול לירון ביגלמן מנהלת מוקד במקום גלי -

 בריאות וחקלאות

 

 אלי ביוקראל במקום דגנית טל, ממונה מים ואיכה"ס -

 מרכזיואב סבן במקום אהוד יונגרמן ,  -

 יואב סבן במקום אהוד יונגרמן –ועדה למיגור האלימות  .16

 תמי פרבר במקום יהודית טל

 יואב סבן במקום אהוד יונגרמן –ועדת בטיחות  .17

 

אנחנו במסגרת ישיבת מליאת מועצה, אנחנו בהחלפה ומינוי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 –בועז ארנון במקום מיכל כספי. ועדת ארנונה למיסים  –חברים לוועדות השונות. ועדת מכרזים 

תמי פרבר במקום יהודית טל. ועדת  –בועז ארנון במקום מיכל כספי. ועדת הנחות ארנונה 

ששי  –אמנון כהן שביקש לפרוש. ועדת מנגנון אברהם טורם יו"ר במקום  –תקציבי יישובים 

דניאל ועד עובדים במקום אשר סבן הוא עכשיו יו"ר ועד העובדים, אנחנו מאחלים לו בהצלחה. 
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תמר בירם מרמות השבים במקום מיכל כספי, היא שמה אחראית על  –ועדת חינוך מורחבת 

יפעה אלוני  –ון. ועדת תרבות הנושא של החינוך. עליזה מגן במקום חנה צוקרמן בבית ספר ירק

בועז ארנון במקום מיכל  –הייתה במקום גלי קליין והיא גם תהיה המרכזת. ועדת נוער וספורט 

יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין. ועדת רווחה ושירותים  –כספי. ועדת מלגות להשכלה גבוהה 

 –דה למאבק בנגע הסמים תמי פרבר במקום יהודית טל, והיא תהיה גם המרכזת. וע –חברתיים 

תמי פרבר במקום יהודית טל, והיא  –תמי פרבר במקום יהודית טל. ועדת היגוי לקליטת עליה 

אלי ביוקראל  –ועדת איכות הסביבה . 13תהיה גם המרכזת. יפעה אלוני במקום גלי קליין. 

ן וחירום יום . ועדת ביטחו14בועז ארנון במקום מיכל כספי.  –במקום דגנית טל. רישוי עסקים 

יפעה אלוני איתן  –סבן קב"ט במקום אהוד יונגרמן שהוא גם יהיה המרכז. ועדת מל"ח  –

מנהלת מוקד במקום גליה  ביגלמןן ובמקום גליה קליין, אחראית על הנושא של התרבות. ליר

אשכול, היא תהיה ממונה מוקד מידע בריאות וחקלאות. אלי ביוקראל במקום דגנית טל ממונה 

. ועדה 16ואיכות הסביבה. יואב סבן במקום אהוד יונגרמן והוא יהיה גם מרכז הוועדה. מים 

יואב סבן במקום אהוד יונגרמן, תמי פרבר במקום יהודית טל. ועדת בטיחות  -למיגור האלימות 

סעיפים בתוך זה יש גם כמה  17יואב סבן במקום אהוד יונגרמן. הקראתי לכם רשימה של  –

צים אחד אחד או הכול יחד? הכול יחד. אני מעלה להצבעה את רשימת מינויים, אתם רו

 המינויים, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אנחנו אישרנו. 

 

 . כמפורט לעילמינוי חברים בוועדות פה אחד לאשר  הוחלט: החלטה

 

 עדכון שכר בכירים, מהנדס המועצה.  . 6

 

מהנדס לעדכון שכר בכירים  6מכאן אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה. בבקשה מר אגוזי. 

 

השכר של מהנדס המועצה לפי הכללים של משרד הפנים           :מר יצחק אגוזי
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שנים אנחנו מבקשים  3היום כמעט לאחר  85%, כשהוא נכנס לעבודה 95%-ל 85%הוא בין 

מה יהיה. לא מחליטים עכשיו לא על העתיד, מחליטים  ובעתיד נראה 90%-להעלות את שכרו ל

 מטבלת שכר הבכירים.  90%-עכשיו על עכשיו. ומבקשים להעלות את שכרו ל

 

יש שכר בכירים והנגזרת משכר בכירים מיד אגוזי יאמר לכם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . 85%וכמה זה היה קודם  90%וכמה זה  100%כמה זה 

 

בכירים היא גם כמה סוגים אבל הטבלה שרמי נמצא  טבלת שכר  :מר יצחק אגוזי

 33,000שלה הוא בסביבות  100%-בה או שבעצם כל העובדים הבכירים החדשים נמצאים בה, ה

 85%זה שכר ברוטו. הוא קיבל עד עכשיו  100%-זה ה₪  33,000אני לא מדייק אבל בסביבות ₪ 

בשכר בכירים מי שמחליט על העלאת . בכלל עובדים 90%-מזה, ואנחנו מבקשים להעלות אותו ל

שכרם זה מליאת המועצה. ברשויות שאינן איתנות צריך את אישור משרד הפנים וברשויות 

איתנות מספיקה החלטת מליאת המועצה, כשהגזבר אומר בפני המליאה שתקציב המועצה יכול 

 לשאת את העלאה הזאת. 

 

₪.  33,000-ל₪  32,000זה כנראה בין  100%-השכר של ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

שכר ברוטו כמובן שעל זה יש עלויות כמו כל עובד ₪,  30,000-ל₪  29,000והנגזרת של זה בין 

אחר. שאלות אם יש לחברים? חברים אני גם רוצה, מבחינתי זו גם הזדמנות לציין את עבודתו 

שובים הטובה של מהנדס המועצה, הוא נכנס באמת לתפקיד ואני ראיתי אותו גם בצמתים הח

לנו ואתם יודעים שהמועצה כל הזמן בונה בונה ובונה, ואכן הוא משקיע, חרוץ, ואם לא היה כך 

 אז גם לא היה מגיע לכאן. בבקשה אלי. 

 

, אנחנו מדברים על כל עלות 90%-ל 85%לגבי עלות  שאתה אומר    :מר אלי כהן

 בשכר, מרכיבי שכר נוספים. מעביד? כלומר על כל העלות שלכם או שיש סעיפים נוספים שיש לו 
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שכר לעובדים סטטוטוריים הוא שכר כולל והשכר שאנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

, 27%מדברים עליו זה השכר ברוטו ומזה זה נגזר. לשאלה מה התוספת כאן, אחד החברים זרק 

, 38% 37%, זה לפעמים יכול להגיע גם אפילו עד 33%-אני חושב שזה יותר זה לא פחות מ

יות הנוספות. עוד שאלות חברים, אם אין אז ברשותכם אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד העלו

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

 

מטבלת שכר  90%-לשל מהנדס המועצה כרו העלאת ש פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  הבכירים. 

 

 

 

 י חמד, ירחיב.עדכון אגרת שמירה בישובים שד . 7

 

מכאן אנחנו נתקדם ונעבור לעדכון אגרת שמירה ביישובים שדי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 חמד וירחיב. בבקשה אגוזי. 

 

הוועד המקומי במושב ירחיב ביקש להעלות את אגרת השמירה   :מר יצחק אגוזי

את  לחודש ליחידת דיור. הקב"ט יואב סבן בדק את הבקשה וממליץ להעלות₪  65-ל₪  50-מ

 ₪.  65-האגרה ל

 

 )מדברים יחד( 

 

קב"ט המועצה בדק. אמרתי שוועד  ,אני לא אמרתי שבדקתי  :מר יצחק אגוזי

. לחודש ₪ 65-לחודש ליחידת דיור ל₪  50-מקומי בירחיב ביקש להעלות את אגרת השמירה מ

ו לתוקף, מותר לנו לפי יחידת דיור, הכללים החדשים לגביית אגרת שמירה לפי מ"ר עוד לא נכנס

כנראה שתהיה הארכה בעוד שנתיים בהוראת שעה. אני מניח שבמהלך דצמבר זה יאושר כי 

 הוראת השעה פגה בסוף דצמבר כרגע, אבל יש בקשה לכנסת לתת עוד שנתיים עד שהכללים 
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החדשים יכנסו לתוקף. זה לגבי מושב ירחיב. לגבי מושב שדי חמד, במושב שדי חמד גובים היום 

ת דיור, הם הציגו טבלת עלויות שאין אותה איתי כאן, אבל קב"ט המועצה בדק ליחיד₪  57

לחודש ליחידת דיור, קב"ט המועצה לאחר בדיקתו מאשר ₪  110-אותה, הם ביקשו להעלות ל

בלבד. ולכן מה שאנחנו מביאים פה למליאת המועצה זה להעלות את אגרת השמירה ₪  90להם 

ר במושב שדי חמד. בהמלצת קב"ט המועצה מאשרת מליאת לחודש ליחידת דיו₪  90-ל₪  57-מ

ליחידת ₪  65-לחודש ליחידת דיור ל₪  50-המועצה את העלאת אגרת השמירה במושב ירחיב מ

. בהמלצת קב"ט המועצה מאשרת מליאת המועצה את 1.1.16דיור, תוקף ההחלטה מיום 

ליחידת דיור ₪  90לכדי ליחידת דיור לחודש ₪  57-העלאת אגרת השמירה במושב שדי חמד מ

 . 1.1.16לחודש. גם פה תוקף ההחלטה מיום 

 

אני לא יודע מה הקריטריונים של קב"ט המועצה לבדוק, אבל גם   :ןמר אורי עצמו

לנו בתור מקבלי החלטות שתמיד זה אתה וכולנו אומרים לעצמנו שאנחנו אחראים על כל 

חוץ  100%-ך שהם ישלמו. להכפיל מהיישובים, אז אתם לא יכולים להגיד לי: מה אכפת ל

לא  100%-מאשר הם עושים איזה... חבר'ה שמירה זה גם כן מיסים, זה גם מיסים. להכפיל ב

 נראה שאנחנו יכולים לאשר דבר כזה. 

 

 

 )מדברים יחד(

 

 שלמה סיימת? בבקשה לאה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  ?אני יודעת שיש מקסימום זה עומד בתנאים   :גב' לאה פורת

 

 בבקשה אלי. ₪.  150המקסימום נדמה לי משהו בסביבות   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

פר יחידת ₪  15-לפי מיטב הבנתי שהוא רוצה להעלות את זה ב   :מר אלי דלה
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משהו פה לא ₪.  5,500דיור. אני מבין בצד שלי במושב שלי הצבא יש לו השתתפות של איזה 

  . אני לא מעודכן ,המסתדר לי, למרות שאני לא מעודכן בקטע הז

 

אם נציג של יישוב מבקש לדחות נושא מהסוג הזה, אין לי שום   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בעיה. בבקשה רחל. תחשוב ותגיד לי מה אתה רוצה. 

 

באלישמע אני יודעת שבאחת הישיבות גם אישרנו תוספת. אבל אני באופן אישי  :גב' רחל רבר

רי מליאה יכולים לפנות לשדי חמד, אני אמרתי לו: אני פניתי לוועד שלנו, מה שאנחנו בתור חב

לא יכולה לתמוך בתוספת שאני לא יודעת מה בדיוק התוכנית, אם יש לכם רצון להוסיף 

מצלמות או משהו, המועצה יכולה לדרוש מהיישוב הסבר למה הם רוצים להוסיף, אם הם 

הביטחוני עכשיו שיש צורך רוצים לשדרג את המערכות או משהו כזה. אפשר להבין את המצב 

 בהעלאה של סכום השמירה. 

 

. יש כאן נקודה אחת שאני מסכים עם חלק מהחברים שמעירים  :ד"ר מוטי דלג'ו

כשמביאים העלאה צריך גם להציג את התקציב הכולל, כאן נציג של יישוב אומר שהוא לא מכיר 

 היא שם זה נבחן נבדק?  את זה, זה עושה בעיה. הנציג של שדי חמד לא נמצא כאן, השאלה

 

לגבי שדי חמד... לבקשתם של המושב הועלו מספר נושאים כגון   :מר יצחק אגוזי

 שומרים, לטענתם דרישה של משטרת ישראל. 2העלאת שעות השמירה, ביצוע שמירה על ידי 

שומרים ברכב סיור למעט ברכבי מג"ב.  2-לא קיימת דרישה של המשטרה ל" :הקב"טכותב 

הנני ממליץ על העלאת  29.11.15קת כמות משלמים לפי יחידות דיור ואחוז הגבייה עד לאחר בדי

₪,  90-אבל בעל פה הוא תיקן את זה ל₪  86", הוא כתב במקום ₪ 90אגרת השמירה על סך 

שעות משמרת, אחד ברכב הסיור ואחד בשאר היישוב  8הנ"ל כולל תגבור בשעות אבטחה לפי "

 . "ור, יואב סבןברכב סי הפעלה₪  5,000+ 
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 שומרים? 2הוא בטוח במה שהוא אמר שהוא לא מחייב   :מר אשר בן עטיה

 

 )מדברים יחד(

 

אני רוצה לומר שוועד היישוב, אני מניח, הוא ועד נבחר, הוא    :מר איל מילר

יודע אולי יש להם הרבה פריצות, הוא רוצה לתקן, הרי גם הם בתור תושבים משלמים את זה... 

