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 דו"ח ראש המועצה והרמת כוסית לחג; . 1

 

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

המועצה. ברשותכם לפני שנעבור גם לדו"ח ראש המועצה והנושאים שעל סדר היום, אז מכאן 

אבי קירס ממתן, הוא נפצע, דיברתי עם אישתו הכול בסדר, איחולי  קודם כל ברכה לחברנו

 החלמה וזה בסדר, לאט לאט הוא מחלים והכול בסדר. 

 

 נפצע בתאונה?   :מר שמוליק מריל

 

הרב סבג, נער  -תאונה. לפני כשבועיים נפצע גם הרב של המועצה  :ד"ר מוטי דלג'ו

והשבית אותו לפרק זמן לא קטן, איחולים גם לרב. עם אופניים חשמליים נכנס בו  16או  15בן 

מכאן אני אעבור ברשותכם לכמה עדכונים ואחר כך אנחנו נעבור לסדר היום. אתחיל בכך, שכפי 

שאנחנו צפינו מראש ודיברנו על כך, אחד הנושאים הכי מהותיים שהיום על סדר היום של 

ת הכנסות. בשבוע שעבר צוות המרחב הכפרי, זה הנושא של ועדות גבולות וועדות לחלוק

מצומצם של מרכז המועצות האזוריות נפגשנו עם שר הפנים, העלינו בפניו את הסוגיות האלה. 

אני הייתי מופקד על הסעיף הזה מבין ארבעת הנושאים שהעלינו בפניו, והבהרתי גם לשר 

ול שנדרש, שישנה היום מבחינת המועצות האזוריות נכונות, בעיקר בדרום ובצפון, כמעט ככ

לאזורי מגורים ובמקרים הכרחיים גם באזור המרכז, אבל צריך מאוד מאוד להיזהר בנושא 

הכנסות שלא יביאו את הרשויות, במקרה הזה המועצות האזוריות שהתנהלו בצורה ב הפגיעה

אחראית, וכתוצאה מכך שהן מאוזנות ויש רשות שכנה שהיא לא מאוזנת. המדינה מעוניינת 

את מענקי האיזון שיתחילו להעביר הכנסות. ההתייחסות לנושא הזה היא מאוד בעצם להקטין 

מאוד קריטית דווקא לחלק מהמועצות האזוריות באזור הדרום, שבעבר כמעט והייתה להם 

חסינות, היום יש עליהום לא קטן, בעיקר על הנושא של מחצבים ומקורות הכנסה שזה מחנות 

ת זה במידת הרגישות, אנחנו נראה את זה בהמשך צה"ל וכדומה. השר אמר שהוא יעשה א

מאחר ויש לנו על סדר היום את הנושא של ועדות גבולות של דרום השרון, אז שם אנחנו אולי 
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 ניתן הרחבה. 

 

 מוטב שתדבר איתו על העבר ולא כל כך על העתיד.   :מר אורי עצמון

 

 

ה אותו חוק שיצא הנושא השני, חוק הותמ"ל למי שלא יודע ז  :ד"ר מוטי דלג'ו

לדרך בתקופתו של שר האוצר הקודם, שהמשמעות שלו זה שאפשר לקחת מהחקלאי על ידי 

יום ואחרי זה הוא יכול לדבר למנורות. הפרק הראשון שדן בנושא התכנוני  60, 30התראה של 

כבר עבר בכנסת הקודמת, אנחנו הצלחנו בכנסת הקודמת, אני הייתי נציג המועצות האזוריות, 

ד עם עוד שני חברים. בכנסת הקודמת הצלחנו למנוע את פרק הסנקציות, שמי שלא יפנה את יח

השטח ייחשב כעבריין, עם כל מה שכרוך בכך, כולל מאסר. בכנסת הזו, בדיונים שהיו ומי שניהל 

את הדיונים זה היה יו"ר ועדת הפנים ואיכות הסביבה ח"כ דוד אמסלם, ניהל את זה בתדירות 

 .הנושא מאוד מאוד טעון מבחינתנוש. אני חייב לציין, שתייםיבה לשבוע או אפילו של כמעט יש

הוא נתן לנו מה שנקרא נפח של זמן, נפח להתבטאויות, להתייחסויות כמעט לגבי כל סעיף 

שרצינו. אבל אתם יודעים, היום הכנסת בנויה שאם הצעת החוק היא הצעת חוק של הממשלה, 

אז יש את הרוב הקואליציוני. אני אספר לכם כדוגמא למה אני מתכוון. פתאום לאחר שתי 

הנושא של הסנקציות. אני הרשיתי לעצמי לומר שאם הם משאירים את ישיבות שוב העלו את 

הפרק הזה אנחנו נציגי החקלאים והמרכז המועצות האזוריות קמים ויוצאים, לשמחתי דוד 

אמסלם וגם שימו לב היועץ המשפטי של הוועדה, שכחתי את שמו הוא יועץ משפטי מדהים, הוא 

כויות האזרח ואין לקבל אותו, הפרק הזה ירד אומר את דעתו אמר שהחוק הזה הוא פוגע בז

מסדר היום. היו כמה אמירות שלא נכנסו לחוק שיש להם משמעויות חיוביות כמו אם יתאשר 

מפקיעים. שניים, הועלה הנושא של הפיצוי.  /שיתנו קרקע חליפית במקום הקרקע שלוקחים

לט שלא הכנסת תחליט אלא אתם יודעים שהיום הפיצוי כמעט ומצחיק, אז על גובה הפיצוי הוח

 -מועצת רשות מקרקעי ישראל תשב על הנושא של הפיצוי, ובכל מקרה
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 לא יותר טוב.    :מר אמנון כהן

 

בכל מקרה הוא יהיה גבוה יותר ממה שהיום. היום זה סדרי גודל   :ד"ר מוטי דלג'ו

עד  50%-ה מללא מטעים, הערכה שלי שזה יהיה בטווח של למעל 24-עם מטעים כ 45-של כ

 ואולי אם נצליח שזה יהיה גם יותר.  100%

 

מוטי, לכל מטרה מותר להפקיע או שהממשלה צריכה להגיד   :מר אשר בן עטיה

 לאיזה מטרה היא מפקיעה את זה? 

 

לצורך  הואהחוק מגדיר שצריך להכריז שהמגרש על הקרקע הזו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מ"ל. מגורים על פי חוק הספציפי הזה חוק הות

 

 אז זה רק למגורים.   :מר אשר בן עטיה

 

כן למגורים. מה שעושים היום, הרי שעושים את ההפקעות   :ד"ר מוטי דלג'ו

האלה לצורך מגורים זה בדרך כלל לא שעושים למועצה לצורך המועצה, נניח לוקחים שטח 

ששייך ליישוב הזה או ליישוב אחר לצורך הרשות העירונית, והיום הרשויות העירוניות למדו 

ה רק למגורים, ואז באותה הזדמנות שכאשר עושים את התהליך הזה הם לא מסכימים שזה יהי

או לא הזדמנות או באותו מהלך הם מתנים שהתוכנית תהיה מלווה גם בשטחים מניבים, כלומר 

 כמעט מרבית התוכניות מהסוג הזה גם מלוות באזורי מסחר. 
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אז משהו פה... בחוק אני לא משפטן, אם זה למטרות מועמדים   :מר אשר בן עטיה

ה לקחת מנווה ימין... היא רוצה לעשות תעשייה זה ברור אז מה היא יכולה מחר כפר סבא רוצ

 להגיד שהיא רוצה לבנות שם, או שמראש היא תגיד אני לוקחת לתעשייה. 

 

העלית נקודה, כפר סבא למשל לגבי הסוגיה הזו לא יוכלו   :ד"ר מוטי דלג'ו

א רוצה לקחת , שהינניח להפעיל את חוק הותמ"ל לגבי השטח שמדובר נניח שהוא רוצה, לא

 מנווה ימין. 

 

 אצלו אין נניח.   :מר אשר בן עטיה

 

אבל לגבי השטח שרוצים לקחת מצופית הוא כן יכול להגיד,   :ד"ר מוטי דלג'ו

וכשעושים את המהלך אפשר בתוך המתחם הזה גם שיהיה מסחרי או משהו כזה, כל זה במידה 

לא יעלה על הדעת ששמים איזה אזור תעסוקה וזה גם מתאים מבחינה תכנונית, כי לפעמים 

 במקום שהוא לא מתאים מבחינה תכנונית. 

 

מה ההבדל בדיוק בין צופית לנווה ימין? זאת אומרת למה   :זק-גב' אילונה מינץ

 בצופית הם יכולים ובנווה ימין... 

 

 נווה ימין הוא לא מתכוון שזה יהיה למגורים, הוא רוצה את זה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 אך ורק לנושא של תעשייה מסחר וכאלה דברים. 

 

למעשה... את האפשרות... למגורים רק בשביל להשתלט על    :מר בועז ארנון

 השטח. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 8 
 

 

כן אבל בשטח הזה שהוא רוצה הוא לא יכול לבנות מגורים,   :ד"ר מוטי דלג'ו

ווחנו לכם כמה מבחינה תכנונית זה בלתי אפשרי. הנושא הבא, אני אתן לכם עדכון, אנחנו די

פעמים ויש גם אור ירוק של המליאה להתקדם עם הנושא הזה של בית הספר החדש שבבית ברל 

עמי אסף. אנחנו בשלבים מתקדמים אנחנו תקועים בשלב של המשא ומתן עם בית ברל, הם 

מבינים שאנחנו רוצים מאוד ואנחנו מבינים שהם רוצים מאוד והיו כמה מפגשים, ובשבוע שעבר 

ופענו בפני הדירקטוריון של החברה היה איתי אז סגני צפי וגזבר המועצה ומנהל היחידה גם ה

. במקביל מהנדס המועצה ומהנדסת הוועדה מקדמים את התוכניות. אני רוצה תהאסטרטגי

אנחנו נערכנו להיות אופטימי שההסכם ייצא לפועל. במקביל אם ההסכם הזה לא ייצא לפועל 

חנייה של בית ספר עמי אסף הקיים, שהוא בין בריכת השחייה ה מגרשלבצע הפקעה של שטח 

לבצע . לבית הספר, אומנם הוא שנים רבות בידי המועצה אבל המועצה טרם הפקיעה שם

הפקעה ויהיה צורך אז שם יעשו חלק מהבינוי. אני מגדיר את העסקה הזו את הפעולה הזו זה 

י אנחנו נמצאים בנקודת זמן שכמובן אנחנו כי גם בית ברל נהנים וגם אנחנו, כ win winבאמת 

 מקבלים סיוע ממשרד החינוך. 

 

 זה שלנו מבחינת הארנונה?  6המתחם של כביש   :מר שלמה עצמוני

 

זה המתחם היחידי שהכניסו אותו כאשר אמרו שהם לא ישלמו   :ד"ר מוטי דלג'ו

ארנונה אז רצו שגם זה לא ישלם אבל זה נמצא בפנים והם משלמים ארנונה למועצה, סדר גודל 

  -של כמה

לך תראה יש שמה מחסנים, תשלח לשמה פקחים. עשו שמה   :מר שלמה עצמוני

  -מחסנים חבל לך על הזמן, בחניון שלהם של המכוניות

 

 אנחנו עוברים שמה כל הזמן.   :מר יצחק אגוזי

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 9 
 

 אתה לא רואה, עשו שם חניון לטרקטורים.    :מר שלמה עצמוני

 

 אני לא חושב שזה הם אבל בסדר.   :מר יצחק אגוזי

 

לא, הם עשו מחסנים לצורך עבודות, כל הכלים שלהם שמה    :מר אמנון כהן

 נמצאים. 

 

 אמין לי תיקח להם עוד אגורה אתה לא צריך... שישלמו כסף, ת  :מר שלמה עצמוני

 

  -תאמין לי זה מעניין אבל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אבל שמעת מה הוא אמר בסוף.     :???

 

        דרום השרון כבר . הנושא של שדרוג המט"ש כדיווח מתקדם  :ד"ר מוטי דלג'ו

. אבל מה שיידרשף החלטת מליאה שכמה כסבהודיעה שהיא מוכנה לשדרוג המט"ש  2009-ב

המט"ש הזה הוא בתחום שלנו, אז במידה מסוימת ניסו להלביש את כל האש על דרום  ? קורה

לשמחתי כשהעלו את זה בשידור, זה היה בגלי צה"ל, היה שידור די ארוך עלה ראש  . השרון

וב פתאום הנושא של הביוב זה מאוד מטריד אותו, הוא רק שכח שמכון הבי . עיריית הוד השרון

שלהם הסריח את האזור כמה שנים טובות, אבל הוא היה מספיק נבון לא להזכיר את דרום 

השרון. עלה נציג רשות המים והוא הגן בצורה יפה מאוד על הנושא, והוא אפילו ציין לטובה את 

דרום השרון שהיא היחידה שכאן פעלה כדי לצמצם נזקים. נעשים לא מעט פעולות כדי למזער, 

קוב  20קוב מים כשאתה דוחס  10במיכל מים שאתה יכול להכניס  , הבין דבר אחדאבל צריך ל

נשפך. עכשיו אנחנו עושים כשגם שנשפך שזה יהיה פחות מזיק. אז לכן  ?מה אפשר לעשות

אלא מעבירים את זה למאגרים גם ברמת הכובש וגם ניר  ,לא מהמט"ש מגלישים ,מעבירים

  ,  אלא המאגרים. ן אבסורד שכאילו המט"ש לא מגלישאליהו ומגלישים משם, אז זה יוצר מ
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כל הפרדוקס הזה כמעט למי שלא בעניינים זה בלתי מובן לו. אנחנו נצטרך להתמודד עם העניין 

הגישה איזה מכתב מכינים תשובה להם. ביום  "צלול"הזה, אני יודע שגם איזה עמותה בשם 

המט"ש  בנושא  בריאות ,תשתיותמשרדי ה ,חמישי ישנה פגישה גדולה אצלי של מנהלת הביוב

  -כדי לראות

 

 הפגישה היא בדרך כלל בחורף?   :מר שלמה עצמוני

 

תשמע הכמויות הם כאלה, אנחנו נתנו הוראה לחברת ההשבה   :ד"ר מוטי דלג'ו

תנו מים חינם, נתנו מים חינם... לרמת הכובש לכל מי שרצה, אמרנו להם תשקו מעבר בעודף רק 

 תשקו. 

 

 אנחנו לא מפסידים כסף מכל הסיפור הזה?   :מר שלמה עצמוני

 

אני אגיד לך, זה אחד המקרים שכל פעולה שהיא תשפר ותטייב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הנושא הכספי זה לא יהיה הנושא המרכזי. 

 

 השקענו שם הרבה כסף.   :מר שלמה עצמוני

 

 איפה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -של בכל הנושא  :מר שלמה עצמוני
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 איזה נושא? תהיה יותר ספציפי שאני אבין.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נניח שאתה צודק והבית שלך עומד הוא כל יום מסריח מהבית,   :מר אשר בן עטיה

אז מה אתה אומר שיחסכו את הכסף ולא יטפלו בהם? אני לא מבין את ההסדר הזה. אז הם 

ן ולאלישמע ונראה אותך אחר כך מדבר ככה, יתקנו, זה הפתרון היחיד כרגע. תבוא לנווה ימי

 אתה לא תצא... 

 

 שיתקנו.   :מר שלמה עצמוני

 

שיתקנו, הוא אומר לך כרגע מחכים. אתה לא היית פה, איפה   :מר אשר בן עטיה

 היית בישיבות? 

 

 לא הייתי.   :מר שלמה עצמוני

 

ת במקביל. חברים אנחנו נמצאים במצב שיש שני סוגי פעולו  :ד"ר מוטי דלג'ו

מי שעוקב גם  .זה מתקדםוהפעולה  המרכזית זה השדרוג, זה קבלנים שזכו אנחנו מזרזים אותם 

בפייסבוק של המועצה או שלי יכול לראות גם את ההתקדמות אחרי שחברי המועצה חצי מחברי 

המועצה היו במקום וראו, אנחנו מתקדמים עם העניין הזה. אבל עד לשדרוג יש בעיה, הקיבולת 

 20,000-קוב ו 19,000-קוב ו 18,000קוב היום יש זרימות גם של  7,000הייתה מתוכננת לאיזה 

 קוב ליום. 

 

 מאיפה?   :מר שלמה עצמוני

 

יש, תראה ההתחברות של טירה שהייתה קודם התחברות של   :ד"ר מוטי דלג'ו

 גולמי, התחברות של אלפי מנשה. 
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 ההתחברויות האלה מביאות כסף?   :מר שלמה עצמוני

 

לא, אז אני אומר לך השדרוג יצא כל השותפים, המדינה בסוף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שמה את הכסף במקומם. והבינה 

 

מוטי, אני יודע מה שאני שואל, הביוב שנכנס למאגרים שאנחנו   :מר שלמה עצמוני

 מחזיקים אותם מכניס כסף למועצה? 

 

 וב מים שאתה שותה... אנשים משלמים לך על הביוב. על ק  :מר יריב אברהם

 

 )מדברים יחד( 

 

 שלמה, חוץ מהחקלאים כולם משלמים.   :מר יריב אברהם

 

פעם העלית את זה שהמועצה תיקח את המט"ש עליה ללא   :מר אורי עצמון

רה מיליון קוב שהמועצה אמו 3-האיגוד, מפני שזה התעכב שנתיים... מה קורה למאגר הגדול כש

 הייתה לעשות, עבר למקורות ובינתיים זה נעלם והפתרון הוא זה. 

 

שנים  3-תראו לגבי השאלה הראשונה, כשאנחנו זיהינו לפני כ  :ד"ר מוטי דלג'ו

שהנושא של השדרוג לא מתקדם משום שהרשויות החברות לא מביאות את התשלומים שהם 

צריכות, קיבלה החלטה מליאת המועצה שהיא מוכנה כדי לקדם את השדרוג לקחת את כל 

ל הרשויות האלה לוקחת המט"ש על אחריותה. כלומר המועצה הייתה נכנסת לנעליים של כ

והייתה מבצעת את השדרוג, ואז המשתמשים היו ₪ מיליון  100הלוואה בסדר גודל של 

משלמים עבור הטיוב של הביוב לקולחין פלוס מה שנקרא החזר ההון, וזה היה מכסה אותו. 
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 אנחנו גם לקחנו חברה או איש מקצוע הכין לנו הסכם חוזה אישרנו אותו, כשזה הגיע לפתח של

איגוד ערים לביוב שמפרקים את האיגוד, מי קפצו? קפצו כל אלה שלא משלמים הם גם הרוב 

ואמרו שהם לא רוצים, ביקשו הזדמנות נוספת ואז ניתנה הזדמנות היה שימוע. בשימוע הזה 

חייבו את ראשי הרשויות טירה, טייבה, כוכב יאיר וצור יגאל שישימו את חלקם. המדינה בעצם 

יחסית דיווחתי לכם גם זה אחד המקרים בין קבלת  .שלהם והתחלנו בשדרוג נכנסה לנעליים

ההחלטה ויציאה לעבודות בשטח זה היה קצר מאוד, כי בדרך כלל במכרזים האלה יש הרבה 

 מאוד בעיות. ואנחנו מזרזים את הקבלנים ואני מקווה שזה יתקדם. 

 

ר שהמט"ש יפתור מוטי אפשר שאלה זה בקשר לנושא הזה. ברו  :מר איתן יפתח

את הבעיה ובסך הכול כולנו תומכים בזה ומחכים לזה. היה כמו שאתה הגדרת גם, זה תקופת 

ביניים עד שהמט"ש יכנס לפעולה וייטהר את המים כמו שצריך... לקיבולת. הועלו כמה 

אפשרויות להקל על התושבים, אתה אמרת שכל הצעה תתקבל. יש דברים שעדיין לא נעשים, 

ואה שיש גם איזה גורם שבא ומרכז לי את זה. כי אני מצאתי את עצמי פונה פעם אחד אני לא ר

  -לאיגוד, פעם אחת לחברה להשבה, פעם אחת

 

 אתה יכול לפנות רק לאיגוד ערים לביוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא, מי שאני חושב  :מר איתן יפתח

 

 אתה רשאי לפנות לכל אחד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא, לתושבים מבחינתם יש את המועצה, שהיא צריכה מבחינתם   :יפתח מר איתן

 לייצג אותם נאמנה. 

 

 מה הבעיה אני לא מבין?   :ד"ר מוטי דלג'ו



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 14 
 

 

אני אומר, יש דברים כמו למשל הזרמת מים טובים שהעלינו   :מר איתן יפתח

 שצריך לעשות, יש את הנושא של... 

 

עכשיו, אם אלישמע מוכנה להזרים  אז קיבלת תשובה גם  :ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה מוכנה לשלם לה. 

 

 מה?   :מר איתן יפתח

 

 עבור המים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -הרגע אמרת הלמה? את  :מר איתן יפתח

 

אתה לא מקשיב. תראה, כשמציעים הצעות אני בדרך כלל אוהב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ה מציע אין חיה כזו זה. שגם מי שמטילים עליו יוכל לבצע את זה, מה שאת

 

למה? אנשים שדווקא מבינים בנושא כן הציעו אפילו במליאה   :מר איתן יפתח

 פה. 

 

רגע, נציבות המים מבינה בנושא? אני שואל אותך. מנהלת הביוב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מבינה בנושא? המשרד לאיכות הסביבה מבין בנושא? 

 

משלם על המים, אני אזרים נווה ימין  מוטי זרקת כפפה, אתה  :מר אשר בן עטיה

 תזרים. 
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 תזרימו מים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תן לי את המכסה אני אזרים לך כמה שאתה רוצה.   :מר אשר בן עטיה

 

 לא, לי יש לתת לך מכסה? מאיפה לי יש מכסה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז למה אתה אומר שהוא יכול לתת מכסה זה הברז שלו?   :מר אשר בן עטיה

 

 ואני יכול לתת לו מכסה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז אין מכסה.   :מר אשר בן עטיה

 

אין מכסה. תקשיב כמה דברים שעשו: אחד, כבר לפני למעלה   :ד"ר מוטי דלג'ו

רמת הכובש. ביום באיגום תקציבים מאווררים במאגר  אש"ח 300-מחצי שנה אנחנו הוספנו ב

חמישי יש לנו על סדר היום עושים מאווררים גם במאגר ניר אליהו. ובמקביל אני ביקשתי גם 

את מנכ"ל חברת ההשבה שלנו לנסות לבדוק איך אפשר בכל זאת לקדם את הפרויקט הגדול של 

מיליון קוב שבזמנו הוחלט שחברת מקורות תעשה את זה, לאחר מכן רשות  3.5-המאגר של ה

מים אמרה שהיא לא רוצה לתת לחברת מקורות לעשות, היא מוכנה לתת את זה למועצה ה

ניחא, אבל מאחר ומדובר ₪ מיליון  4או  3. אם זה היה סדר גודל של 40%-ושהמועצה תשתתף ב

על הרבה הרבה מיליונים, אני הודעתי להם בצורה חד משמעית שבהיקף הזה בשום פנים ואופן 

או משהו כזה, אז אני  10%וידברו איתנו על סדר גודל של השתתפות של לא בא בחשבון. במידה 

מוכן להביא את זה לדיון במליאת המועצה לקבל את ההחלטות. אנחנו מכאן עוברים לנושא של 

יהוד ושטחי מגשימים. אני רוצה להסב את תשומת לבכם שראשת יהוד הודיעה שהיא רוצה 

ת גבולות בין מגשימים ליהוד, כדי לספח את להביא למועצת העיר שלה בקשה להקמת ועד

השטחים שעל יד המחנה הצבאי, מי שמכיר שם את צומת עטרות שפונים ימינה לכיוון יהוד. 
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אנחנו מידית עדכנו את ועד היישוב ובמיוחד את ועד האגודה. אנחנו כמובן מתנגדים לעניין הזה, 

ת יהוד אם ראש רשות שאינו עומד פועלים ומקווים גם שזה לא יתממש, במיוחד שאמרתי לראש

. כפר איתו בהסכמים אז בטח ובטח המועצה לא תהיה מוכנה בכלל ללכת להסכמים נוספים

אבל הוא מתקדם בתוכניות שלו לגבי הרצון שלו להקים  ,סבא כנראה שבן חמו הוא חבר חבר

בר גם באזור ועדת גבולות לסיפוח שטחים של צופית של נווה ימין, ויש גם איזה משהו הוא די

אייל, ניר אליהו. אני רוצה לציין שהערכה שלי שכפר סבא לא צריכה שטחים. אתם מבינים יש 

מרכז חינוכי תרבותי שזה בית ברל. אז - לנו מה שנקרא דבר שהוא מאוד מבחינתו איכותי 

לפעמים מישהו רוצה לקבל מן המוכן ולהיות פתאום נשיא של האוניברסיטה. יואילו בטובם 

 רשויות שרוצים שייקחו ויקימו ויבנו לעצמם, מה קרה שיעבדו.  ראשי

 

 כמו שאמרת הם רוצים מוכן.     :???