חושב שאם הם רוצים את זה, אנחנו יכולים לאשר את זה. אם תהיה איזה שהיא בעיה  אבל אני

 נשמע מהם גם. זה שהנציג איננו זה לא רלוונטי.  לתושבי היישוב אנחנו

 

 )מדברים יחד( 

 

תראו אני חושב שאם צריכים את האישור שלנו, אז לכבד אותנו   :מר אורי עצמון

אתם לא עושים את זה ולא מוכנים עם זה, לא קרה שום  במינימום, להגיד מהו התקציב. אם

  לעשות. אי אפשר לבקש לאשר בלי לקבל. דבר מותר, אז נדחה את זה לפעם הבאה, אין מה

 

חבר'ה אני חושב שזה לא פעם ראשונה שיישוב ועד מקומי מבקש   :מר שמוליק מריל

ם להכפיל וכל זה. כשאנחנו איזו בקשה. ותמיד יש פה מרקחה, מה ששלמה עצמוני אומר מבקשי

עושים את הישיבות אצלנו אני חושב שנכון שזה עבר ועדת ביטחון. נציג היישוב שיבוא להסביר 

או שייקח את הסמכות את ארגז כלים של ועד מקומי נציג במועצה ויסביר את עצמו. אם הוא 

 אומר שהוא לא יודע מכל הסיפור, אז מה יש בכלל לאשר את זה. 

 

אוקיי חברים תראו אני אגיד לכם מה אני מבקש להציע.           :דלג'וד"ר מוטי 

אני מקבל את ההערות של החברים גם אני חושב שצריך להציג את התקציב הכולל ויכול להיות 

קב"ט המועצה בדרך כלל הוא בישיבת המליאה מציג את  .גם בגלל הסיטואציה אנחנו כאן

פי שאנחנו מקבלים בנושאים תכנוניים. אנחנו הנושא. אנחנו נקבל את ההחלטה הבאה כ
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מחליטים לשוב ולדון בישיבה הבאה, כאשר אנחנו מבקשים להציג את התקציב הכולל ואת 

 מספר היחידות המשלמות. 

 

 ,אז לא לדבר ספציפי למושבים האלה יש דיון בנושא אם כבר  :מר אשר בן עטיה

נחנו סומכים, ועד מוניציפאלי נבחר גוף צריך לעגן עקרונית אם ועד מוניציפאלי מבקש אז א

שנבחר הוא מבקש, לפי דעתי המועצה באופן אוטומטי צריכה לאשר לו, זה לא סיפור. אם לא, 

אז תגידו שוועד מוניציפאלי הוא בובה, הוא מתמודד עם השומרים, הוא קובע את התקציב שלו, 

ואתם באים ואומרים  ,לםמה אתם רוצים ממנו? הוא מקבל משכורת עתק מהמועצה ומכל העו

זה מה  ,לו: לא, אתה לא יודע לנהל את הכפר שלך. לא התפקיד שלנו בתור מליאה להגיד שוועד

שאתם אומרים היום, תפסיקו עם ההצגות. ועד מקומי רוצה להעלות כי אין לו כסף, כי אין לו 

וא בא לבקש כסף לנהל את השמירה, אתם מטילים עליו משימה שהוא לא יכול לעשות אותה. ה

, להחליט מה שהוא רוצה הוא סוברנימה הסיפור? זה ועד מקומי הוא נבחר,  ...תוספת ואתם 

אז אתה מתחכם וקובע לו מה לעשות, ואתה לא מתקדם  אם לא רוצים, שלא יבחרו פעם הבאה. 

עם היישוב שלך אז אתה בא להילחם פה עם היישוב שלך, אני עם היישוב שלי מסתדר, מי שלא 

 דר עם היישוב שלו שלא ייצג אותו. מה הסיפור? מסת

 

 אתה רוצה להרים יד בלי לדעת על מה?   :מר אורי עצמון

 

 -אני לא רוצה לדעת על מה, לא  :מר אשר בן עטיה

 

 )מדברים יחד(

 

אני אומר ועד מוניציפאלי תפקידו לבצע את התקציב שהוא   :מר אשר בן עטיה

, תן לו את הכלים. אתה לא נותן לו תקציב, לא נותן לו... עשה. אם הוא לא יכול לשים שומרים

באים לאותו ועד  ,ואתה רוצה שהוא ישמור. איך הוא ישמור? איך? לא באים אליך בטענות
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 מוניציפאלי. אתה יושב פה על האולימפוס הוא חוטף את כל הצעקות. 

 

 אני לא יושב על האולימפוס אף פעם.   :מר אורי עצמון

 

אתה יושב על האולימפוס. אם יש לך סכסוך עם האגודה שלך,   :טיהמר אשר בן ע

 אל תבוא לפה. 

 

 לי?   :מר אורי עצמון

 

לא יודע למי. אני לא יודע איזה יישוב הגיש בקשה, גם לא מעניין   :מר אשר בן עטיה

 אותי. אבל זה לא יכול להיות. 

 

 מה.  אם אני צריך להרים יד אני צריך לדעת על  :מר אורי עצמון

 

מים בואו תעלו  שנה ועד מקומי, אתם אל תהיו חכ 20אני הייתי   :מר אשר בן עטיה

 תנהלו את הוועד המקומי לראות את הדברים.  את המושב.

 

חברים, אני מבין שהסוגיה היא לא בהכרח האישור והסכום   :ד"ר מוטי דלג'ו

ם של חברי המליאה. אם אלא הסוגיה כתפיסת עולם מה מקומו של הוועד המקומי ומה מקומ

אני צריך להתבטא בעניין הזה אני לא אוכל לומר שתשמעו מליאת המועצה או המועצה, כל 

הצעה או כל בקשה שוועד מקומי יגיש  באופן אוטומטי היא תאשר. מאידך אנחנו בהחלט 

 נותנים משקל וכפי שגם נאמר, הוועד המקומי הוא מופקד בנושא הזה, בנושא הזה הספציפי על

מתן השירות על פי חוק העזר והוא קובע את הסכום, ולאחר בדיקה של קב"ט המועצה. אנחנו 

יכולים לעשות את ההחלטה שלנו שתהיה מסוג ההחלטות, אגוזי אני רוצה לומר לך, אם היית 

אם לא היית מדבר לא הייתי מעיר לך. עכשיו לעניין עצמו, את התחשיב היה פחות ויכוח. מביא 
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צה ועדת ביטחון. נכון קב"ט המועצה הוא גם מרכז את הוועדה, יש לנו גם יו"ר יש לנו במוע

ועדה, זה  אורי עצמון. אנחנו יכולים לקבל את ההחלטה הבאה שאומרת: המועצה מאשרת 

כפוף לאישור של ועדת הביטחון. כלומר ועדת הביטחון תבדוק את הנתונים, במידה והיא תמצא 

 זם או אחרת זה לא מאושר וזה יחזור לכאן. לנכון שביישוב אחד הסכום מוג

 

לא, אני חושבת שהקריטריון צריך להיות רק אם לא הופעל    :גב' גילה פרין

  -₪ 60שיקול דעת סביר, לא להתערב באם הם מחליטים שהם רוצים 

 

 הם מבוגרים רציניים.  כבר לא נכנס במקום ועדת הביטחון, אני  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רוצה משהו על העיקרון להגיד לך מוטי, ואני תמיד רואה   :ימר שלמה עצמונ

ואני חוזר ואומר, כמו שאנחנו המליאה רוצה להעלות מיסים ולא יכולה בלי אישור השר, יכולים 

להגיד מה השר מתערב אנחנו מועצה עשירה ראויה מה אכפת לו, למה הוא לא מאשר לנו. אותו 

מה שהם רוצים עם כל הכבוד ליישובים. יש מערכת  דבר גם היישובים לא יכולים לעשות

 היררכיה שצריכה לעבוד בצורה מסוימת. 

 

אנחנו לא אמרנו, לכן הם באו לפה. אני רק אומר לך שאתה לא   :מר אשר בן עטיה

  -יכול להיכנס להם

 

 אני לא נכנס, לא נכנס.   :מר שלמה עצמוני

 

, אתה ודאי אתה לא מנהל כפרם. הם באו לפה, זה האישור שלה  :מר אשר בן עטיה

 לדבר על אחרים, זה הכול. אתה רוצה לא מנהל כפר, ואתה גם לא רוצה לנהל כפר. 

 

 זה היה מעניין אותך? ₪  180-אשר אם היו מעלים לך ל   :גב' לאה פורת
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את עשית פעם שמירה למושבים? ראית כמה זה עולה? אני מודיע   :מר אשר בן עטיה

  -לך שזה עולה

 

 אני יכולה להגיד כל סעיף בתקציב השמירה שלנו.    :גב' לאה פורת

 

 בגלל זה אני אומר לך... לך, גם אני יכול להגיד  :מר אשר בן עטיה

 

 )מדברים יחד(

 

חברים, אני מעלה את נוסח הצעת ההחלטה. אז אני אומר לך,   :ד"ר מוטי דלג'ו

ברים, אתם יודעים על מה הנושא, שני אני רק רוצה להזכיר לכם חדנים על סעיף כזה שולי. 

. שמענו את הדעות, יש כאן גם דעות ערכיות בתפיסת 'וואוו'יישובים ביקשו אז אנחנו עושים פה 

עולם, התייחסתי גם לעניין הזה. אנחנו כמועצה לא באופן אוטומטי מאשרים, יחד עם זאת 

קל לרצון של ועד מקומי. אנחנו כמועצה לוקחים בחשבון בצורה מאוד מאוד מאוד נותנים מש

בינואר, לכן ההצעה שאני מציע  1-אבל מאחר ואנחנו נמצאים בסוף השנה וההיטל צריך לחול מ

היישובים,  תלכם היא כזו שהיא נותנת את שתי האפשרויות. כלומר אנחנו מאשרים את בקש

לא מדבר כמו כן מטילים על ועדת הביטחון של המועצה לבדוק, אם הם ימצאו שם חריגה, אני 

על שקל פה שקל שם זה ברור, אז זה יחזור לכאן ובזה נגמר כל הסיפור. אני מעלה את זה 

 . ההחלטה עברה. 3. מי נמנע? 2להצבעה, מי בעד שירים את היד? אפשר להוריד. מי נגד? 

 

אגרת השמירה ברוב קולות לאשר בכפוף לאישור ועדת הביטחון העלאת  הוחלט: החלטה

 .1.1.16ליחידת דיור, תוקף ההחלטה מיום ₪  65-לחודש ליחידת דיור ל₪  50-במושב ירחיב מ

ליחידת דיור ₪  57-העלאת אגרת השמירה במושב שדי חמד מבכפוף לאישור ועדת הביטחון 

 .1.1.16ליחידת דיור לחודש. תוקף ההחלטה מיום ₪  90לחודש לכדי 
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 החזר ארנונת עסקים ליישובים.  . 9

 

ברים עכשיו אני מבקש את תשומת ליבכם, וכדאי שתקשיבו. ח  :ד"ר מוטי דלג'ו

פשרתי בצורה חופשית, הנושא הבא אני מבקש כל מי שירצה י ואאני ממליץ, בנושא הקודם נתת

לדבר אך ורק ברשות דיבור, ולא יהיה מישהו שירצה לדבר ולא אתן. תראו אחד הנושאים 

סוגיה של התמיכה של המועצה שהעסיקו גם את הצוות הניהולי של המועצה זו הייתה 

, אני צריך אתכם שאתם ערניים 8ואחר כך נחזור לסעיף  9ליישובים. אני ברשותכם עובר לסעיף 

בסעיף הזה, יותר מאוחר אני בטוח שתהיו פחות ערניים. תראו חברים, אנחנו כאשר הוצגו 

של ארנונת  עקרונות התקציב בישיבת ההנהלה הועלה הנושא של חלוקה יותר מאוזנת בנושא

שיש להם פחות. ואנחנו ישבנו בסוגיה  תושבים ויש ישוביםעסקים. יש יישובים שיש להם יותר 

הזו ואני רוצה פה לומר יותר ממילה טובה גם לאגוזי, השקיע לא מעט בכל מיני הנחיות שנתתי 

נות של וריאציות שו 12לו ככה וככה, והוא בא עם רעיונות שלו וכמעט בחנו סדר גודל של כמעט 

לי היה חלוקת ארנונת העסקים. משוויוני ועד המצב שהוא כפי שהוא היום. כבר בתחילת הדרך 

ברור שהבעיה היא יותר בעיה שנמצאת בתרומה של יישובים שצריכים לצורך העניין הזה לתת, 

כלומר אצלם יצטרך להיות הקיצוץ ופחות באלה שמקבלים. אני אמרתי את המשפט הזה גם 

הלה. אני גם הרשיתי לעצמי לומר שנושא כל כך חשוב הוא לא צריך להתקבל ברוב בישיבת ההנ

רגיל, אלא הוא צריך להיות נושא שישנה לגביו הסכמה מאוד גדולה. וכשהכנו את ההצעות 

באופן טבעי אנחנו הזמנו את הנציגים הרלוונטיים של היישובים שנוגעים בדבר, אם זה לצורך 

, גבעת חן, כפר מל"ל, נווה ימין, נחשונים, ניר אליהו, עינת, רמת העניין אייל, גבעת השלושה

הכובש, חורשים כאן מזכירים לי. ואנחנו הצגנו בפניהם ואני רוצה לומר, כשאתה מסתכל ואתה 

זה חזרת לאותו יישוב כשאתה לא מכיר את הסוגיה ביישוב, אז ורואה מה ארנונת עסקים שמ

או השני לא מקבל ₪  100והשני מקבל ₪  900תושב באמת נראה לך פתאום אחד התקבל פר 

בכלל. אבל תראו זה מורכב מכמה גורמים, ואני תמיד נותן את הדוגמא שאותו אחד בא לנחלה 

בלילה אלא גם בשעה  12-שיש לו את המחסן ויש כאלה שיושבים פה שהם שומעים לא רק ב
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יד הבית, איך המשאיות נכנסות יותר מאוחרת, איך הסמיטריילר נוסע רוורס ועם הצפצוף שלו ל

ופוגעות בתשתיות, ואיך שונה קצת כשיש עסקים ביישוב וכשאין עסקים ביישובים. זה גם 

מבחינת איכות החיים ואני כאן לא אומר שום מילה לגנות אותם יישובים שעשו עסקים, נהפוך 

חים הוא חלק מהיישובים בזכות העסקים האלה קיימים, בזכות העסקים האלה הם פור

ומשגשגים, משום שבלי זה הם לא יכלו להתקיים. ובמכלול הזה עשינו התייעצויות יותר מפעם 

אחת, ובסופו של יום אתם תראו שהחלטנו שאנחנו הולכים למודל שאומר את הדבר הבא: יש 

איך אנחנו הולכים ועוזרים להם. אני גם אומר את זה עכשיו, אנחנו  יישובים קהילתיים 3לנו 

לנגד עינינו, יש לא מעט יישובים שנזקקים, אבל ראינו לנגד עינינו את היישוב ירחיב.  ראינו גם

ובמכלול הזה אם תרצו יש גם טבלה שהוכנה בצורה יפה על ידי אגוזי, ובצורה הזו אנחנו בשונה 

יישובים ולחלק גם ליישובים אחרים, אחרי  8, 7מהיד גרזן שהייתה צריכה להוריד לאותם  

, הגענו למערכת של הסכמות עם נציגי היישובים, בדרך כלל 4-, כלומר לא רק ל4-השציינתי את 

הופיעו נדמה לי יו"ר בישיבות, צפי כמובן עזר בעניין הזה מאוד, אגוזי סייע מאוד. הגענו 

למערכת של הסכמות שמדברת, תראו כשאני אומר מערכת של הסכמות זה לא בכיף אותו יישוב 

שגם הם הבינו שבנסיבות של העניין הם  לכםסכים, אבל אני אומר שהיה צריך להוריד לו ה

מבינים שצריך למצוא פה איזה שהיא הסכמה, ואני גם ביקשתי מהם שההסכמה תהיה גם 

שלהם, כמובן שאם המליאה לא תסכים אז אין הסכמה שלהם גם לשקל אחד שלצורך העניין 

    לחלוקה.  pool-הזה הם מוכנים לשים ב

את תשומת ליבכם לטבלה שבצד שמאל שזה נראה כאילו אצלי ירוק אבל פה זה אני מסב   

נראה בהיר כזה. חברים יש לכל אחד גם טבלה, יותר טוב מזה לא יכול להיות. לאחר שכמו 

שאמרתי ששקלנו מספר רב מאוד של אופציות ועשינו גם התייעצות עם היישובים הנוגעים 

ביישובים מאוד מאוד פעילים. ההמלצה שמוגשת כאן בדבר, וגם עם חלק מחברי המליאה שהם 

₪,  90,000חורשים ₪,  60,000גבעת חן ₪,  50,000גבעת השלושה ₪,  50,000זה ירידה לאייל של 

עינת ₪,  75,000ניר אליהו ₪,  90,000נחשונים ₪,  75,000נווה ימין, ₪,  90,000כפר מל"ל 

רת שאנחנו במסגרת הזו למתן נקצה ההצעה כאן אומ₪.  20,000ורמת הכובש ₪  30,000

עכשיו מה ₪.  200,000ולגבי צור יצחק  ,בנוסף למה שיש לה₪  90,000לנירית ₪,  180,000
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שאפשר לראות, וכמובן כפי שאמרתי בנוסף לשלושת היישובים הקהילתיים החלטה מיוחדת 

חזר פר אם אתם שמים לב בטבלה אתם גם מקבלים את המודל של ה₪.  50,000לגבי ירחיב 

 400תושבים או יישוב עם  500תושב, אבל צריך יחד עם זאת גם לציין שאם יש יישוב עם 

תושבים, זה לא אומר  1,000תושבים ויישוב אחר  500תושבים, ולצורך העניין שלנו נגיד 

תושבים. אתם יודעים שבנושאים  500-תושבים יש לו הוצאה כפולה מה 1,000-שהיישוב עם ה

ות לגודל. אנחנו ניסינו לעשות שקלולים של כל מיני מדדים כאלה ואחרים, אבל האלה יש יתרונ

אם מישהו שואל אותי בסופו של יום, יגיד לי: שמע זה מתמטיקה? בהחלט לא מתמטיקה, זה 

גם היישובים התורמים וההצעה שפה אחד נקבל את ההצעה  ,לא מתמטיקה. אנחנו הצגנו את זה

, היא מאידך באה לתת לארבעת היישובים מאידך היא לא עושה הזו, זו הצעה מידתית כמותית

קיצוץ חזק לגבי אותם היישובים שיש להם ארנונות עסקים יחסית גבוהה, אבל יש להם מספר 

תושבים נמוך, והיישובים האלה גם עומדים בפני הגדלה. זו ההצעה אני יודע שאפשר פה עכשיו 

ול לומר לכם באמת, ואני יודע שאתם מאמינים לכל לשבת ולדבר שעות על גבי שעות. אבל אני יכ

מה שאומר, ובתנאי שהוא נכון וזה נכון מה שאני הולך להגיד, הקדשתי לא רק אני גם אגוזי וגם 

או כאלה  60-40צפי, הקדשנו לזה את כל מה שאפשר במטרה כדי שלא נעביר פה החלטה של 

ינו את המצב, ואותם היישובים דברים, כי חשוב לי מאוד שאותם היישובים התורמים יב

ו כמו שאמרתי לכם עם נשמסייעים בידם כמובן יבינו את המצב, נראה לי שזה סביר. אנחנו נפגש

ישיבות  2הנציגים של כל היישובים הנוגעים בדבר. נכון צפי? גם אתה באופן אישי ואני אצלי 

מה שמחליטים מחליטים, היו. ואתם יודעים בדרך כלל נושאים שאני מביא למליאה אני מביא ו

אני לא מדבר עם נציגים היישובים. אבל הנושא הזה הוא כל כך מורכב שהקדשנו לו כדי שאנחנו 

 נוכל פה לקבל החלטה מושכלת שיש בה גם צד ערכי. 

 

מתוך  מיליון 3.7 מעסקים , הכנסה מארנונהאני רואה את עינת  :מר אורי עצמון

האם זה נכון מה ₪.  30,000-ה ם הם צריכים להורידזה מה שהם מקבלים ומש₪  494,000זה 

 יש לי הערה. אז  ,אם לא ?שכתוב כאן
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 כל מה שכתוב נכון.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

המועצה שהיא  ...אז חסר לי שותף אחד לתמיכה ,אם זה נכון  :ןמר אורי עצמו

הגינות פה ארנונה מאותם יישובים... הייתה צריכה לתרום גם משהו, ה 50%-מקבלת מעבר ל

 יתרמו. אני לא רואה שהמועצה תרמה משלה.  ה... מחייבת שכולם תורמים, כל בעלי

 

שהיה  לפחות ביישוב אחד, יש יו"ר ,לשמחתנו חלק מהיישובים  :ד"ר מוטי דלג'ו

הוא אמר לי: 'תשמע, זה המועצה שמחזירה הכי הרבה, חד  ... בישובים ובמועצות אזוריות.

ם את ארנונת המגורים, עסקים יש מעט מאוד יישובים שמחזירים וחלק'. אנחנו לוקחים ג

אבל זכות כל החברים. אני חושב שיש לפתוח דיון בעניין הזה, עסקים, אבל אני באמת לא רוצה 

לזה גם משמעות ערכית שהדבר הזה יעבור בהסכמה הכללית, זה אומר משהו לגבי חברים 

  -שיושבים כאן. אז אם אין שאלות אני מבקש

 

סמנטית   ההערה קטנה, אני חושב שאם היית עושה מבחינ    :???

  -19%מחזיר  17.5%במקום 

 

אל תציע הצעות שכבר בעבר הגזבר לחץ עליי להוריד אותם,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תעזוב את זה עכשיו. 

 

איתנו, עכשיו מה אתם סיכמתם עם היישובים אבל לא סיכמתם   :מר שמוליק מריל

 ?אני אמור לעשות

 

 תראה אני אומר לך את הדבר הבא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אבל לא זה מה שאני רוצה לשאול. אני רוצה להגיד דבר אחר.   :מר שמוליק מריל
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הפנימית הזאת. אם המועצה רוצה לעזור ליישובים שתעזור  ההתחשבנות אני לא מבין את

המועצה? למה רק חלק  ליישובים. למה דווקא דרך ארנונת העסקים? זה המקור היחידי של

מהיישובים מממנים את התוספת ליישובים האלה? למה לא כל יישובי המועצה? למה רק 

את זה, אני שאלתי את אותה שאלה בפעם אומר היישובים של ארנונת העסקים? ועוד אני 

אתה אומר עוד פעם הקודמת ואז אמרת בדיוק אותו דבר, עשינו מפתח חדש וזה וזה, ועכשיו 

אני מפתח חדש, לכמה עשית מפתח חדש לשנה? שנה הבאה עוד פעם נחזור לדיון הזה? אז עשינו 

זה בסדר אין שום אומר עוד פעם את אותו הדבר, אם המועצה רוצה לעזור ליישובים האלה, 

 . אם אני צריך להסביר את זהבאמת אני לא יודע  ,. ודבר שניבעיה, שכל יישובי המועצה ישתתפו

 

אתה תצביע לא  ,תראה שמוליק, אחרי הנתון שאני אמסור לך  :ד"ר מוטי דלג'ו

 291,000רק עם הידיים גם עם הרגליים. גבעת השלושה במודל של שוויוני הייתי צריך להוריד 

  -עכשיו אתה מבין למה גם הנציגים של היישוב שלך לאחר ששמעו את הנתון הזה₪. 

 

 ₪?  290,000על סמך מה אתה אומר   :מר שמוליק מריל

 

 )מדברים יחד(

 

ואף בית בהרחבה לא  40%-עושים שוויון שהמשק שלי ירד ב  :מר אשר בן עטיה

 נמצא בגלל התעשייה שלנו על זה תעשה שוויון, אל תעשה שוויון על מה שבא לכם. 

 

 . אשר אנחנו בשביל זה לא עושים יותר שוויון  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

, עכשיו דיברת עם האנשים דיברת, אז מה. אז אל תגידו שוויון  :מר אשר בן עטיה

עם מי שדיברת הוא אמר לך שהוא מסכים. אף אחד לא אמר לך שהוא מסכים והוא לא יסכים 

. נווה ימיןלקח את המפתחות לשים אותם במזכירות, תנהלו אתם את נווה ימין חושב הוא גם. 
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אחד בנווה ימין. מגיע למתן  . כל הפקידים שלך הם יישבו יוםנווה ימיןנראה אתכם מנהלים את 

 התקציב אני אמצא לכם איפה לתת להם. כסף ויש לכם מאיפה לקחת, אתה רוצה תן לי את

 

אתה הרגע צעקת שאם הוועד המקומי ישב עם המועצה אז הכול    :גב' לאה פורת

 בסדר. 