 

לפני שנתקדם לגבי הספר אז אנחנו כאן נעשה הרמת כוסית, כי   :ד"ר מוטי דלג'ו

יש כאלה בטח שמשתכרים מהריח של היין. חברים אנחנו נמצאים בפתחה של עונה חדשה עונת 

אז באמת שיהיה חג שמח לכולם. כל מי שהיום מסתובב ברחבי המועצה באמת  האביב ופסח,

יכול לראות את השדות הירוקים שדות מעובדים יפה ירוק כזה, זה בטח לקראת הקיץ מתייבש 

אז עכשיו כיף לראות את זה. אני רוצה לאחל לאותם החקלאים שנשארו עדיין חקלאים במרחב 

יה להם חקלאות עם פרנסה טובה. היום כלל החקלאות שלנו שימשיכו לעבד את השדות שתה

במדינת ישראל נמצאת בבעיה עוד יותר חמורה ממה שהייתה קודם וגם קודם הייתה בבעיה. 

ראו את הסיפור של מכסות הביצים או הסכמי הביצים שאני מכיר אותם עוד מהתפקיד הקודם, 

י מרשה לעצמי גם במסגרת הברכה רוצים לוותר. ראו את ההיתרים ליבוא של סוגי ירקות. ואנ

להגיד לכם: תראו, אם אתה מנטרל את כל הדברים הייחודיים למדינת ישראל במיוחד בהקשר 

של הגבולות, המצב המדיני שלה, המצב הביטחוני זה הכול נראה טריוויאלי. אני לא יודע אם 

היו יחד איתי גם  מישהו מכם, חלק מכם נחשפו לעבודה שביקש בזמנו ממני נשיא המדינה לרכז,

חוקרים, אנחנו הגענו למסקנה שזה התהליך שקורה בכל העולם, שלאט לאט יש פרבור יותר 
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ויותר של המרחב הכפרי וזה הופך להיות חלק מהערים. אבל המסקנה שלנו הייתה שם שלאור 

המצב המיוחד של מדינת ישראל צריך למנוע את זה צריך לשמור על היישובים לאורך קווי 

סיבה יש להם לגור שם. שניים, אם בערבה לא נותנים  ול, כי אם אתה לא שומר עליהם איזהגבו

מעלות, מה הסיבה להיות בגבול הלבנון, וכמו שבעצם מה  45-עידוד, מה הסיבה לחיות שם ב

שנה לנווה ימין להיות איפה שהוא או בחגור או  30, 20הייתה הסיבה לפני שנים ולא הרבה 

או צור נתן, ואני הזכרתי את זה אני לא זוכר זה היה ועדת גבולות. חברים תקשיבו צור  בירחיב

שנה או כמה שנים, הם עשו ערב הזמינו את כל העולם ואשתו. באופן טבעי אני  30נתן חגגו 

הגעתי זה היה בתקופה של מתיחות, אני הגעתי מה ראש מועצה לא יגיע. הייתם צריכים לראות 

לו לא יודע מה, לא הבנתי בהתחלה. שאלתי אותם, אמרו לי: 'תשמע מוטי, אף ברכו אותי כאי

אחד אפילו המשפחות שלנו פחדו להגיע לפה'. אתם מקשיבים לי טוב? פחדו להגיע לצור נתן, לא 

שנה. לכן אם המדינה לא תבין שצריך לתת הגנה לחקלאים והגנה  50, 40בתקופה של לפני 

היה טוב. בגרמניה אם חסר עגבניות אז משאיות יוצאות היום לחקלאות אז המצב לא כל כך י

בבוקר ובערב כבר מגיעות למדינה השנייה, זה לא יכול לקרות במדינת ישראל, זה לא יכול 

 לקרות. 

 

 רגע ויתרנו על הרמת כוסית מוטי?   :מר יריב אברהם

 

אצלך, ע טבוכי יש דברים שזה  גלשתי,לא, לא, כי אמרתי לכם   :ד"ר מוטי דלג'ו

אז לכן באמת שתהיה פרנסה טובה לחקלאים, פרנסה טובה לכל תושבי המועצה, בריאות טובה, 

נושאים, בשעה טובה  3, 2שיהיה חג שמח לכולם לחיים, ולחיי מדינת ישראל. אני ממשיך יש 

יצא לאור הספר של המועצה, אני לא יודע אם נחשפתם כל אחד מכם יקבל אותו. אני אומר 

נותן קצת על , ספר יפה מושקע, נותן לכל יישוב ,להיות אובייקטיבי עברתי עליו לכם, רוצה

המועצה. כמובן שמועצה כל כך גדולה עם כל כך הרבה, הרי כל יישוב ספר שלם יודע להוציא על 

עצמו, זה מרכז בצורה די תמציתית את תולדות היישובים. ואני הייתי אומר עוד דבר שאולי גם 

בעצם ההיסטוריה של עם ישראל  ויישובי המועצה האזורית דרום השרון, ז ההיסטוריה של וז
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והקמת מדינת ישראל. כמובן כל אחד מכם יוקדש לו ספר כזה שתיהנו ממנו. אנחנו כמובן גם 

מה יחולקו ליישובים, יצאו מכתבים בעניין הזה ודווח לכל החברים. מחר יום רביעי ילפי הרש

, אבל מילים כמובן יהיה לי גם שמה אולי הזדמנות להגיד כמהמסתיים גם קורס הדירקטורים, 

יש כמה חברים שמשתתפים מחברי המליאה וגם מעובדי המועצה. תראו אחת המסקנות שלי 

שקורסים מהסוג הזה ויגידו גם חברים שמשתתפים, זה נותן תרומה לתפקוד של כל חבר כל 

גרת מליאת המועצה ביישוב, ולפי נציג ציבור. בראש וראשונה בפורומים שהוא משתתף במס

דעתי זה גם תורם לבן אדם עצמו גם לניהול עסקיו הוא וזה מה שנקרא ערך המוסף. זה קורס 

. אנחנו  ביום שישי האחרון ערכנו את מרוץ דרום איש. אגב הייתה השתתפות יפה מאוד 27של 

בתי הספר השרון שהוא כבר מסורתי זו שנה שנייה, זה בהשתתפות של חלק מתלמידי 

היסודיים, יפה מכובד ואני מציע לחברים כדאי לכם לבוא, כאלה שלא מגיעים מפסידים, תקומו 

תצאו תבואו תלכו תרוצו, תרגישו קודם כל צעירים עם הילדים. אנחנו סיימנו בחודש האחרון 

את חידון התנ"ך וחידון מורשת. אחד זה היה במסגרת היסודי ואחד זה היה במסגרת החטיבות. 

אני מאלה שמאמין במושג הזה של מסורת הידיעה של העבר, וזה כיף לראות איך הילדים 

מתכוננים לזה וזה כולל סיורים במקומות. את שני החידונים הנחה אבשלום קור. אנחנו בשונה 

מהחידון התנ"ך הארצי שכבר לא רצו אותו, אנחנו לקחנו אותו. והוא עשה את זה עם הרבה חן, 

טים, בין השופטים זה אחד מאיתנו זה שיושב משמאלי מר אגוזי וגם רואי מבקר לנו גם שופ והי

  -הפנים השופט השני, והיה גם שופט שהוא קבוע מטעם

 

 סליחה, אני שפטתי אם שכחת.    :גב' גילה פרין

 

 חכי עוד לא גמרתי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני נדהמתי, כל כך נהניתי אני לא ידעתי שזה קיים בכלל,    :גב' גילה פרין

וביקשתי מהמארגנים שפעם הבאה יתנו לזה קצת יותר תפוצה, שלט מבד יודעים לתלות? 

להראות מי בית הספר שזכה או לפני להודיע על קיומו של האירוע, זה היה מדהים רק הייתי מה 
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 מקסים.  , אותנטי , האמיתיהוא קופץ, זה היה פשוט כמו חידון התנ"ך 

 

כמובן שגם גילה הייתה השופטת, את הדובדבן השארתי בסוף.   :ד"ר מוטי דלג'ו

בחידון עצמו רואים כמו כל חידון כזה מי שמגיע לגמר, אבל מה שהיה חשוב ואני ביררתי 

הספר, לומדים את התנ"ך נעשה בבית ודיברתי עם המורים והמורות זה היה תהליך שלם ש

טט פסוקים מפה משם, אתם יודעים זה מסוג הדברים שהמבוגרים פה זוכרים ויודעים לצ

שהיינו לומדים היינו צריכים אפילו פרקים חצאי פרקים לדעת אותם בעל פה. היום זה כמעט 

ולא קיים וזה יפה מאוד שעושים את זה, הם יודעים איפה זה ההר הזה ואיפה זה הגיא הזה ומי 

זה סוג הדברים שנותן גם את החיות ונותן את התקווה ויש לנו אמר מה ומי אמר מתי. מסורת 

באמת נוער מדהים. זה מביא אותי גם לדווח לכם שבשבוע שעבר התקיים אצל ראש אכ"א טקס 

של הרשויות המצטיינות מבחינת שיעורי הגיוס לצה"ל וליחידות משמעותיות. מכלל המועצות 

דרום השרון מבחינת הגברים הייתה במקום האזוריות והמועצות המקומיות, מועצה אזורית 

חמישי מקום יפה מכובד מאוד, והקצפת וההפתעה הכי גדולה הייתה שהבנות היו במקום השני 

בארץ מכלל המועצות האזוריות ומכלל המועצות המקומיות, שזה מכובד מאוד ויבורכו בני 

 הנוער שלנו בצד ההישגים הנאים. 

 

 סייה דתית חוץ מאגוזי שהוא חיצוני. אין פה אוכלו  :מר שלמה עצמוני

 

ת שבא אגוזי מהסוג ואני רוצה שתדע נקודתית דווקא מהמקומ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הזה של הדתיים יש שיעור גבוה מאוד. 

 

 לא אצל הבנות אצל הבנים כן.   :מר שלמה עצמוני

 

ו אז מדובר מבחינת הבנות בשיעורים יוצאים מן הכלל. אנחנ  :ד"ר מוטי דלג'ו

כמובן שבמסגרת הזו גם קיבלנו סקירה ואני רוצה להגיד לכם שאתה כאילו מצד אחד אופטימי 
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אבל אנחנו כאילו באיזו בועה כזו, אבל מה שקורה מסביב אנחנו מגיעים כמעט למצב שבפועל 

ערבים, מוריד חרדים שלא,  21% 22%ומשהו, כי אם אתה מוריד  50% 50%מתגייסים כמעט 

, וכשהיה את הנתון הזה הוא קצת 50%-שים שלא ואתה מגיע שמתגייסים כומוריד חצי מהאנ

בעייתי למרות שבתחום של נאמר, אני לא יודע אם לקרוא לזה נוער רגיל כולם הם נוער רגיל, 

אבל בתחום של הנוער לפחות מהמרחב שלנו דווקא בשנים האחרונות ישנה נטייה שכל שנה עוד 

ח שדרום השרון הם במקום המכובד הזה, ואני אשמח עוד טיפה וטיפה יותר, ואני מאוד שמ

יותר אם הם יחזיקו שגם בשנים הבאות זה יהיה כך. מכאן לשני דברים נוספים, סגני צפי יחליף 

אותי למשך קצת פחות משבועיים בחול המועד פסח אני נוסע נסיעה פרטית. כמו כן לאחר 

פעמים נשלח משלחת והם רוצים  4או  3שקיבלנו הזמנה מאמנדינגן שהיא הזמנה חוזרת של 

והם בהתחלה רצו שזה יהיה במרץ ולנו מבחינת לוחות זמנים לא הסתדר, לאחר ששקלנו  שנגיע

איש, שאני גם אגיד לכם פחות או יותר זה  12 -כהתלבטנו וכו' וכו' אנחנו נוציא איזו משלחת של 

עובדים, כי אני רוצה שבאותה  מבוסס על כאלה שכמעט לא יצאו והפעם אני גם מציע שגם ניקח

הזדמנות תהיה גם למידה. אמנדינגן זו העיר התאומה שלנו. אז איש הקשר זה משה רדומסקי, 

הם מזמינים אותו לפניי. אז מושיק וראש המועצה יש כאן  אותובדרך כלל לא אני צריך להזמין 

. אלי דלה, רחל שגם את שמוליק מריל. זו פעם נכון שמוליק? הוא גם אירח קבוצה של צעירים

אירחתם קבוצה וזהבה רוט שהיא אחת מהוותיקות ועוד לא הייתה אף פעם. ומעובדי המועצה 

מר אגוזי, נילי יוגב, צילה משה שהיא בעצם מרכזת את קשרי החוץ שלנו ובועז שויגר. בסך הכול 

האירוח  הטיסה לשם לחברי המועצה תהיה על חשבונם, המלון בעיקר יהיה על חשבון המועצה,

כנראה יהיה על חשבון המארחים. זה פחות או יותר אני מקווה שאצליח לשכנע את רעייתי 

שתיסע איתי, בכל מקרה אם תיסע איתי כל הנסיעה הטיסה והכול כולל המלון יהיה על חשבוני, 

כלומר על חשבונה. רדומסקי מה איתך, מה הם הזמינו גם רעייתך? כן, לוקח את רעייתו. וייתכן 

ם אגוזי מסיבות של שבת שלא יישאר לבד עם עצמו, זה פחות או יותר. אני יכול גם להגיד שג

  -לכם

 

 לכמה זמן?     :???
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ימים, לא רציתי ארוך יותר. גם מבחינת התקופה יש לנו  6-זה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

אבל לא חברים שלא היו והם ותיקים מאוד  3, 2כמה דברים נוספים. אגב אנחנו פנינו לאיזה 

התאפשר להם. בסדר חברים אם אין איזה הערות מאשרים את דו"ח ראש המועצה כולל 

 המשלחת וכולל שצפי מחליף אותי. 