 

. גברת הוא לא קיבל, זה הוא לא קיבל את זה הוא לא ישב איתם  :מר אשר בן עטיה

 ול טוב מאוד הוא לא קיבל את זה. מה את רוצה עכשיו לריב? הוא לא קיבל. ואם יגיד עכשיוהכ

 ₪.  100,000קיבל אני מתקפל מוציא לך מכיסי עוד שהוועד 

 

  שוועד מקומי הסכים. הוא אמר     ???:

 

הוא אמר ואתה מאמין לו? הוא לא אמר את זה. הוא לא אמר   :מר אשר בן עטיה

 ,לו מילים לפה. הוא יודע שהוועד המקומי לא יסכים לו. הוא לא אמר את זה ויסאת זה, אל תכנ

הוא לא שקרן. הוא לא אמר נווה ימין. אני חוזר עוד פעם על מה שהוא אמר. אמרת שהוועד 

 המקומי הסכים איתך?

 

 תקשיב תן לי, אני אגיד לך בדיוק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עד המקומי, הוא לא אמר הוא לא יגיד. אני מייצג את הוו  :מר אשר בן עטיה

 

 אשר תקשיב, תתקרר אנחנו נחזור ואני מקווה שגם אתה תצביע.  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

קודם כל דיברתי עם המזכיר של היישוב שלנו, הוא גם כן אמר   :מר יעקב אברהמי

תרומה לי שהוא לא הסכים, אני לא יודע מה היה, אבל הוא לא הסכים. תראו השנה בעקבות ה
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שההוצאות שלנו על אחזקת העסקים שלנו הם יהיו יותר גבוהות ... הזאת, אנחנו פעם ראשונה

ההוצאות מההחזר של המועצה. אני חושב שזה מצב לא נורמלי וכמו הזכירו פה יש לנו הרבה 

מאוד הוצאות על תחזוקת האזור העסקי, עם כל הנושא החקלאי והנושא התעשייתי, המשאיות 

טרקטורים שחורשים את הכבישים, אנחנו לא מוכנים לקבל את זה, ואנחנו נצביע שנוסעות, ה

 נגד. 

 

אני רוצה להגיד משהו קודם כל לגבי התהליך. אני חושבת    :גב' אשרת גני

שברמת התהליך היה נכון לשתף אותנו כאן, לפתוח את זה לתת לנו את הנייר הזה לפני, שנקרא 

ן עכשיו להצבעה לפני שאנחנו עשינו איזו שהיא בדיקה שלנו, אותו שנלמד אותו. שלא נגיע לכא

 גם עם הוועד אבל גם אנחנו חברי המליאה בינינו לבין עצמנו. 

 

 איתם.  לאבדקתי עם הוועד, הוועד     ???:

 

אוקיי, וזה לא משנה. אם הוועד היה איתנו או לא איתנו זה    :גב' אשרת גני

אותו, כי אנחנו גם צריכים להצביע עליו. אז אנחנו צריכים תהליך שאנחנו היינו צריכים לעשות 

ללמוד ולקרוא את זה לפני זה, זה אחד. שתיים לגבי המהות עצמה. זה בדיוק כמו התקציב 

הדיפרנציאלי, החוק שהממשלה רוצה להעביר בתקציב או העבירה, הוא בדיוק אותו דבר. זה 

תי הוא דבר נכון, ואם היינו מדברים עליו לקחת מיישוב אחד ולהעביר ליישוב שני. צדק חלוק

כאן יחד אולי היינו מגיעים גם לנוסחה מוסכמת והמועצה הייתה מוציאה משהו ומעבירה ולא... 

 בדיוק כמו רשויות חזקות שצריכות לממן רשויות בפריפריה, זה לא נכון. 

 

 אשרת זה לא המקרה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זה ממש לא המקרה. אני משלמת ארנונה כמוך בדיוק, רק    :גב' לאה פורת

קוראים לה ארנונת מגורים. כל הארנונה שאת משלמת וכל הארנונה שאני משלמת הם אותו 
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וראים לה מגורים, אני הדבר. מספר התושבים אצלך אותו דבר כמו אצלי, רק בגלל שאצלי ק

משכירות, אני ת אותך כמה מרוויחים ממך, זה הכול זה כל ההבדל. אני לא שואל 1/3מקבלת 

 הטרקטורים. לא שואלת אותך כמה מרוויחים 

 

אצלך אין שחיקה של תשתיות כמו שיש ליישובים שיש בהם    :גב' אשרת גני

 תעשייה. 

 

  -אבל אני לא שואלת אותך כמה את מרוויחה על המחסנים   :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד(

 

אי אפשר להגיע  ..על זה בדיון פתוח.להתווכח  לאה, אפשר   :גב' אשרת גני

להצבעה לפני שמתקיים דיון כזה שאנחנו שמצביעים צריכים להביע את דעתנו, ואנחנו מביעים 

 את דעתנו. 

 

לא התווכחתי על זה. התווכחתי על זה שאת אומרת שזה תרומה    :גב' לאה פורת

ורים אותו שקל שאני משלמת זה לא צדק. הצדק הוא לא זה שקוראים לארנונת מג ,וצדק

 . 17%ממנו ואני  30%את מקבלת משהו אחר משלך,  קוראים

 

 לא מסכימה איתך, לא מסכימה איתך.    :גב' אשרת גני

 

היית רואה שאין הבדל.  20%אם היו אומרים לך ארנונת מגורים    :גב' לאה פורת

 את מקבלת את שלך ואני מקבלת את שלי. 

 

ישהו מדבר מה ההחזרים של מועצה, אני מציע לכם כשמ  :ד"ר מוטי דלג'ו
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שתסתכלו יש פה סך הכול החזר ארנונת מגורים שהמועצה מחזירה יחד עם ארנונת עסקים, זה 

עובר את האחוזים שמישהו חלם. לא מעט אנשים שמגיעים למועצה, אני אומר לכם בכנות, לא 

 , זה לא פשוט. כאן הצביעה זהבה. עם התקציב שנשאר במועצה בסופו של יוםמבינים איך אנחנו 

 

אני רואה את  פלוסים ומינוסים,אני רואה מספרים, אני רואה    :גב' זהבה רוט

השינויים, אני רואה ממי זה יורד, אני רואה מי המקבל. אני לא מבינה את המודל, אני רוצה 

 להבין את המודל. 

 

 כן, אמרנו לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 , אני לא הבנתי. לא   :גב' זהבה רוט

 

אז אני אסביר לך עוד פעם. המודל שאמרתי לך שהוא לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

מתמטיקה בא לעשות תיקון בלבד, כאשר בתיקון הזה הוא נותן לשלושת היישובים הקהילתיים 

שחלק מאיתם לא היה להם בכלל, ותוספת רק למושב ירחיב, כי הוא מושב שבכל ישיבת מליאה 

נה אנחנו אומרים שאנחנו רוצים שסוף סוף היישוב הזה ימריא וזה חלק בישיבה הראשו

 מהעזרה של המליאה. 

 

בכל זאת אני לא רואה מודל עם כל הכבוד. אין מודל, קיבלתם    :גב' זהבה רוט

, ודאגתם Zוליישוב אחד להעביר   Yליישוב אחד להעביר   Xהחלטה שליישוב מסוים להעביר 

הסכומים האלה ולתת אותם, איפה המודל? חוץ מהרמה  לקחת מפה ומשם ולקבץ את

 פה העקרונית של יישוב חזק שייתן ליישוב חלש או אני לא יודעת מה. חוץ מהמודל... אם יש

 מודל מספרי. 

 

וריאציות עם  12אני חושב שהסברתי בפתח הדברים שהכנו   :ד"ר מוטי דלג'ו



 מועצה אזורית דרום השרון 
 3.12.2015מיום  30/15מס'  הישיב

 

 30 
 

הרצה שהרצנו המשמעות הייתה כיסוח מודל שאומר אחוז כזה ואחוז כזה. המשמעות שם בכל 

רציני של היישובים שצריכים לתרום, ונתתי לך כדוגמא אם תרצי יש לי כאן את הטבלאות סדרי 

בהתחשב בסכום שנשאר פר תושב. ₪  90,000ואנחנו הגבלנו פה תקרה של ₪  290,000גודל של 

ה אפשר טיפה יותר גם כשאנחנו מדברים פר תושב זה לא לכולם שווה. זאת אומרת איפה הי

להוריד כדי למצוא את הפתרון לארבעת היישובים האלה. אמרתי בצורה ברורה וחד משמעית, 

אין כאן מודל מתמטי מה שאנחנו בדרך כלל היינו יכולים לתת. לכן בשיחות שהיו כולל בישיבה 

זה אבל  יישובים, הם לא אוהבים את 6שהייתה נדמה לי יום רביעי, אתמול בבוקר, הוזמנו עוד 

הם אמרו שחלק מההבנה שלהם בנסיבות של העניין בזה הם מוכנים להסכים. חלק מאיתם, 

יותר נכון אחד היישובים הציע גם דבר נוסף, אמר: 'שמע מה שאנחנו רוצים שזו תהיה גם 

שנים לא נוגעים בה'. אמרתי להם: 'תשמעו זו החלטה של מליאה ואני לא  3החלטה שלפחות 

 נחליט החלטה מהסוג הזה'. יודע אם אנחנו 

 

הזה  110בסוגריים? כאילו פלוס  110-מוטי מה המשמעות של ה  גב' עמנואלה קון:

 בסוגריים למטה. 

 

כי אגוזי מציע, וזה החלק הבא, שאנחנו נשאר לפעולות  110-ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

חסנים כאלו הולכים לקבע את הסכומים, לא אחוזים לא תקרה שום דבר, ואם עכשיו סוגרים מ

 . 100ואחרים אז המועצה תצטרך לשאת, אז השאירו כאן סדר גודל של 

 

זה ממש לא צודק אם אתה מקבע. אם יסגרו מחסנים תהיה    :גב' זהבה רוט

הקטנה בהכנסה הזאת ואם אתה מקבע את הסכום זאת אומרת שהיישובים האלה יקבלו את 

 ל להיות שזה לא יהיה תלוי בהכנסה. הסכומים האלה, לא משנה מה תהיה ההכנסה. לא יכו

 

זה חלק מההצעה שאגוזי רצה להעלות, אנחנו יכולים גם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להשאיר את זה בצורה הזו, אין שום בעיה. 
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אני רוצה להתייחס ולהתחבר למה שאני דיברתי בפתיחת הדיון    :מר אלי כהן

ן, כי ככה יהיה לנו יותר נוח. אין ולא היום. ואני מציע לכולם לשים את הדבר הזה על השולח

יהיה צדק שוויוני חלוקתי ואני אומר את זה עם הדגשה, זה לא ייקרה. הדבר הכי קל זה לשחק 

פה את הפאנץ' של יפי הנפש ולהגיד: הצענו מודל, הצענו מודל שהוא לא מתמטי. מה שעשו פה 

ם, זה מה שעשו. ואל תפריע לי ליישובים הקהילתיי קיבוצים והעבירו אותם 6-לקחו פה כסף מ

כי אני לא הפרעתי פה לאף אחד. הוויכוח שניטש פה במועצה שלנו, הוא ויכוח עקרוני וצריך פעם 

אחת ולתמיד לשים אותו על השולחן. ואני עם חלק מחבריי מהיישובים הקהילתיים מוכן לדבר 

הדיון הזה. לא יעלה על על זה. אבל לא יכול להיות שכל שנה כל שנה כל שנה אנחנו נמצא עם 

הדעת, אני שותף לדעתו של, מי שאין לו תעשייה אצלו בחצר לא יודע מה זה. וחבריי מהיישובים 

הקהילתיים לא יודעים מה זה. אני לא מבקש מהם להתחלף איתי, אני לא מבקש מהם גם לא 

רים, לא להשתתף איתי. המועצה היום תומכת בקיבוץ בחורשים, אני לא יודע בקיבוצים האח

בתשתיות ביוב, לא באיסוף גזם, לא באיסוף קרטון וזה במפעל. חברים זה נטו נטו כסף שאנחנו 

משלמים והיה מי שאמר זה מס. עכשיו נשאר לחשוב איך מחלקים את זה. חברים יש פה 

מה עשו? כינסו אותם ביום רביעי בבוקר, אמרו ₪.  90,000יישובים, חורשים הולכים לתת פה 

ר'ה זה מה יש, תסתכלו זה המודל, זה הרע במיעוטו', הם לא ראו את כל המספרים, להם: 'חב

הם לא ראו את הטבלה שאנחנו רואים פה עכשיו, הם ראו רק חלק מהנתונים. אני פעם ראשונה 

רואה את הנייר הזה, ישבתי אתמול עם נציגי הוועד שלי. הם לא ידעו להגיד לי: מי נפגע? כמה 

תם יודעים אפשר לשחק עם הנתונים איך שרוצים. לכן מוטי אני אומר נפגע? איך נפגע? א

שבמסגרת הנתונים שנמצאים פה היום יהיה נכון, גם אם יוחלט ללכת למודל הזה לחזור עם 

תחליטו, עכשיו הטבלה הזאת לנציגים של היישובים לוועדים ולהגיד להם: 'זאת הטבלה. עכשיו 

מליאה הבאה ונאשר את זה. אני לא יכול להיות תגידו'. לא יקרה שום דבר אם נבוא ל

בקונפליקט עכשיו עם הנציגים שלי, זה הרי ברור לגמרי. אז פעם אני בניגוד עניינים, פעם אני 

נציג חורשים, פעם אני לא נציג חורשים. עכשיו לעניין עצמו, חברים יקרים אני לא מתבייש 

נתחיל מנקודה זאת לדבר על העיקרון. להגיד. מה ששלי שלי, מה ששלכם שלכם. עכשיו בואו 
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אם זה נכון זה לא נכון. תראו הרי אנחנו לפני חודש החלטנו להוציא את צור יצחק מהמועצה. 

איתנו שאנחנו מהם חברים שלי לא קשור, אבל החלטנו. אז מה אתם הולכים עכשיו ומוציאים 

סכים לזה? מחתימים נשארים במועצה והולכים להעביר להם. למה שזה ייקרה? למה שאני א

אותי על נייר בתור נציג חורשים שאני בעד להוציא את צור יצחק, ושבועיים אחרי זה מציגים לי 

למה? זה נקרא צדק, שוויוני, חלוקתי. אני מסכים עם ₪.  90,000פה נייר שאני צריך להוציא 

אני לא מקבל  אבלמוטי אין פה מודל כלכלי, יש פה מודל שבא להגיד: חבר'ה זאת הקומבינה. 

 אותה, אני לא מקבל אותה ואני לא יכול לקבל אותה, כי אני יודע שנציגיי לא ראו את זה. 

 

אולי לפני כן איזה נתון. תראו יש לנו על סדר היום גם תב"רים   :ד"ר מוטי דלג'ו

וזה מקרי או לא מקרי כשם שאני פה מחובתי. תראו אני לא צריך להגיד לכם, מרבית החברים 

לא מרבית אולי כולם, הם גם חברים ברמה האישית וכשאתה צריך לקבל החלטה, אתה פה, 

צריך לקבל את ההחלטה. אני יודע, תקשיבו טוב, מה יהיו ההשלכות אם אנחנו לא נקבל את 

ההסכמה כאן בינינו ברוב יפה ואני כאן לא רוצה לפרט יותר מידי. מי שירצה ברמה האישית 

אני אתן לכם, אני פשוט צריך להקדים את זה כדי שיהיה מידע. אני אומר לו, זה אחד. שניים, 

מחזיק פה גם תקציב הצעה שאנחנו הולכים לתת תב"רים, זה לא מקרי שלמשל לחורשים יוצא 

₪,  43,000ואנחנו הולכים לתת לו תוספת בשנה זו של ₪  7,000לו שמגיע לו סך הכול לפי המודל 

בר כאן בתרומה של לא של היישובים, אלא בתרומה של כלומר מי שמסתכל מה התרומה שלו כ

החלק של היטל השבחה של המועצה, אנחנו נותנים לאותו יישוב. אני אתקדם איתכם, לגבי 

 43,000הולך לקבל תוספת של ₪  7,000היישוב גבעת חן. לפי המודל מה אפשר לעשות מגיע לו 

נחשונים לפי ₪.  35,000תוספת של הוא הולך לקבל ₪  15,000אייל לפי המודל מגיע לו ₪. 

₪.  40,000לא הביא היטל השבחה לא הביא שום דבר, אנחנו הולכים לתת לו  0המודל מגיע לו 

כלומר אני לוקח בחשבון את הסוגיה הזו. לכן אני אומר לכם, תראו אני בהחלט כל מה שכל 

תוקף התפקיד שלי אחד מכם אמר זה דברים נכונים ואמתיים, יש רק הבדל קטן אחד. שאני מ

קיבלתי את המידע של המכלול או שמעתי יותר אנשים או ראייה קצת יותר רחבה, אני בהחלט 

מבין שיישוב שבאים שהוא היה רגיל, אבל בנסיבות של העניין זה מה שנקרא, אי אפשר להגיד 
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אבל זה אותם סוגים של פשרות, איך אומרים עורכי הדין כשאף אחד לא  הזהבשזה שביל 

אור הנתונים יהיו לוצה מזה אז סימן שזה טוב. אני כאן רוצה שגם כולם בנסיבות של העניין מר

 מרוצים, לכן אמרתי זה יותר החלטה גם ערכית. 

 

ואם לך יש אינפורמציה שאתה יכול לסייע,  מוטי אם זה ערכי   :מר אלי כהן

מקומי עכשיו, יש לך אנא ממך תפרוט את הדברים. איך אתה יכול לבוא להגיד, שב אתה פה ב

את כל הראייה, אתה רואה את כל התמונה. פעם ראשונה שאני רואה את הנייר הזה, ואני רוצה 

 שתתייחס. 

 

אני אתן לך תשובה. תראה, אני יודע להציג כל צד בצורה לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

. אני לא פחות טובה מהכי קיצוני מאותו צד, ובגישות עם בעלי העניין האמן לי שעשיתי זאת

רוצה להעלות את מערכת הנימוקים כאן. אני לא רוצה בכלל להעלות את הסוגיה של מה זה 

התיקון דרך אגב הוא  .יש בה תיקוןשיכול לעשות אם אנחנו כאן לא נגיע לאיזו הסכמה הגיונית 

במקרה הזה הוא לא תיקון מלאכותי, כי ברגע שישבנו ואמרנו: שמע, המינימום שאנחנו נותנים 

קרן פיתוח וכמובן לא על חשבון היישוב, כי היישוב מקבל את כל שלו. שמת לב באופן מקרי מ

יישובים שהם התורמים שזה כבר מוריד אותם לסדרי גודל של השתתפות של  4, 3הקראתי לך 

 אז אני חושב אם אני גם הייתי נציג של היישוב הייתי מקבל את זה. אשרת בבקשה. ₪.  40,000

 

אני רוצה לבקש מוטי, אנחנו נבוא נשמע אנחנו מקשיבים בלב    :יגב' אשרת גנ

פתוח ונפש חפצה, אבל אנחנו רוצים את הזמן להגיע ליישוב שלנו לדבר עם האנשים שלנו 

והנציגים שלנו. זה לא חייב להיות הרגע תוך הצבעת התקציב, אז מה זה משנה אם אנחנו נדחה 

הזה נוכל להעביר את המסר ולקבל גם מסרים את זה להצבעת מליאה הבאה. אנחנו בזמן 

פידבקים חזרה מהמושב. נחזור חזרה להצבעה ונצביע, יכול להיות שאנחנו נצביע בעד המודל 

הזה, יכול להיות שכן אבל אנחנו צריכים את הזמן, אל תקשרו את זה לתקציב ובלחץ, תנו לנו 

 את הזמן לבדוק את זה. 
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ה כי הוא היה אחד האנשים שדיבר עם צרוצפי אולי אתה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הקיבוצים אחד לאחד. 

 

אני לא רוצה לדבר לא בשם הקיבוצים ולא בשם המושבים ולא      :מר צפי פלד

היישובים הקהילתיים. כשאני נכנסתי פה באמת לעובי הקורה יחד עם מוטי ועם אגוזי, אני 

ודל של החזר ארנונת עסקים, וגם הבנתי שאנחנו חייבים לשנות פה באיזה שהוא אופן את המ

אני חי ביישוב שסובל מעסקים וגם אני חי ביישוב שהורידו לו סכום נכבד, הסכום היה צריך 

להיות הרבה יותר, ואני אומר אין ברירה, אני מבין אותך אשרת אבל כפי שגם ראש המועצה 

ים שיישובים אמר פה, יש פה גם את המסגרת של התב"רים, אני חושב שהמסגרת של התב"ר

לכל ₪  50,000-שלא מביאים היטל השבחה ולא זכאים לקבל תב"רים השלימו להם לפחות ל

יישוב, אני חושב שזה נותן איזון למודל של, או הפחתה לא אשתמש במילה שלאה לא אוהבת, 

סוגי  3-הפחתה של ארנונת העסקית לאותם יישובים. ואני חושב בנסיבות הקיימות ש

פה: קיבוצים, מושבים ויישובים קהילתיים, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה אוכלוסייה חיים 

הזאת. זה לא לטובת כל הצדדים ותאמינו לי אני מצוי לפעמים במערכת היחסים עם כל סוגי 

האוכלוסייה שיש פה, גם היישובים הקהילתיים גם המושבים וגם הקיבוצים. אם אנחנו לא 

יקבל את ההחלטה במקומנו, ויכול להיות שהיא תהיה  נקבל את ההחלטה כאן אז מישהו אחר

יותר כואבת ויכול להיות שלא, אבל אני מניח שהיא תהיה יותר כואבת. אני מבקש תשימו בצד 

את כל הכן דיווחו, וכן אמרו, ולא אמרו, כל הוועדים ידעו אנחנו דיברנו עם כל שמונת הנציגים, 

₪  318לכל נפש  flat מדובר. והיה פה בהתחלה לא כולם הביעו הסכמה אבל כולם ידעו על מה

שהסתבר שיישובים מסוימים מקבלים מיליוני שקלים ויישובים אחרים יקבלו, אולי הם יגיעו 

או משהו כזה, החלטנו שזה לא המודל הנכון, הלכנו למודל אחר שהוא היה גם ₪  200,000-ל

הוא המודל הכי מאוזן, אנחנו  כואב ולפי בקשתי בחנו את המודל שבסופו של דבר המודל הזה

אלא אך ורק לשלושת  ,לא מוסיפים לאף יישוב לא קיבוץ ולא מושב מוסיפים שום תקציב

היישובים הקהילתיים, ומושב ירחיב שוב החלטנו שהוא צריך טיפול פרטני בעניין הזה. אז אני 
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יר את המודל מאוד מבקש לקבל את זה, כי אם לא אני חושב שאם יהיו פה אי הסכמות אז נשא

 כפי שהיה ואחר כך נראה מה יכול לקרות הלאה. תודה רבה. 

 

בשנה שמעבירים ליישובים ₪  520,000סך הכול כל הכסף זה    מר דוד זריהן:

שאין להם עסקים. היישובים האלה משלמים ארנונה ביתית גבוהה מאוד, יש להם אגרת ביוב 

הבין בפשטות, אני מסתכל על המספרים שהמועצה מקבלת גם גבוהה מאוד, אני לא מצליח ל

, עוד שומרת למועצה, לוקחים ממישהו נותנים למישהו אחר המועצה הכול בסדר 0ויוצא סכום 

כי אם יקרה משהו אז שיהיה מאיפה לתת. התושבים האלה ₪,  100,000של  לעצמה איזה בלנס

יישובים  4-ב 21% לתת להם 17%משלמים הרבה ארנונה והרבה אגרת ביוב, מה הבעיה במקום 

את סכומים מינימאליים... ולא היה צריך האלה, מה הבעיה ולהשאיר את הכול אותו דבר. זה 

 דיון הזה וכולם היו מסכימים. כל ה

 

תאמין לי שאני מכיר את זה כל כך טוב, תמיד כשמישהו אחר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 משלם ואנחנו לא מתווכחים, תמיד זה טוב. 

 

 משלמים אגרת ביוב כל כך הרבה...    מר דוד זריהן:

 

 יגיע אגרת ביוב תדבר שם על אגרת הביוב. חיים בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ערב טוב, אני רוצה לנצל את הבמה ובאמת לפנות לשני גופים. א'    :מר חיים לוי

אבל הפשרה  ...לשותפים שלי הקיבוצים והמושבים שצריכים לשאת בנטל. וקשה לי להגיד

, אין לי . אני משוכנעwin winת שהובאה פה על ידי המועצה יוצרת באופן כללי משחק של הזא

. זאת אומרת יוצר הפסד גם לאלה וגם lose loseשכל מהלך אחר זה ייצור מהלך של  כמעט ספק

לאלה. ויש פה איזה שהוא ניסיון באמת להגיע לפשרה שהיא תואיל גם לאלה שתורמים וגם 

ו, אני כבר מלווה את המועצה די הרבה שנים, יש פה דרישה של היישובים לאלה שנתרמים. תרא
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הקהילתיים להסדרת התקציב המוניציפאלי פה. יש לנו את הסיבות הידועות. ומה שתמיד הרגיז 

זה שהם לא מבינים למה יש לנו הוצאות גדולות בעסקים שלנו. אז  ,אותי בוויכוחים שלי איתם

 אני אתן לכם דוגמא. 