 

קודם כל אנחנו רוצים שהוא יקבל את מלוא הסמכות להחליט   :מר אשר בן עטיה

 גם. 

 

תראה אני אגיד לך את הדבר הבא, מהניסיון שלי מהנסיעה   :ד"ר מוטי דלג'ו

האחרונה. היום המערכות הם כאלה און ליין וגם השעות, אני בדרך כלל נוסע למקום שהשעה 

היא אחרת, קרה גם מקרה שאני התקשרתי אליהם ואני עדכנתי אותם על דבר שהם לא ידעו. 

יל. זה קרה לי גם כשהייתי חבר בוועדה בלילה אצלי שם זה רג 02:00אני מקבל את זה כאן זה 

בלילה, אני משאיר את הטלפון פתוח גם בלילה, ראש  02:30-המחוזית, אני מקבל טלפון ב

עיריית טירה אומר לי: 'מוטי, אני צריך שמחר אתה והוועדה המחוזית זה וזה', אמרתי לו: 

ני נמצא במקום שאני בלילה וא 02:30'תשמע, אני רק יכול להגיד לך ככה: עכשיו אצלי זה 

 18.5.16-גם ישיבת מליאה ב מתוכננת. לא עושה סינון לשיחות לא שום דברנמצא'. אגב אני גם 

אנא רשמו בפניכם, מקווה שלא יהיה שינוי כזה או אחר. אז את הרשימה הקראתי, אמרתי את 

שהו עם כולם לא שכחתי אף אחד. גם איחולים לבועז, בועז גם כן קצת ככה לא מרגיש טוב מ

העין, שתהיה לו החלמה מהירה. ולציפי שלנו שתהיה החלמה מהירה. וגם למריק ויורם שחזר 

כזה. בריאות זה טוב לכולם ושיהיה בריאות. מגיע  easy-לעבודה מי שלא יודע, חזר לעבודה ב

 גם לרחל רבר מזל טוב. טוב חברים אם אין התנגדות או נמנעים אנחנו אישרנו. 

 

, לאשר את המשלחת לאמנדינגן דו"ח ראש המועצה את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ולאשר את מילוי מקום ראש המועצה על ידי צפי פלד
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 ;1.3.16מיום  32/16אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

 

ברשותכם אנחנו מכאן נעבור לאישור הפרוטוקול. אני מבין   :ד"ר מוטי דלג'ו

אגוזי לא קיבלתי שום הערה לפרוטוקול? לא הייתה שום הערה לפרוטוקול, אז אני מבקש לאשר 

מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין.  1.3.16מיום  32/16את פרוטוקול מספר 

 נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

למה אתה שותק, אתה הערת? על הפרוטוקול אתה הערת עצמוני     :???

 במייל. 

 

הערתי אבל לא השתתפתי. הערתי לכם שאתם כמו דגים אף   :מר שלמה עצמוני

 אחד אפילו לא שאל שאלות. לא שאלו אף שאלה. 

 

 לא הבנתי מה הבעיה שלמה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא בעיה, הכול טוב.   :מר שלמה עצמוני

 

 אני אוהב שהכול טוב.   :דלג'וד"ר מוטי 

 .1.3.16מיום  32/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 צור יגאל, ועדת גבולות דרום השרון אלעד: –ועדת גבולות דרום השרון כוכב יאיר  . 3

 

אנחנו עוברים לוועדת גבולות דרום השרון כוכב יאיר  ברשותכם  :ד"ר מוטי דלג'ו
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ור יגאל. השבוע הייתה בעצם הישיבה האחרונה, ובמסגרת הדיונים והגישושים המקדימים צ

ושל חברי הוועדה הרחיבו את המנדט של הוועדה כדי שהוועדה תקבל מנדט לתת לצור יצחק 

מעמד עצמאי. הוועדה הזו אתם יודעים בראשיתה הוקמה בפנייה בלחץ של כוכב יאיר וגם של 

איר בעצם בפגישה אצל מנכ"ל משרד הפנים ובמחוז, יותר נכון אצל צור יצחק, כאשר כוכב י

מתכננת המחוז הממונה על המחוז הם הודיעו שהם מוכנים לקלוט. וכשאני הגעתי לפגישה 

למשרד הפנים כדי לבקש תקציב מיוחד לצור יצחק, כפי שבעבר עשינו את זה לצור יגאל ולמתן, 

לי: 'תשמע, יש פה כמעט סיכום מוציאים את זה ממך תקציב מיוחד ליישובים גדולים. אז אמרו 

ועניינים'. אני אגיד לכם הייתי קצת מופתע, אבל אמרתי בסדר. ואז הם הנחו אותנו להביא 

למליאת המועצה, אתם יודעים הבאנו למליאת המועצה קיבלנו החלטות יצא לדרך. אבל בין 

תם יצאו לא רק בתופים אלא גם לבין מה שקרה שתושבי כוכב יאיר כששמעו שרוצים לאחד או

במצלתיים, והגיעו לכל ישיבה במסות גדולות כדי למנוע את הדבר הזה, ובסופו של יום בישיבה 

האחרונה כשאנחנו הבנו שהולכים לתת מעמד עצמאי לצור יצחק, מישיבת מטה שעשיתי 

לנו שכנראה  וחשיבה וניתוח של הישיבה אנחנו עוד לא יודעים שום דבר באופן פורמלי, התברר

הם הולכים לקבל החלטה להשאיר את צור יצחק בתחום המועצה האזורית דרום השרון. למה 

זה הביא אותנו לחשוב ככה: אחד, פתאום ראינו שראש מועצת כוכב יאיר יושב די ניחוח בשונה 

תושבי כוכב יאיר מה  30מבעבר. שניים, פתאום ראינו שלישיבה בשונה מבעבר לא הגיעו איזה 

גילים היו להגיע. והסוגיות האלה הם קצת מטרידות אנחנו מתכוננים כמובן גם בעניין הזה שר

 לפעול, אנחנו נשב על השמרים. אם יהיה צורך גם תהיה עתירה מבחינתנו לבית המשפט. 

 

הוועדה הזאתי נמשכת הרבה זמן, אני הבנתי בהתחלה היו לה   :מר איתן יפתח

מטרות מסוימות לאחד, אחר כך אתה אומר שזה היה מטרה לתת לה מעמד עצמאי, ובסופו של 

דבר שום דבר... הם בסוף לא קיבלו בעצם החלטה לא על זה ועל זה. היה להם מנדט להשאיר 

 אותה אצלנו בכלל? 

 

 להם מנדט לקבל החלטה לגבי כל החלטה. ברור, היה   :מר יריב אברהם
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 אפשר לקבל את הפרוטוקולים לראות את הדיונים?   :מר איתן יפתח

 

 אין שום בעיה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד(

 

כל המסמכים וכל הפרוטוקולים של ועדת גבולות מופיעים באתר   :מר שי אברהמי

של משרד הפנים, יש שמה חוצץ שלם של ועדות גבולות וכל המסמכים מופיעים שמה גם 

 הפרוטוקולים, הם שקופים לכל הציבור. 

 

 אני מבקש שתעביר את הקישור לכל חברי המליאה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ולות הזאת קמה בשביל מישהו אחד שרוצה שכר כל וועדת הגב  :מר יריב אברהם

 על העבודה שהוא עובד, כל ועדת הגבולות. 

 

 מה אתם מתכוונים לעשות מוטי?     :???

 

 חבל שלא נתנו לו שכר וזהו היינו גומרים עם הסיפור הזה.   :מר יריב אברהם

 

 דנציגר.  טל    :???

 

א מסוגל יותר אני לא יכול אתה אמרת. הוא אמר בוועדה אני ל  :מר יריב אברהם

 ככה יותר. 
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אבל אני רוצה שתדעו וחשוב לי גם להגיד לכם, במידה רבה מי   :ד"ר מוטי דלג'ו

שמציב מחיר מאוד מאוד גבוה יכול להיות שהוא חלק מאי קבלת ההחלטה, ומי שבסופו של יום 

 3,000ב הזה עם ייפגעו זה צור יצחק ייפגעו. כי למועצה אין שום יכולת להחזיק את היישו

יחידות דיור, אנחנו נמצאים במצב שכל מי ששומע בלי יוצא מן הכלל שכל ההיקף של חלף היתר 

 השבחה שהמועצה קיבלה עד היום לפי גזבר המועצה כמה זה? 

 

 חלף היטל השבחה. ₪ מיליון  19  :מר יצחק אגוזי

 

 אני מתקן אותו אפילו. ₪ מיליון  19.5  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה חלף היטל השבחה תשתיות זה משהו אחר.   :יצחק אגוזימר 

 

 נו אבל אתה מטעה.     :???

 

אתה נותן ואתה נותן מה קיבלת רק מחלף השבחה, אבל היה לך   :מר יריב אברהם

 עוד הרבה הכנסות. 

 

 כמה בעבור מבנה חינוך כמה בעבור...    :???

 

 )מדברים יחד( 

 

 המצגת מוצגת באתר של המועצה. תאמינו לי כל   :מר יצחק אגוזי

 

 בדיוק גם זה תמצאו.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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אתה יודע מה? מוטי אני מסכים איתך שזה לא כלכלי לכם. יחד   :מר יריב אברהם

עם זאת אני בטוח שאפשר לנהל את היישוב הזה דרך המועצה הזאת אם טיפה רוצים לעשות 

 אנחנו צריכים להישאר במועצת דרום השרון. את זה. אני עדיין עומד בעמדתי ואני חושב ש

 

זה יפה שאתה עומד בדעתך, יש החלטת מליאה ואני פועל בה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בנחישות. אם יהיה צורך אנחנו נגיע גם לבית המשפט. 

 

לבית משפט? רגע, שאלתי שאלה אפשר לקבל תשובה?  ,לאן נגיע   :מר נתי זיו

 לבית משפט?  ,לאן נגיע

 

 כן, אני במפורש אומר כדי שתדע גם.   :וטי דלג'וד"ר מ

 

 ממש לא רוצים אותנו הא נתי.   :מר יריב אברהם

 

תראה אני מסוג האנשים שאוהב לרצות את מה שמישהו רוצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

, הביא את כל "רוצה אני"פנה ואמר ששוזה לא מפריע לי. מאחר והיישוב שלך רצה, היה גורם 

החלטה מושכלת, והמליאה הזו  ונתקבלהמליאת המועצה לקיים כמה דיונים בהנהלה במליאה 

הייתה מספיק נבונה גם לקבל את ההחלטה הבאה, לא היה מנדט לוועדת הגבולות לתת מעמד 

עצמאי, והמליאה קיבלה החלטה שאנחנו מקבלים את עמדת משרד הפנים שאומר לנו שיאחדו 

כב יאיר וצור יגאל, יחד עם זאת אנחנו לא מתנגדים שיינתן להם מעמד עצמאי, כבר אותם עם כו

אז אמרנו. לפי דעתי יש כאן איזה משהו שנמצא בתחום של הבשמים, אנחנו נבדוק את העניין 

הזה. אני לא יודע איך בפרוטוקול יהיה לזה פירוש בתחום הבשמים. אוקיי חברים זה כדיווח 

ה הם יקבלו את ההסכם  כפי שהוא נחתם על ידנו, אבל גם פה זה לא ברור לכם. לגבי אלעד כנרא

 מה שנדע אנחנו נגיד לכם. 

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 27 
 

 השאר זה התחייבות של ראש העיר?    :מר אמנון כהן

 

 זה הסכם חתום על ידי שני הצדדים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

א נכון, אבל אנחנו מכירים שבקדנציה הקודמת היה הסכם וב   :מר אמנון כהן

ראש העיר הזה וביטל את ההסכם, ואתה יודע אם כל פעם יבוא ראש עיר אחר ויבטל את 

 ההסכם אז מה עשינו. 

 

בדיוק המשפטים הראשונים שאמרתי כשהקימו את ועדת  אילו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הגבולות בישיבה הראשונה שהבאתי את זה לפה. 

 

 מוטי, זה העניין.  העניין הוא שאנחנו לא שולטים בזה   :מר אמנון כהן

 

לא, לא, אתה צודק אין מה להשוות שאנחנו הצוות שעושה יום   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יום, אבל אני אומר את זה ככה. 

 

 מליאת המועצה קיבלה דווח בנושא ועדות הגבולות כוכב יאיר ואלעד : החלטה

 

 ;2015 - 4דו"ח רבעון  . 4

 

ו"ח זמני דהוא נשלח לכם. הדו"ח הזה הוא בעצם  4/2015לגבי הדו"ח הרבעוני  : מר יצחק אגוזי

יוצא דו"ח כספי  2015מכיוון שעליו יש בדיקה של רואה חשבון, ובסופו של דבר על סוף שנת 

מבוקר על ידי רואה חשבון. אני כבר יודע שכאן יש שינויים על הדו"ח הרבעוני הזה, כי א' 

ב' יש כבר כל מיני תיקונים של רואה החשבון -אחרי שהוא נחתם, והתקבלו כל מיני הכנסות 

שזה ₪  100,000שהוא עוד לא סיים את העבודה שלו עדיין. בשלב זה הדו"ח מראה על עודף של 
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בעצם איזון אפשר לומר, סיום באיזון של השנה. אני מעריך שבסופו של דבר אחרי כל התיקונים 

המספר הזה פחות או יותר אבל סביב סיום מאוזן של השנה. פחות או יותר אנחנו נסתובב סביב 

זהו, אין הרבה מה להוסיף בעניין הזה, השתמשנו לראשונה מזה הרבה שנים בסכום מסוים 

מתוך העודף המצטבר משנים קודמת. רק לצורך נזקי ₪  1,200,000-כ                        נדמה לי 

את זה דיווחנו במליאה, ועוד סכום מסוים גם כן ₪  600,000-ל₪  500,000הסופה השתמשנו בין 

להשלמה של נזקי הסופה. וזהו עדיין אנחנו מסיימים באיזון למרות ההוצאות הכבדות שהיו לנו 

שכן מכוסים על ידי ₪  1,400,000שלא מכוסים על ידי הביטוח. יש עוד ₪ בסך הכול כמיליון 

שלא מכוסים על ידי הביטוח, כל נושא ₪  1,000,000-ל₪  800,000הביטוח, אבל זה בסביבות בין 

 הגזם וכו'. 

 

 איך אנחנו עומדים ביחס לתקציב לעומת הביצוע?   :מר שלמה עצמוני

 

  יותר מאוזןהתקציב לעומת הביצוע כמו שאמרתי הוא פחות או   :מר יצחק אגוזי

 

חנו הוא הסב את תשומת לבך שלראשונה השתמשנו ברזרבה שאנ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 שמרנו אותה לעתות חירום כנראה שהסופה הייתה עת חירום. 

 

חלק מעתות החירום הגיע. אל תשכחו שבשנה הזאת נאלצנו גם   :מר יצחק אגוזי

 לטובת ההסכם עם אלעד שדיברנו עליו מקודם. ₪ מיליון  1.5להפריש 

 

שבון אגוזי אמר שיש כמה תיקונים, זה צריך לעבור את רואה הח   :מר אמנון כהן

וזה צריך לעבור עוד כל מיני לפני שזה, אז אני לא מבין למה זה מגיע לכאן לפני שזה סופי? 

 אנחנו מצביעים על משהו שהוא לא סופי. 

 

  -כי דו"ח רבעוני תמיד מגיע למועצה  :מר יצחק אגוזי
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 זה הרביעי.    :מר אמנון כהן

 

גם הדו"ח הכספי הסופי יגיע למועצה לאישור, וזה יהיה   :מר יצחק אגוזי

 בסביבות מאי יוני אחרי שזה יגיע למשרד הפנים... 

 

שקיבלתם זה ₪ מיליון  1.5-רציתי לשאול בקשר לביטוח, ה    :???

 המועצה קיבלה או שחלק עבר ליישובים? 

 

  -מה שהיישובים היו מבוטחים  :מר יצחק אגוזי

 

 בוטח בפני עצמו. כל יישוב מ    :???

 

מה ₪, מיליון  1.5הם הגישו בנפרד אני חושב. מה שאני מדבר לא   :מר יצחק אגוזי

שקיבלנו זה דברים של המועצה, וחלק מהדברים נמצאים ₪  1,300,000שאני מדבר על בסביבות 

 ביישובים כמו מוסדות חינוך ודברים כאלה, אבל פה כמעט ולא היו נזקים במתחם הזה. 

 

 הרוב היה במוסדות חינוך.   :חק אגוזימר יצ

 

בעמי אסף היה נזק נקודתי הכי גדול. אם אין שאלות אני מעלה   :ד"ר מוטי דלג'ו

להצבעה את הדו"ח הרבעוני מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר. לגבי השאלה 

הנתונים המדויקים של  שם יהיו כל 2015-ששאל כאן אמנון ברגע שיגיע אלינו הדו"ח הסופי ב

 שבכל מקרה אנחנו מאשרים אותו מחדש.  2015הרבעון הרביעי של 

 .4/2015את דו"ח רבעון  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה
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 אישור הסכם אספקת שירותים לאלפי מנשה; . 5

 

אישור הסכם אספקת שירותים לאלפי מנשה, אני אתן  5סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 למר יריב היועץ המשפטי לעשות כמה דברי פתיחה וסגירה אולי אפילו. 

 

אנחנו מלפני כמעט שנה פנינו לראשונה לאלפי מנשה והודענו   עו"ד יריב סומך:

שיו היא להם שהמתכונת של אספקת שירותים לתושבי אלפי מנשה כפי שהייתה קיימת עד עכ

  -לא תימשך

 

תסביר שזו שכונה זה לא אלפי מנשה, זו שכונה שנמצאת על יד     :???

 נירית. 

 

 זה אלפי מנשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זאת הייתה הבעיה, הבעיה הייתה משפטית שאין לנו סמכות   עו"ד יריב סומך:

ת, כאשר מאז , אבל אנחנו מראש הצענו להם מתכונת אחר2009לעשות את מה שנעשה מאז 

אנחנו נמצאים כבר כמה חודשים במשא ומתן מאוד אינטנסיבי, היו עליות ומורדות זה בכלל לא 

היה פשוט. היום אנחנו נמצאים כאן כשברקע יש הליך משפטי לא פשוט, כאשר סוף סוף כנראה 

בזכות ההליך המשפטי בשל המצב והצלחנו להגיע להסכמה והבנה מולם, בתיאום גם עם הוועד 

המקומי של נירית, הגענו להסכם חדש הסכם שבו אנחנו מוכרים שירותים למועצה מקומית 

 שכנה להבדיל בצורה מאוד מאוד שונה באופן מהותי מהמתכונת שהייתה קיימת קודם. 

 

 מהם השירותים?     :???
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השירותים מפורטים בצורה ספציפית, הכוונה היא לדברים   עו"ד יריב סומך:

מנעים. קודם כל המובן מאליו זה שקולטים תלמידי חוץ לפי חוזרי מנכ"ל הכמעט בלתי נ

שקיימים לגבי כל רשות ורשות שקרובה אליה... של תלמידי חוץ כנגד אספקת השירות הזה יש 

תשלום של אגרת תלמידי חוץ למועצה הקולטת וכך גם עגנו את זה כאן בהסכם. כמובן טיאוט 

יאוגרפי הגדול, היה פשוט נוח כנראה לאלפי מנשה לרכוש בגלל המרחק הגש ושירותים נוספים

 את השירותים האלה מאיתנו וכך אנחנו עושים. 

 

 איזה שירותים הם מקבלים מאיתנו?    :מר אמנון כהן

 

  -אז אמרתי טיאוט  עו"ד יריב סומך:

 

 פינוי אשפה, טאטוא כל השטויות האלה?    :מר אמנון כהן

 

 תאורה, פינוי אשפה, חינוך, ביוב.      :מר צפי פלד

 

זה יישוב בתוך המועצה האזורית דרום השרון, פיזית זה יישוב   :מר שלמה עצמוני

 בתוך נירית. 

 

תקשיב שלמה, כפר סבא אומרים על גן חיים זה פיזית, גן חיים   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -יישוב בכפר סבא, הוא צמוד. תשאל את חברך היושב לידך

 

אין סיבה לא הייתה סיבה חוץ מאשר איזה סיבה נדל"נית אני   :צמונימר שלמה ע

לא יודע מה, מקום הכי יפה בארץ... זה נקרא נוף השרון אם אני לא טועה, מה היה לאלפי מנשה 
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 לבנות שמה בתים אם הוא יודע שהוא לא מסוגל לתת שירותים? 

 

 הוא לא בנה.     :???

 

 הוא לא בנה?   :מר שלמה עצמוני

 

 אבל לא חשוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

 את ההסכםאני מאוד הייתי שמח אם היה אפשר לתת לכם   :ד"ר מוטי דלג'ו

ההסכם אושר אנחנו חיכינו שהוא קודם כל יאושר על ידי מועצת אלפי  .לפחות כמה ימים קודם

ולכן זה מונח על מנשה, הוא אושר על ידי מועצת אלפי מנשה והוא הגיע אלינו רק היום 

 שולחנכם. 

 

 ... מה ההסכם הזה?   :מר שלמה עצמוני

 

 יש לך אותו, תבקש אנחנו נמתין תקרא קצת.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נירית היא חתומה גם על ההסכם?   :מר שלמה עצמוני

 

 לא.    :גב' לאה פורת

 

 למה לא?   :מר שלמה עצמוני
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 כי נירית לא שייכת.    :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

הדבר היחידי שמטריד אותי זה שהם... זה הדבר היחיד. הנה אני    :גב' לאה פורת

 מדברת אל המיקרופון. 

 

אני אתן לכם בתקציר, כל ההקדמה שיריב נתן אני לא אחזור   :מר יצחק אגוזי

 כמובן עליה מה ההיסטוריה של הסיפור הזה, אבל בסופו של דבר אחרי כל התהליכים האלה

  -מועצה מקומית אלפי מנשה ביקשה מדרום השרון להמשיך לתת

 

 לא, לקנות שירותים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

להמשיך לתת ולשלם, לקנות שירותים מאיתנו, כי אנחנו נותנים   :מר יצחק אגוזי

את השירותים בנירית וכנראה מבחינתם הם חושבים שזה יותר פשוט להם לתת את השירותים 

א' מבהירים בצורה מאוד ברורה -ז יש פה מספר סעיפים בתוך ההסכם הזה שבאמצעותנו. א

שתושבי השכונה הזאת שכונת נוף השרון הם בעצם תושבים של אלפי מנשה ולא של דרום 

השרון. מפורטים שירותים שונים שהמועצה נותנת חינוך, הסעות, שהמועצה נותנת לתושבים 

  -נושא של חינוך שהם ישלמו אגרת תלמידי חוץ שלה והיא תמכור אותם לתושבי אלפי מנשה.

 

 אבל זה רק לשכונה הזאת, זה לא כל אלפי מנשה.     :???

 

 בתים.  50-רק על השכונה הזאת, רק ל  :מר יצחק אגוזי

 

 לא מסבכים את אלפי מנשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 לא, לאלפי מנשה יש...    :???