 

 גם עכשיו זה לא מעניין אותם.    :י כהןמר אל

 

 זהו זו הבעיה.    :מר חיים לוי

 

כמו שלא מעניין אותי כמה אתה מרוויח. מעניין אותי כמה אתה    :גב' לאה פורת

 מרוויח... 

 

 למה אני נכנס לך ולאריק לכיס?    :מר אלי כהן

 

 לא. אבל זה לא הכיס שלי.    :גב' לאה פורת

 

שלך. מה זה מעניין אותך בכלל? מה את  לכיסני נכנסתי א   :מר אלי כהן

 מתפרצת. 

 

 אתה מרגיז אותי, כל פעם שאתה חוזר להוצאות.    :גב' לאה פורת

 

זה מרגיז אותך, עוד הרבה דברים מרגיזים אותך. מה קרה? עוד    :מר אלי כהן

כל דבר פה.  הרבה דברים מרגיזים את הגברת פורת, מה קרה? מרגיז אותך. מה היא קופצת

 מישהו מדבר איתה בכלל. 

 

לאה, אני גם נתתי לך עצה, אמרתי כדאי לאלה שמקבלים קצת   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 להיות בשקט. 

 

מה שדיברתי בדיוק על זה דיברתי. שאנחנו מרגישים היישובים    :מר חיים לוי

ו גם משלמים שמקבלים את ההחזרים של ארנונת העסקים שלא רק אנחנו מסדרים הסדר, אנחנ

חלק הכללי בארנונת עסקים מתוכנו. האי הבנה של  pool-זאת אומרת אנחנו תורמים לעל זה. 

הקהילתיים בהוצאות הענקיות שיש לנו בעסקים, היא בעצם גורמת לנו כאילו  היישוביםמנציגי 

בתל יום. כל ₪,  10,000-להיות נגד. ואני אגיד לכם יש לנו גן. כל יום אנחנו מפנים אשפה, לאה ב

תל אביב מפנה לו את זה. אותו הדבר פינויים מי שמשלם ארנונת עסקים ויש לו הרבה אביב 

בכפר סבא. יש לנו הרבה הוצאות. לאה יכולה להגיד: יש לכם הוצאות יש לכם גם הכנסות. 

הכנסות יש לנו במס הכנסה זה בכלל לא שייך, הכנסות יש לנו גם מס הכנסה. אבל פה מציעים 

כל אחד משתתף בו. ואני מציע לכם לקבל את ההצעה של המועצה, ואם ראש המועצה מודל ש

גם ניאות וגם האחרים יסכימו לקבע את זה ולא כל פעם שאנחנו מגיעים לכנס הזה לשמוע את 

 הוויכוח הזה, נבוא נגמור את זה ככה ונמשיך הלאה בצורה חברית. זו ההצעה שלי. 

 

ם ארנונה היא לא נכונה, מפני שכל היישובים ההשוואה לתשלו   :גב' זהבה רוט

. ואם הוועד המקומי אגודהגם הקיבוצים וגם המושבים יש להם עוד מכשיר אחד שקוראים לו 

או המועצה גובים ארנונה ואי אפשר לגעת בה, וזה כפוף לאישור של משרד הפנים זה משהו 

צאה מאוד כבדה ולהשית קשיח, יש את האגודה שיכולה לכנס אסיפה כללית ולהחליט על הו

אותה על כולם שווה בשווה וכולם צריכים לשלם את זה. ואת זה היישובים הקהילתיים לא 

רואים, ואנחנו משלמים המון כסף, ואנחנו מימנו את התשתיות שלנו כל מה שהיה אצלנו, כל 

 מבנה כל כביש כל מדרכה, כל אחד הוציא כסף מכיסו. 

 

 ת שאנחנו לא? למה את חושב   :גב' לאה פורת

 

 את בנית חדר אוכל? מה אנחנו לא?     ???:
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 אני בניתי. במקום חדר אוכל בניתי משהו אחר.    :גב' לאה פורת

 

לאה תקשיבי, אם אני אצטרך להעיר עוד פעם אחת אני אבקש   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ממך לצאת. את רוצה תצאי. 

 

ר ידיעה. זהבה אני מבקשת לא רוצה, אנשים פה מדברים מחוס   :גב' לאה פורת

 ממך להיכנס לנירית. כדי לדעת מה בנינו. 

 

אני מבינה את המצוקה של היישובים האלה שלא מסוגלים    :גב' זהבה רוט

להגדיל את ההכנסות שלהם, זאת בהחלט בעיה. ואני כן מבינה אותם, ואני בהחלט גם מבינה 

כאן מצוקה אמתית, אבל אי אפשר  את היישובים מבינה את מי שמנהל לנו את המועצה שיש

לחשוב שצד אחד גורף וצד אחד רק משלם מיסים גבוהים ולא מקבל שום דבר, זה לא ככה. 

היישובים האלה לא רואים את מה שאנחנו משלמים דרך האגודה, והמון שנים קיימנו דרך 

 האגודה. 

 

ה וגבתה זהבה, האגודה מרוויחה כסף, האגודה אף פעם לא בא   :מר בועז ארנון

 ממך עבור משהו. 

 

 באמת?    :גב' זהבה רוט

 

  -האגודה מהרווחים שלה   :מר בועז ארנון

 

האגודה לא שהיא מימנה היא השיתה על החברים ואני לא נכון.    :גב' זהבה רוט

כיו"ר אגודה אי אלו שנים, אני יודעת מה אני גביתי, אני יודעת איזה החלטות, כל דבר אני 
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כללית ואישרו לי, אישרו לי הוצאות שהמשמעות שלהם הייתה תשלומים... של הלכתי לאסיפה 

כל בית אב. אמרתי את זה כדי שגם תהיה הבנה קצת מצד היישובים הקהילתיים. שלא יעשו רק 

את ההשוואות של גביה של ארנונה. נכון כשלוקחים נקודת זמן מסוימת אז זה יוצר עיוות 

ישובים שלנו קיימים עשרות שנים והתנהלו בצורה אחרת בהבנה. היישובים האלה חדשים הי

באופן שכל אחד הכניס יד לכיס. ורק מהסיבה הזו אני אומרת את זה, רק כדי שתהיה הבנה. 

דבר נוסף אני רציתי לומר, ואני מרשה לעצמי לומר את הדברים כי היישוב שלי כל המודל הזה 

ינוי בין מה שהיה למה שיהיה, ולכן אני מרשה או האי מודל לא משנה לגביו כהוא זה, אין שום ש

לעצמי לומר את הדברים. אבל דבר נוסף אני רוצה להגיד, שזה יהיה אי צדק כבד אם נקבל 

שנים בלי קשר לסגירת עסקים  3החלטה שהסכומים האלה יובטחו ליישובים הקהילתיים 

העברת כספים במושבים ולהמשך הגבייה כפי שהיא היום. היום אנחנו מתבקשים לאשר 

בהסתמך על גבייה לפי הנתונים שקיימים היום לפי העסקים שקיימים היום. אבל אם אנחנו 

נבטיח את הסכומים האלה ונקבע אותם לכמה שנים באופן שלא תלוי בגבייה, אנחנו רק נחמיר 

 נים... מאת הנזק ליישובים שבעצם ממ

 

העניין הזה יורד, זה לא זהבה לאור מה שאת אמרת וגם אחרים   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יהיה, זה ימשיך להיות. 

 

שב שהוויכוח הזה מראה שההחלטה של המועצה לעשות ואני ח  :מר יעקב אברהמי

את זה בצורה הזאת היא החלטה שגויה. והתוצאה שלה זה דווקא תקיעת טריז בין יישובי 

שתיסוגו  המועצה. עצם הוויכוח לדעתי מוטי כדאי שאתם תבדקו או אפשרות אחרת או

שנגרם  ,מההחלטה הזאת. לא יכול להיות שביישוב למשל עכשיו אני לוקח לדוגמא את הסופה

כשמתוכו רק חלק מבוטח ואנחנו משלמים את היתרה אז גם ₪ מיליון  1.5לנו נזק של בסביבות 

עכשיו ההסתמכות שלנו על איזה שהוא החזר של ארנונת עסקים אז גם היא הולכת. הדברים 

 לא מקובלים עלינו, ואנחנו לא נצביע בעד. האלה הם 
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אני רוצה גם להגיב למה שנאמר, אני רוצה שתדע כל הצעה   :ד"ר מוטי דלג'ו

שתהיה היא תהיה הצעה יותר מרחיבה בוודאות, זה אחד. שניים, אני מציע גם להקשיב 

נמצאת  ןאכלניואנסים שאני אומר ואני עכשיו אוסיף עוד משהו. העלית את הנושא של גזם, 

לניר אליהו. אם אני לוקח את הסיוע של הגזם ולוקח מה שמורידים ברשימה שלנו לתת סיוע 

פה, אני יכול לעשות לך את החשבון, כמעט ולא מורידים לכם שקל. האמן לי, אנחנו לקחנו את 

כל מערכת השיקולים עד כמה שאפשר. כשאני אומר שזה עם מודל זה לא אומר שזה... זה אומר 

נו. אני אתן לך בכלל מרכיב אחר, מישהו שאל אותי בצדק: שמע למה לעינת אתה מוריד שחשב

 -נדמה לי רשום. אז אגיד לך למה. כי בסיבוב הקודם עינת היה לה כיסוח₪  30,000רק 

 

 ₪. מיליון  1.5    ???:

 

לא יודע. אתה מבין לקחנו את כל המרכיבים ₪ מיליון  1.5לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

נציגי היישובים שישבנו איתם מהקיבוצים לא באו ואמרו: אנחנו פה אחד מצביעים. הם  לכן גם

נתנו לי להבין מעבר למילה, אנחנו מבינים אנחנו לא אוהבים את זה אבל אנחנו מבינים 

 שבנסיבות העניין זה הפתרון, איך אני אגיד לך הרע במיעוטו, זו ההגדרה הנכונה. 

 

רוצה לחזור על מה שחלק מחבריי אמרו כאן,  אני בכל זאת   :מר אלי כהן

מוטי. לאור זה שחבריי, ואני חוזר עוד פעם מה שהוצג לחברי חורשים או לנציגי חורשים זה 

המספר עצמו בלי כל הטבלה. גם אם זה יתקבל אני מציע כדי שלנו תהיה תחושה יותר טובה 

 שהוצג לה. שתאפשר לחזור עם הטבלה הזאת אלינו ליישובים, כי זה לא מה 

 

 תשלח להם את זה בוואטסאפ.   :מר יריב אברהם

 

אני לא שולח שום דבר בוואטסאפ. אני אגיד לך למה, אתם    :מר אלי כהן

אומרים שנציגי היישובים היו אצלכם ותמכו, הם ישבו איתי אתמול בערב אחרי הישיבה. הם 
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למצב שבו אנחנו עוזרים, אבל אמרו בפירוש: 'אנחנו לא ראינו את הכול, אנחנו רוצים להגיע 

אנחנו רוצים לדעת שאנחנו לא יוצאים פה מופסדים בצורה כזאת'. עכשיו ברור לי לגמרי, 

תסתכלו רגע על המספרים, אני מבין טוב מאוד, זה בדיוק הטריז, זה בדיוק הטריז שתוקעים פה 

בלנות אני תכף גורמים. אל תהיה חסר ס 7בינינו. לא כולם ידעו את התמונה הזאת, יש פה 

 מסיים. 

 

 אני תמיד אומר שיש לי עודף סבלנות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני אומר תראה היות ויש לנו אפשרות להעלות פה הצעה, אני    :מר אלי כהן

 מעלה הצעה אם מותר לי. 

 

 מותר לכל אחד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נביא לישיבת אוקיי, אני מעלה הצעה שאת הנייר הזה אנחנו    :מר אלי כהן

 המליאה הבאה, כאשר אנחנו נחזור עם עמדת הוועד שלנו. 

 

 זה לא יהיה הנייר, כי לישיבה הבאה אנחנו נביא נייר אחר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז תביא נייר אחר.    :מר אלי כהן

 

 אשר רצית אתה, רחל ואחר כך אשר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

רגיז פה אנשים אבל אני רואה פה שכן אני דווקא אולי אני א   :גב' רחל רבר

דווקא הייתה חשיבה, אם אני מסתכלת על היחס של האנשים ועל ההכנסות של היישובים, אני 

 כן רואה... ולכן אני ממליצה להצביע. 
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תקשיבו אני אומר לכם, האי מודל הזה הושקע בו שאין לכם   :ד"ר מוטי דלג'ו

אומר לכם שזה לא מתמטיקה, אבל אם תכנסו תראו  מושג. אני פשוט רוצה להיות מדויק ואני

שלכל מספר כמעט ויש לו את הפתרון. ולא סתם הצעתי גם לתת לירחיב, והם לא ביקשו, אף 

אחד מאיתם לא יודע משום דבר. אנחנו קהילה אנחנו חברה זו ההזדמנות לסייע. וכשאני יכול 

ששם זה שונה. יש לי יישוב ואני כראש מועצה שלכם לעשות תיקונים חלקיים בנושאים אחרים 

אגיד אותו רמות השבים, אחד התורמים הגדולים היה השנה של היטלי ההשבחה, הוא אין לו 

. ואני יודע שכל יישוב רוצה להשקיע משהו, לכן באופן אולי מקרי 0בעיה, אבל יש לי יישובים 

עושים להם השלמה  יצא שחלק לא מבוטל מאותם היישובים התורמים בעיקר הקיבוצים, אנחנו

 ואני חושב שזה בא לסדר את העניין. ₪,  50,000-ו₪  40,000של 

 

 זה לא פעם ראשונה עשינו את זה גם בשנים קודמות.     ???:

 

מכיוון שאני נציג של מושב והיועץ המשפטי יגיד שיש ניגוד   :מר אשר בן עטיה

לא נוח, לא נוח לי. אני מאמין אינטרסים אבל... אני יצאתי החוצה קודם כל באמת זה מעמד 

בכל מה שאמרתי ואני עדיין חושב שהמועצה יכולה להשיג את הסכום הזה מהכסף שלה בלי 

את הכסף הזה, אבל אני קיבלתי  מביא להרוג פה את כל העולם, אז השעות ששרפנו פה היה

אומר את זה,  טלפון מיו"ר הוועד שלי ואני מייצג את המושב שלי. בגלל זה אני בלי ברירה אני

 אנחנו נתמוך שני הנציגים... 

 

תראו אני בטבלה הקודמת תמכתי בטבלה הקודמת והיא כאבה   :מר אורי עצמון

₪  ₪90,000  80,000הרבה יותר לכל היישובים שהיה כואב להם היום. והורידו סכומים לא של 

עד היום. ונהיה זה הסכומים שהורידו בטבלה שחיינו איתה ₪  ₪600,0000  700,000אלא של 

pool  של כסף, אז אני אומר הסכומים הם לא בשמיים. צדק אין כולנו אמרנו, אבל מאחר וכבר

של המועצה הרבה כסף וזה בסדר, אני חושב שהמועצה  pool-עשינו טבלה כזאת ולקחנו ל
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צריכה להראות שהיא שותפה לסיפור הזה, לא לחלק ממנו לזה ממנו לזה, אלא לחלק ולהגיד 

 . 10%הזה שקיבלתי פעם קודמת מוכנה לתת  pool-מהאני 

 

 מי זה המועצה?   :מר יצחק אגוזי

 

 התקציב של המועצה.   :מר אורי עצמון

 

 ₪.  550,000תגיד מהתקציב, ממה להוריד   :מר יצחק אגוזי

 

 נכון.   :מר אורי עצמון

 

 500,000 מישהו זרק שכאילו הסדר גודל של כל התמיכה הזו זה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 .₪ 

 

:???    440,000  .₪ 

 

תוספת  על אז אני רוצה להגיד לך שבתב"רים אנחנו מודיעים  :ד"ר מוטי דלג'ו

כלומר אנחנו עושים את מה שאתה אומר רק לא בצורה שאתה חושב, ₪.  395,000מיוחדת של 

 זה ההבדל היחידי. 

 

להראות. והוא היה  אני אומר צדק לא צריך רק לעשות, צריך גם  :מר אורי עצמון

  -נראה הרבה יותר יפה ואני לא חושב

 

רק אל תשכח שאתה גם חבר מליאה, והאינטרס שלך בראש   :ד"ר מוטי דלג'ו

ואתה גורר אותי לפינה של להגיד לך שהחזר ארנונת עסקים  ,ובראשונה תפקוד של המליאה
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 כמעט באף מועצה לא מחזירים, רצית שמעת. 

 

 יא עושה שירותים. אז ה  :מר אורי עצמון

 

 טוב בסדר אז תקבל שירותים. אז תצביע נגד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא, אל תביא דברים לא נכונים. אני אביא לך את מודיעין, היא   :מר אורי עצמון

 לא מחזירה כסף היא עושה שירותים. 

 

 אני רוצה להגיד באמת מתוך המקום הזה ולקחתי לעצמי את זה  גב' עמנואלה קון:

מההתחלה, לחשוב בחשיבה מוניציפאלית לאו דווקא חשיבה יישובית. יחד עם זה אם כל הזמן 

אנחנו יודעים שאנחנו מציגים מוניציפאלי כל אחד מייצג את יישובו. אני בהחלט חושבת שאי 

איזה שהוא יישוב אם אפשר להתעלם מזה שיש יישובים שבסופו של דבר מרגישים מצוקה, אבל 

אני לא חושבת שבאמת אפשר כל אחד להישאר בתוך התפיסה הנורא  ,מצוקהחש איזה שהיא 

צרה שלו של להסתכל רק על היישוב שלו ולא לראות החוצה ממנו, אבל אני כן מתחברת למה 

שזה איזה מן ₪  110,000-האת שאורי אומר במובן הזה שכן צריך להרגיש שאנחנו, אני למשל 

זה, צריכה להיות איזה שהיא, אם חשיבה משותפת אז ספר כזה או עודף שיוצא בתוך הדבר ה

חשיבה משותפת. ההחזרים באים בצורות אחרות אבל אפילו ברמה פורמלית או איזה שהוא 

 משהו ייצוגי שזה ייראה כמו שאנחנו באמת, אנחנו חולקים כולם. 

 

אוקיי חברים תראו אני חושב שאת השלב הזה מיצינו, שמוליק   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שה. בבק

 

שני דברים קטנים. אחד, למה אני אומר שזה לא הוגן, כי אני לא   :מר שמוליק מריל

רוצה להתחיל לריב פה עם כל התורמים כאילו לכאורה, אבל באמת לא ברור לי למה אתה 
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 ₪.  90,000אומר... וחורשים 

 

 תסתכל על עוד קריטריון של גודל היישוב מספר התושבים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני מסתכל גם על החוזק.  :ר שמוליק מרילמ

 

הכי חשוב שבסוף תצביע בעד, דבר. לא ברצינות, אני מצפה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שאחרי זה תצביע בעד, תמשיך בבקשה. 

 

  ?אתה מצפה לזה למה אתה עושה את הדיון  :מר שמוליק מריל

 

 אסור לי לצפות?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ך לצפות, אתה גם דיברת עם הוועד שלנו, אתה יודע ... מותר ל  :מר שמוליק מריל

 אתה יכול להוסיף פה את הרשימה של התב"רים לרשימה הזאת? וציטטת אותו. 

 

 כל מה שאמרתי? כמובן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

תצרף לרשימה  ,התב"רים שאתה אומר שישעכשיו לא, לא, לא,   :מר שמוליק מריל

 ב"רים. הזאת שנדע באמת מה קורה עם הת

 

רגע שנייה, אני אגיד לך, אתה מדבר על אלה שמקבלים תוספת   :ד"ר מוטי דלג'ו

₪,  35,000מיוחדת. אלה שמקבלים מה שמגיע להם זה במודל, אבל אני אגיד לך. יש לך אייל 

יש כאן ₪,  50,000יש כאן חגור ₪  43,000יש כאן גבעת חן ₪  50,000אלישמע הקדמה של 

נחשונים ₪,  13,000ניר אליהו ₪,  12,000נווה ימין ₪,  6,000כפר מל"ל ₪,  43,000חורשים 
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אני ₪.  43,000ושדי חמד ₪,  25,000רמת הכובש ₪,  12,000צור נתן ₪,  23,000נירית ₪,  40,000

 אחד לאחד. מיד מחלק לכם את הנייר אבל זה 

 

יין. אבל להיות בכאני לא רוצה להיות בכיין באמת לא רוצה   :מר שמוליק מריל

לגבעת השלושה את הסכום הגבוה גם עכשיו מקצצים להם, אין לגבעת בפעם הקודמת קיצצו 

 אין. וזה לא בכדי והיו"ר לא  יודע את זה, יו"ר לא יודע את זה.  ,השלושה תב"רים

 

תראה, אתה יודע יש יתרון שאתה עושה גם דברים ארציים. כמי   :ד"ר מוטי דלג'ו

את המו"מ עם המינהל, כאשר עשו הרחבות במושבים המועצה קיבלה מרכז את הצוות שמנהל ש

חלף היטל השבחה, וכשאנחנו עושים בקיבוצים היום אנחנו לא מקבלים חלף היטל השבחה, לכן 

במרבית הקיבוצים כמעט ולא מביאים למועצה לא היטל השבחה ולא חלף היטל השבחה לכן 

ת מערכת האיזונים, כשאני אגיד לך: תשמע אנחנו עושים את התיקון. והתפקיד שלי למצוא א

זה המשקל השוויצרי, לא. כי במשקל השוויצרי הוא לא יודע שום דבר, הוא יודע רק מתמטיקה. 

ובמשקל שלי אני לוקח גם נושאים חברתיים וערכיים. אחרי שאמרנו את הדברים האלה, אני 

מאוד מסיבית, מאוד  חוזר לפנייה הראשונית שלי שאני מציע ומבקש שתהיה כאן הצבעה

משמעותית, מאוד ערכית, שהיא גם מסמלת מעבר למספרים. ההצעה היא לאשר את הטבלה 

  -כפי שהוגשה לכם. מי שבעד שירים

 

 לשנה אחת.    :גב' זהבה רוט

 

אנחנו לא אומרים לכמה זמן. זהבה הכוונה היא לא שהולכים   :ד"ר מוטי דלג'ו

, לא, אנחנו לא שם. ואת מה שאת הצעת אמרנו מקובל, ומחר מורידים לנירית או אמרנו נתן

אגוזי רצה לעשות את זה סכום פיקס, לא. זה יישאר כמו שזה במודל. מי בעד שירים את ידו? 

ומגיע לכם מורכבת סוגיה זו . אני באמת רוצה להודות לכם, כי 1. נמנע? 1אפשר להוריד. מי נגד? 

 מחיאות הכפיים. 
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ות לאשר החזר ארנונת עסקים ליישובים בהתאם לטבלה שהוגשה ברוב קול הוחלט: החלטה

 לחברי המליאה. 

 

 תב"רים.  . 11

 ₪  4,000,000     2015/16.    עבודות פיתוח בישובים לשנים 1

 מימון: קרן פיתוח       

 

חברים ברשותכם אנחנו עוברים לתב"רים. אני רוצה להסב את   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תשומת ליבכם. 

 

לגבי התב"רים שמחזיקים ביד, לפי התקבולים שאנחנו מקבלים   :צחק אגוזימר י

מרשות מקרקעי ישראל  2014-מרמ"י מרשות מקרקעי ישראל, לפי התקבולים שקיבלנו ב

ועוד היטלי השבחה שגבינו מינואר ₪  385,000היטל השבחה שגבינו באופן עצמאי ₪,  2,662,000

כל הנתונים האלה היישובים צריכים לקבל לפי המודל של לפי ₪.  6,980,000 2015עד אוקטובר 

בשנה שעברה חלק ₪.  4,590,000מהתקבולים של היטל השבחה  20%-מתקבולי רמ"י ו 30%

ות האלה סקיבלו הקדמת מימון על סמך ההכנ 2015יישובים במהלך  5מהיישובים, ליתר דיוק 

וה ירק, רמות השבים ושדה ורבורג. מדובר ביישובים: אלישמע, גני עם, נו₪.  1,975,000בסך 

ולכן בעצם התב"ר עכשיו הוא יותר נמוך. יחד עם זאת, כמו שאמר מוטי יש פה תוספת של 

₪  700,000-ועוד כ₪  50,000-ליישובים שמגיע להם יחסית מעט כסף השלמה ל₪  395,000

ל מקרקעי הקדמת מימון לשנה הבאה ליישובים שנמצאים בתהליך של קבלת כסף בעיקר ממינה

חלוקה ליישובים. אנחנו ₪  3,700,000ישראל. ולכן מה שמוצע פה זה תב"ר לפי הטבלה בסך 

לפי החלוקה הזאת ועוד ₪  ₪3,700,000. מיליון  4מציעים לאשר תב"ר עבודות פיתוח ליישובים 

 לחלוקה ליישובים בהתאם לצרכים מיוחדים באחריות ראש המועצה. ₪  300,000
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 ₪.  300,000לא ₪  400,000זה     :???

 

 ₪.  300,000לפי הטבלה הטור הכתום ועוד ₪  3,700,000לא,   :מר יצחק אגוזי

 

 כתוב. ₪  395,000    :???

 

שזה מורכב ממה  3,700,000לא, הטור הכתום. הטור הכתום   :מר יצחק אגוזי

 –מסוכם זה הטור שלא ₪  700,000-כ₪ +  395,000שמגיע לפי המפתח של היטלי השבחה + 

₪  300,000שעוד ₪ מיליון  4אני מציע לאשר תב"ר של ₪.  3,700,000הקדמות מימון, בסך הכול 

 יהיה לחלוקה לצרכים מיוחדים ביישובים לפי החלטת ראש המועצה. 