 

אם יש ילד מאלפי מנשה שלומד מתוקף זה שהוא לומד פה   :מר יצחק אגוזי

בדרום השרון אז זה לא קשור להסכם הזה בכלל. אבל הילדים האלה שגרים שם ילמדו כמו כל 

ילד של אלפי מנשה, רק שהם ילמדו מתוקף ההסכם הזה במוסדות החינוך של המועצה 

כם. הסעות, המועצה תסיע האזורית דרום השרון וישלמו אגרת תלמידי חוץ כפי שנקבע בהס

והם ישלמו עבור ההסעות. מים יסופקו להם באמצעות נירית, אגודת המים של נירית. ביוב, 

המועצה אחראית מקבלת תשלום. כמובן על כל מה שאני אומר עכשיו המועצה מקבלת תשלום 

הזה והכול נקוב בהסכם. פינוי אשפה, פינוי גזם וטיאוט רחובות המועצה תספק את השירות 

והם ישלמו, תחזוקה ותאורת רחובות. חלק מהשירותים כמו שכולם יודעים מסופקים על ידי 

הוועד המקומי בכל יישוב לתושבים. הוועד המקומי מקבל מהמועצה גם את הסמכות לגבות 

וכל התקבולים האחרים מהמועצה, וגם במקרה הזה אלפי  17.5%-ארנונה ועד מקומי וגם את ה

ה את הסכומים האלה והמועצה כמובן תעביר את זה לוועד נירית לצורך מנשה ישלמו למועצ

 אספקת השירותים שנעשים על ידי הוועד. 

 

האם יש התחייבות של הגזברות שלנו שהשירותים האלה הם לא   :מר אייל אברמוב

 גרעוניים? 

 

 רגע, תן לי לסיים שנייה אני כבר נותן לך. שירותי שמירה זה גם  :מר יצחק אגוזי

כן הם ישלמו לאלפי מנשה לפי חוק העזר של אלפי מנשה והם יעבירו לנו את הכסף, ואנחנו 

כמובן נעביר את זה לוועד המקומי שהוא זה שעושה את שירותי השמירה. ההסכם מדבר גם על 

צ'קים דו חודשיים מראש. ההסכם קובע  6צ'קים מראש,  6הסדרי תשלום, הם ישלמו 

צה לא יכולה לעשות אותם כמובן יישארו בתחום הסמכות של שסמכויות שלטוניות שהמוע

. בכלל ההסכם 2016מועצה מקומית אלפי מנשה. תקופה ההסכם היא לשנתיים, שנתיים מינואר 
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. נקבע בהסכם שהצדדים אם ירצו לחדש את זה אז 2017ועד דצמבר  2016הוא תקף מינואר 

מנשה אם הם רוצים לבטל חלק  יפעלו בלב שלם ובנפש חפצה. ועוד נקבע בהסכם שאלפי

מהשירותים גם תוך כדי תקופת ההסכם, הם יכולים לבטל חלק מהשירותים, הם יצטרכו 

יום מראש. וכמובן שני הגזברים יעשו את החשבון המתאים על ביטול אותו שירות  90להודיע 

 ויתאמו את התמורה בהתאם לכך. 

 

להתארגן. הם אמרו שהם לא המטרה היא לאפשר לאלפי מנשה   :ד"ר מוטי דלג'ו

מסוגלים עכשיו צ'יק צ'ק, נותנים להם שנתיים שיתארגנו, אנחנו אפשרנו להם אפילו בצורה חד 

צדדית אחרי התייעצויות שהיה ליועץ המשפטי שלנו שהם יכולים להודיע לנו: שמע, את 

 יך. השירות הזה כבר לא, את השירות הזה לא, אפילו בצורה מדורגת. בבקשה אגוזי תמש

 

זה פחות או יותר ההסכם, הוא כאמור אושר ביום ראשון   :מר יצחק אגוזי

 האחרון בערב במועצה מקומית אלפי מנשה במליאה, והיום הוא עבר לנו חתום. 

 

קיבלתי תשובה על השאלה שרציתי לשאול על הוועד המקומי   :מר אורי עצמון

כספים שהוועד המקומי מוציא על כל עוד הרבה  שישאבל היא לא מספקת בטח את נירית מפני 

 התושבים הוא בטח יוציא על השכונה. 

 

 כן, בוא נשאיר את זה לוועד המקומי אם הוא מסופק או לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זה אחד הערת ביניים, אבל הערה מרכזית אם אנחנו צריכים   :מר אורי עצמון

זה פעם ראשונה, זה רציני? אני הייתי לאשר את זה, אז זה לא מכובד שעכשיו אנחנו רואים את 

דוחה את זה לישיבה הבאה, רק בשביל לכבד את הרצון שלנו לקרוא את הדפים האלה לא מעבר 

 לזה, אני לא יודע אם זה ישנה משהו, אבל צריך לכבד. 
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 היועץ המשפטי עשה את זה.  יריב    :???

 

שארת... לאלפי מנשה אגוזי אמר בדבריו שהסמכות השלטונית נ   :מר אמנון כהן

אבל יש ככה תגובה לא חשוב, נאמר לי שבבחירות המוניציפאליות האחרונות שלנו הם הצביעו 

 למועצה, כלומר איך זה מסתדר העניין הזה? 

 

 הוא לא מסתדר.      :מר צפי פלד

 

זה אחד הדברים שמי שמחשיב את עצמו בר דעת לא יכול לתת   :ד"ר מוטי דלג'ו

לו הסבר איך תושב שמעבר לקו הירוק יכול להצביע ברשות אחרת, זה בלתי ניתן להסבר, אל 

 תבקש בטח אני לא יכול להסביר. 

 

 למה לא אם גובים את הארנונה למה שלא.     :???

 

שהאנשים האלה המציאו  אני אגיד לך מה ההסבר, ההסבר הוא   :גב' לאה פורת

רחובות, קראו להם רחובות בנירית ונתנו מספרים של בתים שאין בנירית ויש מספר. נניח בית 

ברחוב השחר בנירית, שהוא לא קיים בתחומי המועצה, אבל הוא רשום במשרד  300מספר 

 הפנים. 

 

 זה לא פלילי?    :???

 

ריך להגיד לך. שאלת איך אני לא יודעת זה היועץ המשפטי צ   :גב' לאה פורת

בחרו? גם אם אתה תבוא ותגיד שאתה גר ברחוב ברודצקי, אין ברודצקי בכפר סבא אז תגיד 

 בכפר סבא, תצביע לראש העיר בכפר סבא.  60שאתה גר ברחוב ברודצקי 
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מוטי אני לא מכיר במדינת ישראל מצב כזה, הרי יישוב צריך   :מר שלמה עצמוני

 ים. שיהיו לו כללים מסוימ

 

שלמה, כל מה שתגידו כמעט מראש אני אגיד לכם, לכן האבסורד   :ד"ר מוטי דלג'ו

הכי גדול היה כשהמועצה החליטה נגמר הסיפור, אנחנו לא נותנים שירותים, הם פנו לבית 

המשפט. בית המשפט אמר: 'שמע אי אפשר לזרוק את התושבים, תנו עד סוף אפריל שירותים 

פגישות מינימום. בצוות פה  10-היועצים המשפטיים לפחות למעלה מ ונראה מה ייקרה'. ישבו

פעם והגיעו לסיכום, הסיכום המוצע זה אין מצב כזה שהמועצה נותנת  30-ו 20ישבו אפילו 

שירותים לתושב מוכרת לתושב, מוכרת למועצה המקומית. בהתאם לזה הוכן ההסכם הזה, 

ינת ההסכם לפני אפילו חודשיים. משכו משכו מבחינת המועצה, המועצה הייתה כבר מוכנה מבח

משכו עם כל השינויים, זה אושר המתנו, כי אני חושב שזה מכובד שאני אביא לכם משהו לא 

, לכן דאגתי להביא . שעוד הצד השני לא אישר. הצד השני אישר העביר את זה היום בצהריים

אלה שאתה תשאל בתחום יקרא את החומר אם יש הסבר, כל שאמרתי כל מי שרוצה נמתין ש

החוזה יסבירו לך, זה בא להסדיר כדי שלא ייווצר מצב האבסורד הזה כפי שתיארה הגברת 

 לאה, גם מבחינת תושבי נירית. 

 

קודם כל לא הבנתי אם בסוף ההסכם הזה פותר את זה שהם   :מר שמוליק מריל

 יצביעו או לא יצביעו. 

 

 לא.    :גב' לאה פורת

 

 לא פותר?   :מר שמוליק מריל

 

 לא.     :גב' לאה פורת
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 הוא די פותר.    מר דוד זריהן:

 

 הוא לא.    :גב' לאה פורת

 

הוא די פותר, ברגע שיש פה הסכם מול רשות והוא הסכם חוזי    מר דוד זריהן:

 מול הרשות שהתושבים האלה שייכים לה, זה מסכם זה פותר את העניין. 

 

 הוא לא פותר את משרד הפנים.    :גב' לאה פורת

 

 משפחות.  50... זה מול הרשות והם אומרים    מר דוד זריהן:

 

אני לא עובר על כל ההסכם כי אני לא יכול לראות... אבל צריך   :מר שמוליק מריל

 לעבור סעיף סעיף ולראות שהוא מדבר רק על נוף השרון. 

 

 כתוב מראש בהתחלה.     :???

 

כתוב ש"אלפי מנשה תרכוש מדרום השרון  5למשל בסעיף   :מר שמוליק מריל

שירותי הסעה לתלמידים שהם תושבי אלפי מנשה שילמדו במוסדות חינוך שישמישו דרום 

 השרון", האם יכול מישהו מאלפי מנשה  ללמוד ואנחנו נממן את ההסעה?

 

ה יש את היועץ המשפטי אני בטוחה שנתן את דעתו כל כך הרב   :גב' גילה פרין

 חודשים. 

 

 -שירותי תרבות ונוער 11וגם בסעיף   :מר שמוליק מריל
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 )מדברים יחד( 

 

  -משפחות או שזה כולל 50-אני לא ברור לי אם זה כולל רק את ה  :מר שמוליק מריל

 

 אתה שואל אז תן לענות לך.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ור על ההסכם... לא צריך לענות לי מוטי אני אומר, צריך לעב  :מר שמוליק מריל

 משפחות האלה.  50-שזה מדובר רק על ה

 

תראו אנחנו רצינו לעשות כאן שינוי מהותי במצב המשפטי שהיה   עו"ד יריב סומך:

קיים שהיה פסול ולא חוקי. ולכן הקפדנו דווקא, לא בטוח שזה תואם את הציפיות כרגע של מה 

ין שתי רשויות מקומיות. ולנגד שהעלית שמוליק, אבל אנחנו הקפדנו שתהיה כאן הסכמה ב

עינינו עמד רצון לשנות את המצב שבו הייתה התחייבות כלפי תושב של נוף השרון ספציפי, כי 

היו כתבי התחייבות שהתושבים חתמו אמנם כלפי המועצה אבל הקשר היה משפטי ישיר. לכן 

מיועדים למכירה  אנחנו נקבנו כאן בשורה של שירותים מסוימים שרק אותם אנחנו מוכרים והם

לאלפי מנשה. הסבירות שאלפי מנשה תרצה שייעשה טיאוט אני לא יודע זה לא קיים זה לא 

אפשרי גם לפי ההסכם, אבל הטרמינולוגיה היא רק נקבה במפורש באלפי מנשה ולא בנוף 

השרון, אנחנו לא רצינו להיות עוד פעם קשורים באיזה שהיא התחייבות שהיא אישית כלפי 

ים, וזה היה משתמע אילו הניסוח היה כמו שאתה מציע. בפועל השירותים... ברור אדם מסו

שזה רק לנוף השרון, תאורת רחובות זה רק לנוף השרון וזה מוגדר ככה. אבל למשל קליטה של 

תלמידים במערכות החינוך של דרום השרון, דרך אגב לאו דווקא בנירית, היא אפשרית גם לפי 

 את כל ההבדל. החוזה הזה, וזה עושה 

 

יריב, מה שאני מבקש אם זה נחתם זה נחתם, לפחות ששירות   :מר שלמה עצמוני

 אחד אפילו הסמלי ביותר שיינתן על ידי אלפי מנשה. 
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זה קיים כאן, שירותי ועדה מקומית תכנון ובנייה, שירותי רישוי   עו"ד יריב סומך:

 עסק אם יהיה כזה שם. 

 

 )מדברים יחד( 

 

פיקוח על מפגעים אם רוצים ממש להגיע למצב שבו נותנים דו"ח   סומך:עו"ד יריב 

 זאת אומרת משפטית, זה דבר שאין לנו סמכות לעשות אותו. 