 

חברים אנחנו מעלים את הרשימה להצבעה. כל הפרויקטים,   :ד"ר מוטי דלג'ו

חר הולך להוציא, הוא חייב להגיש הצעה לפרויקט האישור של התקציב זה לא אומר שהיישוב מ

מהפרויקטים שמבוקשים אנחנו מאשרים ואני גם רוצה  95%-מוניציפאלי, אנחנו בדרך כלל ב

לומר לכם דבר נוסף. הקריטריון כאילו שאם המועצה נותנת שקל היישוב שקל, גם בזה כבר 

שוב, בהתאם לפרויקט שהוא התאם ליכולת של הייבאמרנו לכם בעבר אנחנו לא מקפידים זה 

והיישוב עושה פרויקט של ₪  100,000עושה. יש יישובים שיוצא שהמועצה כאילו נותנת רק 

או ₪  110,000והיישוב עושה פרויקט רק של ₪  100,000יש יישובים שהמועצה נותנת ₪. מיליון 

את הרשימה אני ברשותכם רוצה להעלות ₪.  20,000אז החלק של היישוב הוא רק ₪  120,000

כפי שהיא מופיעה פה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה 

 אחד. תודה. 

 

 

 

 

 

 פה אחד לאשר את התב"רים בהתאם לטבלה שהוגשה לחברי המליאה.  הוחלט: החלטה
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 .2016תקציב המועצה לשנת  . 10

 

ו שתי אפשרויות. אפשרות אחת אנחנו מתקדמים. תראו יש לנ  :ד"ר מוטי דלג'ו

שמחר על הבוקר נביא הצעה לאישור התקציב או שאתם בשלים לקבל החלטה עכשיו. עכשיו. 

 אגוזי נוסח התקציב. הנושא של התקציב, הנוסח שמוצע. 

 

נוסח ההחלטה של התקציב: מליאת המועצה מאשרת את   :מר יצחק אגוזי

. המליאה רשמה לפניה את חוות דעת הגזבר ₪ 271,950,000בסך  2016תקציב המועצה לשנת 

)א( לפקודת העיריות כי התקציב הוא מאוזן וכי הוא בר ביצוע בהתחשב  206בהתאם לסעיף 

 בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו לשנת התקציב. 

 

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

ן. מי נמנע? אין נמנעים. תודה רבה לכם. נשאר לנו הנושא של הביוב. תאמינו לי שגם אני נגד? אי

 קצת מותש כמוכם, אז אנחנו נמצא הזדמנות אחרת. תודה רבה לכם. 

 

המליאה ₪.  271,950,000בסך  2016תקציב המועצה לשנת פה אחד לאשר  הוחלט: החלטה

)א( לפקודת העיריות כי התקציב הוא  206רשמה לפניה את חוות דעת הגזבר בהתאם לסעיף 

מאוזן וכי הוא בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו 

 לשנת התקציב.

 

 

________________ 
 שי אברהמי

 מנכ"ל המועצה

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 ראש המועצה

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה



 מועצה אזורית דרום השרון 
 3.12.2015מיום  30/15מס'  הישיב

 

 50 
 

 

  
 4.12.15מיום  א'   30/15פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  

 2016במסגרת ימי עיון לדיוני התקציב לשנת 
 

 .הישיבה לא הוקלטה( 3.12.15שהתקיימה ביום  30/15)המשך לישיבה 
 

 

: ד"ר מוטי דלג'ו, צ.פלד, ר.רבר, ש.מריל, י.אגמון, צ.שחם, א.מילר, משתתפים
ש.עצמוני, א.עצמון, מ.רדומסקי, א.קון, א.טורם, א.כהן, א.דלה, ג.פרין, ר.זבידה, 

זק, נ.זיו, ח.לוי, -א.קירס, א.בן עטיה, א.גאני, י.אברהמי, ל.פורת, ד.זריהן, א.מינץ
 ח.רוצקי, א.נדל, ב.ארנון, ז.רוט, צ.נוימן, ד.סיון

 
   -דו"ח ראש המועצה 

 מציג מספר נושאים לעדכון חברי המליאה.
ישובים פעלו באופן ראוי לציון. מתוך מסקנות צוותי צח"י ב  -נזקי הסופה  .א

 אליהן הגענו בתום האירוע, על כל ספקי המים להיות מצוידים בגנרטור.
   -חינוך  .ב
הקמת בי"ס חדש, חט"ב ועליונה. מתקיימים מהלכים עם קרן ברל  (1

כצנלסון לחילופי שטחים כאשר שטח בי"ס עמיאסף יועבר לרשות הקרן והמועצה 
בניית בי"ס חדש.  הנושא מתואם עם רמ"י ומשרד החינוך תקבל מתחם קרקע ל

צור יגאל.  -ואמור לתת מענה הן לתלמידי המועצה והן לקליטת תלמידי כוכב יאיר
הרעיון וילווה את ביצועו כולל בדיקת פדיון מבני עמיאסף.   עלמשרד החינוך מברך 

לת ינואר.  אנו ממתינים לישיבת דירקטוריון קרן ברל כצנלסון המתוכננת לתחי
בבסיס רעיון החלפת השטחים עומד הצורך בהרחבת מתחם ביה"ס וחידוש 
המבנים. השטח החליפי המדובר מרוחק יותר בעוד המתחם הנוכחי כלוא בתוך 

הנושא עדיין בחיתוליו, יש  המכללה ואין אפשרות להרחיבו.  עם זאת, מודגש כי
 להמתין להתקדמות והכל צפוי.

 
 היוזמה בנושא בית ברל. מברך על   -א.עצמון 

 
מברך את צוות המועצה על פרויקט בי"ס צופית ומתייחס לנושא  –מ.רדומסקי 

הבנייה בבי"ס כצנלסון שבכפר סירקין. מציע להשהות את ביצוע התכנית עד 
לבחינת האפשרות להעתיקו למתחם אחר בשטחים הפתוחים של הישוב ולא 

 ב.להשאירו כלוא בתוך אזור המגורים של הישו
 

המועצה ניהלה במשך מספר שנים מהלכים בנושא מול הנהלת כפר  –מוטי דלג'ו
סירקין והציע שבית הספר יבנה על מתחם חדש  )גם לאחר שהועמדה תרומה 
כספית נכבדה ע"י משפחת  עצמון לטובת הבנייה של ביה"ס( . המועצה מכבדת את 

 החלטת הישוב לבנות במתחם הקיים שבהתאם גם יתוקצב.
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.  הקיבוץ הקצה קרקע לבניית בי"ס חדש. מטפלים בי"ס יחדיו ברמת הכובש (2
 בשינוי יעוד הקרקע למבני ציבור.

 
 קיבוץ עינת מטפל באיתור שטח לבניית בי"ס חדש. בי"ס מעבר אפק בעינת. (3

 
אנו נמצאים בשלבים מתקדמים לבניית בי"ס יסודי שני בישוב, וחטיבת  צור יצחק. (4

צור -ישוב צור יצחק יש פוטנציאל ילדים גדול יותר מכוכב יאירביניים. מזכיר כי ל
 יגאל. 

 
 

 מנהלת לשכת ראש המועצה  –רשמה : צילה משה 
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 ריכוז החלטות

 .2016היתר קבלת אשראי חח"ד לשנת  . 1

 

לאשר ברוב קולות היתר לקבלת אשראי הלוואת חח"ד מבנק איגוד לישראל  הוחלט: החלטה

 . 31.12.16ועד  1.1.16קופה מיום לת₪ מיליון  2על סך של 

 

 .2016אישור תבחיני תמיכות לשנת  . 2

 

את תבחיני התמיכות על פי המלצת ועדת התמיכות לאשר ברוב קולות  הוחלט: החלטה

 . התבחינים הם: 17.11.15בישיבתה מיום 

. . תבחינים למתן כספי תמיכה למוסדות הנותנים שירותים לתושבים ותיקים בדרום השרון1

. תבחינים למתן כספי תמיכה למוסדות הנותנים שירותים לתושבים שבמצוקה כלכלית 2

 בדרום השרון. 

 

 עדכון. – 2015תקן כ"א  . 3

 

ת המועצה על פי המלצת הנהל 2015עדכון תקן כוח אדם לשנת פה אחד לאשר  הוחלט: החלטה

 .423 -סך היקף המשרות המאושר .24.11.15בישיבתה מיום 

 

 .2016ות ארנונה לשנת הנח . 4

 

, טבלת ההנחות ללא שינוי 2016פה אחד לאשר את הנחות הארנונה לשנת  הוחלט: החלטה

 משנים קודמות. 
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 מינוי חברים בוועדות. . 5

 

 ועדת מכרזים בועז ארנון במקום מיכל כספי שפירא .1

 בועז ארנון במקום מיכל כספי שפירא ועדת ארנונה למיסים .2

 תמי פרבר במקום יהודית טל –ועדת הנחות ארנונה  .3

 אברהם טורם יו"ר, במקום אמנון כהן  ועדת תקציבי ישובים .4

 ששי דניאל, ועד עובדים במקום אשר סבן   –ועדת מנגנון  .5

 ועדת חינוך מורחבת  תמר בירם במקום מיכל כספי .6

 עליזה מגן במקום חנה צוקרמן , ירקון

 מרכזת יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין , –ועדת תרבות  .7

 בועז ארנון במקום מיכל כספי –ועדת נוער וספורט  .8

 יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין –ועדת מלגות להשכלה גבוהה  .9

 מרכזתתמי פרבר במקום יהודית טל,  –ועדת רווחה ושירותים חברתיים  .10

 תמי פרבר במקום יהודית טל –ועדה למאבק בנגע הסמים  .11

 מרכזתבמקום יהודית טל,  תמי פרבר –ועדת היגוי לקליטת עלייה  .12

 יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין

 אלי ביוקראל במקום דגנית טל, רישוי עסקים –ועדת איכות הסביבה  .13

 בועז ארנון במקום מיכל כספי                                      

 מרכזיואב סבן, קב"ט , במקום אהוד יונגרמן ,  –ועדת ביטחון וחירום  .14
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 יפעה אלוני איתן במקום גלי קליין, ממונה תרבות     -ועדת מלח  .15

ממונה מוקד מידע,  -לירון ביגלמן מנהלת מוקד במקום גלי אשכול -

 בריאות וחקלאות

 אלי ביוקראל במקום דגנית טל, ממונה מים ואיכה"ס -

 מרכזיואב סבן במקום אהוד יונגרמן ,  -

 יואב סבן במקום אהוד יונגרמן –ועדה למיגור האלימות  .16

 י פרבר במקום יהודית טלתמ

 יואב סבן במקום אהוד יונגרמן –ועדת בטיחות  .17

 

 פה אחד לאשר מינוי חברים בוועדות כמפורט לעיל.  הוחלט: החלטה

 

 עדכון שכר בכירים, מהנדס המועצה.  . 6

 

מטבלת שכר  90%-לשל מהנדס המועצה שכרו פה אחד לאשר העלאת  הוחלט: החלטה

  הבכירים. 

 

 אגרת שמירה בישובים שדי חמד, ירחיב.עדכון  . 7

 

אגרת השמירה ברוב קולות לאשר בכפוף לאישור ועדת הביטחון העלאת  הוחלט: החלטה

 .1.1.16ליחידת דיור, תוקף ההחלטה מיום ₪  65-לחודש ליחידת דיור ל₪  50-במושב ירחיב מ

ליחידת דיור ₪  57-העלאת אגרת השמירה במושב שדי חמד מבכפוף לאישור ועדת הביטחון 

 .1.1.16ליחידת דיור לחודש. תוקף ההחלטה מיום ₪  90לחודש לכדי 
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 החזר ארנונת עסקים ליישובים.  . 9

 

ברוב קולות לאשר החזר ארנונת עסקים ליישובים בהתאם לטבלה שהוגשה  הוחלט: החלטה

 לחברי המליאה. 

 

 תב"רים.  . 11

 

בסך  2015/16ח בישובים לשנים עבודות פיתוהחלטה: הוחלט פה אחד לאשר תב"רים 

 מימון: קרן פיתוח₪.    4,000,000

 

 .2016תקציב המועצה לשנת  . 10

 

המליאה ₪.  271,950,000בסך  2016תקציב המועצה לשנת פה אחד לאשר  הוחלט: החלטה

)א( לפקודת העיריות כי התקציב הוא  206רשמה לפניה את חוות דעת הגזבר בהתאם לסעיף 

בר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות המועצה בשנים שקדמו  מאוזן וכי הוא

 לשנת התקציב.