 

 אם מישהו מוציא גזם שמה אפשר לתת לו דו"ח?   :מר איתן יפתח

 

 לא. אם הכלב בורח גם לא.    :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

 תושבים מעבר לקו הירוק, הם תושבי אלפי מנשה.  איתן, הם     :מר צפי פלד

 

אני מסתכל על תושבי נירית שאם יש איזו פגיעה בתושב נירית כי   :מר איתן יפתח

 בלי אישור, למי הוא מתלונן?  0בנו לו בקו 

 

 לאף אחד.    :גב' לאה פורת

 

 אבל זה בינם לבין עצמם לא בינם לבין תושבי נירית.     :???

 

 יחד()מדברים 
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אני רוצה לשאול ברמת כוונת הצדדים. בסופו של יום המצב הזה    :מר אלי כהן

הוא לא מצב שאנחנו מסכימים איתו רוצים לחיות איתו, גם תיחמנו אותו פה לפי עמדתכם 

בשנתיים, אני בוודאי ובוודאי בטוח שאתם יצרתם איזה שהוא סנריו מה יהיה אחרי השנתיים 

מוחשית אמתית שבבוא היום יראו לנו את ההסכם הזה יגידו לנו:  האלה, ואם אין פה סכנה

טוב, אז אוקיי את תעשו עוד הסכם ועוד הסכם. זה משהו שלא תואם את המדיניות של 

המועצה, אנחנו לא רוצים לחיות כך, ואם אני צודק אז למה לא היה לפוצץ את זה, לפוצץ 

ראה לי באיזו רשות יכול להתקיים מצב כזה במונחי אוקיי אז בוא נלך על זה עד הסוף, ובוא ת

אבסורדי, למרות שהיה פה צו. אני בטוח שבית משפט לעניינים מנהליים היה מתייחס לזה 

בכובד ראש או לפחות נותן את דעתו בעניין הזה בצורה אחרת. יש פה סכנה אמתית, זה לא 

מדה חד צדדית או סעיף חד משפחות. ואני תוהה מה יהיה בעוד שנתיים, יש פה גם ע 50-ייגמר ב

  -צדדי שמאשר להם לבטל לצאת בכל רגע של זמן

 

 זה טוב.      :מר צפי פלד

 

זה טוב, אבל מצד שני הייתי מצפה פה להדדיות שבתוך תקופה    :מר אלי כהן

החוזה אם גם לנו לא מוצא חן בעינינו כל ההסדר הזה, גם לנו תהיה אפשרות לצאת. בסעיפים 

זה קריאה של רפרוף בעשר דקות תוך כדי הישיבה, בגלל זה אני שואל אותך  האלה, עוד פעם

יריב, אתה ניהלת את המשא ומתן, לך יש את כל התמונה, מה בסוף היום עוד שנתיים אתה 

צופה שייקרה, זה מה שמעניין אותי. בשנתיים האלה יכול להיות, אתם יודעים מה נבלע את 

עוד שנתיים עוד פעם נצטרך לחתום על אותו הסכם, זה מה  הגלולה, אבל מה יהיה עוד שנתיים?

שמעניין המדיניות מעניינת, זה שנכפה עלינו עכשיו ההסכם הזה וצריך לשלם והגעתם להסכם 

 הכספי הטוב ביותר ניחא, מה יהיה בעוד שנתיים? 

 

אני אומר לך מה התרומה האדירה של ההסכם הזה בדיוק מתוך   עו"ד יריב סומך:
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מחשבה של מה יהיה בעתיד. בעתיד אנחנו נהיה מול רשות שכנה ולא מול תושבים. כרגע אנחנו 

  -נמצאים מול תושבים וזה עומד

 

אז התקדמת צעד אחד, אתה אומר בדיון הבא אני אהיה מול    :מר אלי כהן

 הרשות, התקדמתי. 

 

 אלי, זה כמו שאתה עומד מול רשות של המועצה האזורית...      :לדמר צפי פ

 

 הבנתי צפי.    :מר אלי כהן

 

אלי, אני רוצה במודגש, השאלות שלך הם רלוונטיות אמתיות   :ד"ר מוטי דלג'ו

נכונות, הם נידונו במסגרת העשרות פגישות שהיו כאן. והתשובה של היועץ המשפטי היא בעצם 

ובה חלקית כי אין לנו תשובה מלאה. כי אני בטוח שחלק מהאנשים יגידו: תשובה חלקית. תש

שמע, באמת מה זה בעיה שלנו, אנחנו צריכים להתמודד עם הבעיות שלנו, מה יש לנו עם כאלה. 

הבעיה שהסוגיה הזו עומדת בפתחו של בית המשפט. בית המשפט ראש לנגד עיניו תושבים 

נשה כאילו מתנערת זה שחקנים שיושבים ביציע ומצד שמצד אחד הרשות שאחראית זה אלפי מ

שני דרום השרון שנתנה את השירותים. לכן ההסכם הזה בא להסדיר את הקטע הזה. גם מה 

 שאמרת זריהן זה נכון, אנחנו גם מעריכים שזה כך ייקרה. 

 

ברגע שנתת להם שירותים בית משפט מתייחס אליהם כאל    מר דוד זריהן:

 ך ידועה בציבור... הם הידועה בציבור שלך. ידועה בציבור. כ

 

מעמד ידועה בציבור יותר טוב מנשואה, אני אומרת את זה    :גב' לאה פורת

 לפרוטוקול. 
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זה גם המעמד שלהם, יותר טוב מהמעמד שלנו. הם יכולים    מר דוד זריהן:

 דועה בציבור. להוציא גזם בלי לקבל דו"חות, הם מקבלים כל מה שהם רוצים זה בדיוק כמו י

 

דברים בקצרה, פעם אחת הערה טכנית אם אפשר להוסיף לזה  3     :מר דרור רופא

  -מפה שמתחמת את השכונה כנספח. דבר שני, זה להציג מבחינה כלכלית

 

 אני אתן לך אותו תכף.    :גב' לאה פורת

 

נחנו אם היא קיימת אז זה בסדר. שמציגה את השירותים ואיך א     :מר דרור רופא

לא מסבסדים את זה בסיכומו של דבר גם... והדבר השלישי... לדחות את זה כפי שהעלה עצמון 

 למליאה הבאה ולנהל על זה דיון מסודר. 

 

קודם כל אני שמח שמסדירים את הנושא הזה ואני בעד   :מר איתן יפתח

כתב שיפוי  ההסכמה הזאתי, זה תהליך וזה טוב. שני דברים, בנושא של ביטוח השאלה אם יש

מול אלפי מנשה שאם קורה משהו או תושב תובע את המועצה איך אנחנו מכוסים, אני לא 

 התעמקתי בחוזה אבל השאלה אם הנקודה הזאת עלתה. 

 

תראה אותו דבר אם תושב כפר סבא תובע אותנו יש לנו ביטוח?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אותו דבר גם שם. 

 

אבל יש לך הסכם שאתה נותן לו שירותים, הוא יכול לתבוע   :מר איתן יפתח

אותך. ודבר נוסף, בחינוך לא ראיתי התייחסות לחינוך מיוחד, שאני יודע שהעלויות שלו הרבה 

 יותר גבוהות גם הסעות גם השירות עצמו, ואין את הנושא הזה של ההתייחסות לזה. 

 

דוע לא להביא בחוזה... ולא אם אתם עושים את זה בתור... מ  :מר אייל אברמוב
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יחודש, דעו לכם מעכשיו ואל תבואו בעוד שנתיים ותבקשו כי הנה כתוב שאתם מבינים... צריך 

 לכתוב את זה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

קודם כל אני שמח שעשו את הזה מבחינה משפטית הכי טוב   :מר אשר בן עטיה

א המקצוע שלי, בטח... יותר טוב ממני. שיהיה כדי שלא ייצאו... אני מקווה שיעשו את זה, זה ל

  -חוזר ליישוב 17.5%-אגוזי אמר שגם ה

 

 . 10חוזר אליהם בסעיף ₪  270,000    :???

 

 לא, אגוזי אמר הם משלמים את הוועד המקומי.   :מר אשר בן עטיה

 

שנקבע כשירותי ועד מקומי ₪  270,000אני אמרתי שהסכום של   :מר יצחק אגוזי

 17.5%מבחינת מצב פחות או יותר של מה שהיה עד היום שנראה קידום מהמועצה בגין 

 וארנונה. 

 

לא מכסה. או תענה לדרור מבחינת עסקית אם זה מכסה מלא   :ד"ר מוטי דלג'ו

ך. אנחנו שומעים כמעט מכל ראש תראה, אני אענה לך על חלק מהשאלה והוא ייתן את ההמש

רשות שאומר לך שארנונה שנגבית מהתושב אינה מכסה את כלל השירותים. הסכום הזה אני לא 

יכול להגיד לך שהוא מכסה את כל ההוצאות של המועצה, אני גם לא יכול להגיד לך משהו אחר, 

ושבניק. שיש לך מכון אני רק יכול להגיד לך את הדבר הבא, ונוח לי תמיד לתת את הדוגמא מהמ

לטון, ככה זה היה בזמנו עכשיו זה הרבה יותר. ₪  1,000-תערובת ואתה מוכר טון תערובת ב

טון, אתה תהיה  1,000טון ואתה רק מוכר לתושבים שלך  1,500והמכון הזה יודע לייצר נניח 

ים שלך, כלומר פחות ממה שהתושב₪,  1,000-מוכן למכור לאשר ולי ולשלמה ולדוד פחות גם מ
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זה לחלק הכלכלי אבל אני לא לוקח אותך לשם, אני רק אומר לך שפה זה בא לאפשר להם במשך 

שנתיים, כמה שנים המועצה עשתה את זה, שנתיים תתארגנו תתרגלו, הלוואי שהוא יבוא אלינו 

 אחרי חצי שנה ויגיד: חבר'ה, יודע אני לתת את השירותים, הלוואי. 

 

וצה להגיד כמה דברים, קודם כל כדי שיהיה ברור לכם אני ר    :גב' לאה פורת

ההסכם הזה הוא לא נוסח בשיתוף עם ועד נירית, זה אחד. שתיים, אחרי שהעבירו את ההסכם 

התברר שבתוך ההסכם יש הודעה שוועד נירית צריך לתת. ועל פי ההסכם ההודעה הזאת צריכה 

 להינתן למועצת אלפי מנשה. 

 

 ל?  לאלפי מנשה או    :???

 

 כן, לאלפי מנשה.    :גב' לאה פורת

 

 מה אומרת ההודעה לאה?    :מר אמנון כהן

 

הודעה שהוא מספק שירותים. אז אנחנו בנירית ביקשנו, אני    :גב' לאה פורת

עכשיו אומרת מה עמדת הוועד, לא עמדה שלי. אנחנו מנירית ביקשנו שכל הודעה כל הצהרה כל 

ועד נירית שהוא ועד מוניציפאלי ששייך למועצה אזורית דרום התחייבות שלא תהיה שהיא של 

השרון תהיה אך ורק כלפי המועצה האזורית דרום השרון וכלפי המליאה, ולא לראש עיריית 

כפר סבא, לא לראש עיריית ג'לג'וליה ולא לאף אחד אחד, זה דבר אחד. דבר שני, בנקודה של 

ם מדברת על התקציב של נירית וגם עכשיו, אני הכספים כפי שהבנתם, אתם יודעים שאני כל פע

חושבת שהוועד קיבל הסברים גם מהגזבר וגם מהיועץ המשפטי וגם התחייבות שהתקציב של 

נירית לא ייפגע כתוצאה מהסידור הזה, וזה בסדר. השאלה היא כמובן תמיד בקצוות. למשל אם 

עבור לתעריף למטר השיטה אנחנו מדברים על חוק השמירה שתכף אנחנו נאשר, אם התעריף י

של החיוב בשמירה באלפי מנשה היא בערך חצי מחיר אם לא שליש מחיר, שתדעו את זה. 
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ומישהו יצטרך לוודא שההפרש הזה ישולם על ידי מישהו ואני לא רוצה שזה ישולם על ידי 

צה המועצה, אני לא רוצה להוציא מהכיס כתושב יותר בגלל כל ההסכם הזה, אבל אני גם לא רו

כחברת מליאה שהמועצה לא תוציא מהכיס אפילו לא שקל מיותר כתוצאה מההסכם הזה. אז 

 מהבחינה הזו אני מסכימה עם ההערה שיש לבדוק היטב שלא יהיו שום הפרשים. 

 

 יש איזה הסדר כזה בסוף שנה.   :מר איתן יפתח

 

זהו, אז כל מה שביקש ועד נירית גם, אני אומרת עוד פעם את    :גב' לאה פורת

עמדתו של הוועד, שכל בדיקה של הפרשים כל בדיקה של עלויות הוצאות שינויים הפחתות 

העלאות יהיה אם אפשר בהתייעצות עם הוועד המקומי, כי רק הוועד המקומי הוא שמכיר את 

זו אני רוצה לבקש מכם, עכשיו אני כל הכספים לפרטי פרטים. אחרי שנתתי את ההקדמה ה

אומרת את דעתי וגם את דעת יו"ר ועד נירית. אנחנו כנירית מאוד מעוניינים למצוא פתרון 

המועצות מקובל לחלוטין  שתילמצב הבלתי יאומן שחיינו בו עד עכשיו. הפתרון של הסכם בין 

צים כוועד כיישוב להיות על היישוב, אנחנו גם ביקשנו את זה מצד אחד, מצד שני אנחנו לא רו

צד להסכם הזה, כי אחרת אנחנו נהיה כמו שהיינו בהליך הזה היינו אמורים להיגרר אליו, אנחנו 

, זה דבר אחד. דבר שני, הסיפור הזה של התושבים שהם רשומים 1נהיה עוד פעם הנתבע מספר 

 בנירית לא יפתור את הבעיה. 

 

  -יש פעילות משפטית  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא, אני מדברת על הקטע הפשוט אפילו של תשלום אגרת חינוך.    :ב' לאה פורתג

אם אתה לא תדע מיהו באמת רשום כתושב נירית ומי לא, אתה לא יכול לגבות אגרת חוץ עבור 

 מי שרשום כתושב נירית. 

 

לאה אז תשמעי, אל תגררי אותנו למקום שאנחנו נגיד לך מי   :ד"ר מוטי דלג'ו
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  -רידו את הגדר בין השכונה הזו לבין ניריתאלה היו שהו

 

 אתה יכול להגיד.    :גב' לאה פורת

 

 מי אלה שנתנו אישורים לרשום אותם במשרד הפנים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה יכול להגיד.   :גב' לאה פורת

 

 לא, אני רוצה שתגידי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 א' שכולם יידעו זה לא אני.    :גב' לאה פורת

 

אבל את מייצגת את נירית, ואם הוא מצביע נירית אז קחו    :מר אמנון כהן

 אחריות. 

 

מה שהוא רוצה להגיד זה שהמתחרה שלו בבחירות עשה את זה.    :גב' לאה פורת

 בסדר? הנה אמרתי לפרוטוקול. אבל זה לא מעניין אותי. 

 

 אז עדיין זה לא... וזה לא חוקי.     :???

 

אבל הוא עשה את זה לא בסמכות ולא ברשות ובאישון לילה. אני    :גב' לאה פורת

מבקשת דבר אחד, יש לוחות זמנים להליך המשפטי כפי שאמר פה היועץ המשפטי, לדעתי צריך 

להודיע לבית המשפט אם הגיעו להסדר או לא הסדר. לדעתי אף אחד לא היה מזדרז, יתקן אותי 

א לכם את זה לאישור אם לא היה את הקטע הזה היועץ המשפטי, אף אחד לא היה מזדרז להבי

 שצריך לאישור ולדווח לבית משפט איך מתקדם המשא ומתן. 
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 עד מתי?      :???

 

 לחודש.  30-עד ה     :מר צפי פלד

 

אנחנו יודעים. אז לכן אנחנו חושבים שצריך לקדם את העניין    :גב' לאה פורת

 , ההתחייבות של הוועד. לאשר את העניין אבל בכפוף למה שהוועד אמר

 

 אפשר להחזיר את הגדר גם בהסכם?     :???

 

 כן.    :גב' לאה פורת

 

 ברגע שאת מאשרת את זה פה הם...   :מר שלמה עצמוני

 

זה בסמכות של נירית, היא מוסמכת אצלה ביישוב לקבל את   :ד"ר מוטי דלג'ו

ההחלטה כמו שאתה אצלך ביישוב אם אתה עושה גדרות או כאלה. חברים תקשיבו שנייה, 

 אנחנו גם קצרים עם הזמן אז אלי רק משפט אחרון. 

 

אני רק רוצה להגיד  בתגובה למה שאמרה לאה. אני מבין לגמרי    :מר אלי כהן

רוצה להגיע להסדר. רק אי אפשר להגיד בנשימה אחת, אנחנו פה כולם חברי  שהיישוב נירית

מליאה, אם יהיה נזק כלשהו בתקציב חברי נירית לא יכולים להגיד בגלל שהגעתם אתם, אתם 

צריכים את ההסדר, אנחנו מחוץ לעניין. אתם כל חברי המליאה כל חברי היישובים תשלמו את 

  -הנזק הזה אם יהיה

 

 איזה נזק?    :פורתגב' לאה 
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יכול להיות שתהיה חריגה. את אמרת, יכול להיות שיהיה פגיעה    :מר אלי כהן

 בתקציב, לאן זה יתגלגל? זה יתגלגל חזרה לפה. 

 

סליחה אדוני אנחנו לא מעוניינים בשום דבר, אתה יכול לקחת    :גב' לאה פורת

 את השכונה הזו וזהו. 

 

 -אל תגידיאין בעיה, אבל    :מר אלי כהן

 

 אתה לא מבין... אנחנו לא רוצים.    :גב' לאה פורת

 

 אז אם אתם לא רוצים אל תכריחו את עצמכם.    :מר אלי כהן

 

 תיקח את השכונה.    :גב' לאה פורת

 

 אל תכריחו את עצמכם.    :מר אלי כהן

 

 תיקח את השכונה אנחנו... את עצמנו כמה שתרצה.    :גב' לאה פורת

 

 אבל את מתבלבלת.    :כהןמר אלי 

 

 אתה מתבלבל.    :גב' לאה פורת

 

 לא, אני לא מתבלבל.    :מר אלי כהן

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 50 
 

 אלי, תן לי לענות במקומך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מה זה הדבר הזה? אנחנו לא צד בעניין, מה זה אתם טפלון? מה    :מר אלי כהן

 -זה הטפלון הזה ממתי זה? למה שאני אקח אחריות על

 

 העניין משפטי אין לנו שום מעמד בעניין.    :לאה פורתגב' 

 

מה זה הדבר הזה? מה זה הטפלון הזה? חברי הוועד קבעו    :מר אלי כהן

 שהם... מה זה הדבר הזה? אנחנו עשינו את זה חברי המליאה פה? 

 

 ... הורדתם גדר... זה נירית ככלל!    :מר אמנון כהן

 

 לא.    :גב' לאה פורת

 

 אם זה ככה אנחנו נתנגד להסכם.    :כהן מר אמנון

 

  -מחר בבוקר   :גב' לאה פורת

 

 לאה את דיברת מספיק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני רוצה להשיב על זה.    :גב' לאה פורת

 

לא, אל תשיבי את לא קיבלת רשות להשיב, את קיבלת רשות   :ד"ר מוטי דלג'ו

קש ממך. תקשיבו תראו חברים, אתם מכירים להגיד מה שיש לך, להשיב לא. אז אני מאוד מב

עכשיו זה כבר לא אבל פעם היה המושג הזה ללכת עם ולהרגיש בלי. זה מה שחלקים לא 
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 מבוטלים מנירית רוצים. אנחנו נקריא לכם גם את התגובה של נירית. 

 

 לא, אבל זה גם מה שהמועצה רצתה.     :???

 

זה התפקיד של ראש המועצה לעשות את זה והוא עושה את זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 כל הזמן, זה התפקיד שלו. בבקשה תקריא מה הייתה התגובה של נירית לעיתונות. 

 

באמת חשוב שתדעו אנחנו פעלנו כל הזמן בתיאום, אני באופן   עו"ד יריב סומך:

להם לכתבה שפורסמה אישי מול יו"ר הוועד המקומי נירית והראייה וזאת הייתה התגובה ש

בעיתונות המקומית בהרחבה, אז העמדה של הוועד הייתה: "ועד נירית אינו צד לסכסוך, אנו 

תקווה שבקרוב יושג הסכם הסדר קבע בין הצדדים שיאפשר מתן שירותים". זה מה שהוועד 

 רצה ואנחנו פעלנו בהתאם לרצון שלו... 

 

שירותים ולא מתן  לי חשוב המילה כמו שמוטי אומר מכירת    :???

  -שירותים

 

אמת ויציב זה נוסח ההצעה. אתה צודק זה נוסח הצעת ההחלטה   :ד"ר מוטי דלג'ו

שתהיה כאן. הסוגיה שהעלתה לאה מקובל עליי שוועד מקומי זה שלוחה של המועצה האזורית 

וההודעה שלה היא הודעה למועצה, מודיעה לנו שהיא מסכימה לעשות את זה, וכשהיא לא 

צה לעשות את זה היא תודיע לנו ולא לאף אחד אחר, היא בעצם לא צד ישיר אלא צד עקיף תר

שמרצון ואפילו לפי בקשה הסכימו. לנוסח הצעת ההחלטה אני אבקש את אגוזי להקריא את 

 אני מאפשר לו.  ,רדומסקי לא דיבר ,הנוסח בבקשה. עד שהוא מוצא רדומסקי, אמנון

 

תי לא לדבר, אבל אני רוצה לומר לכם, לכל אלה אני התאפק  :מר משה רדומסקי

שהגיבו פה על אחריות כספית של המועצה של הוועד המקומי, אני אומר לכם אנחנו חיים פה 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 52 
 

  -מתנהלים פה בדיני נפשות, יש שם ציבור של ילדים שצריכים ללמוד

 

 רדומסקי אל תפתח עכשיו דיון.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

. בהמשך לעתירה של תושבי אלפי 1לטה היא כזאת: הצעת ההח  :מר יצחק אגוזי

בסמוך ליישוב נירית, ולבקשת  ושומרוןמנשה המתגוררים בשכונת נוף השרון באזור יהודה 

אלפי מנשה, למכירת שירותים לתושביה המתגוררים  –מועצה מקומית אלפי מנשה להלן 

  -. בעקבות2בגין. בשכונת נוף השרון נערך הסכם המעגן את מכירת השירותים והתשלום 

 

 תושבי אלפי מנשה בבקשה.    :גב' לאה פורת

 

 מכירת השירותים עם אלפי מנשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

. בעקבות משא ומתן שנוהל בין שתי הרשויות בליווי של 2  :מר יצחק אגוזי

היועצים המשפטיים של שני הצדדים, ולאחר שמועצת אלפי מנשה אישרה את ההסכם 

מאשרת מליאת המועצה את הסכם מכירת השירותים עם אלפי מנשה.  10.4.16מישיבתה מיום 

ות להפסיק חלק . במסגרת ההסכם נענתה המועצה לבקשת אלפי מנשה לתת לה את הזכ3

יום ולספק את השירותים לתושביה באופן עצמאי גם תוך כדי  90מהשירותים בהתראה של 

 תקופת ההסכם. 

 

זה מעגן חלק מההערות של האנשים שאמרו. חברים אני מקווה   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -שזה

 

רק... דבר אחד, בכל מה שאנחנו נלך להצביע לא רשום שזה    :מר אמנון כהן

 נתיים. למשך ש
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סעיפים, אני לא  30אמנון, אם אני שם זה לשנתיים יש שמה עוד   :ד"ר מוטי דלג'ו

רוצה לתת לזה לא נפח ולא... זה חלק מההסכם חלק מהחוזה, אני לא מציע להכניס את זה. כאן 

יהיה... על שיהיה מכירה ולא במקום לתת, כאן העירה לאה שהעבודה של היישוב הוא לא מול 

מול המועצה גם זה מקובל, אז לכן זו ההמלצה. הצוות המקצועי פה עבד על זה, אני  אלפי מנשה

יודע שזה הסכם שבתנאים אחרים היינו אומרים: מה לנו? יש לנו מספיק בעיות משלנו לטפל 

בהם, במיוחד לצוות שמטפל בזה כל יום. אבל בנסיבות העניין זה הנוסח של ההסכם כדי לתת 

ש המועצה של אלפי מנשה להתארגן לתת לתושבים שלו שירותים. אני את פרק הזמן לבקשת רא

מעלה את זה להצבעה מי שבעד שירים את ידו. אפשר להוריד. מי שנגד אם יש כזה שירים את 

 ידו, אין. ואם יש נמנעים, יש שני נמנעים. ברוב עם שלושה נמנעים אושר. 

 

 

 : החלטה

. בהמשך לעתירה של תושבי אלפי מנשה המתגוררים בשכונת נוף השרון באזור יהודה 1

אלפי מנשה,  –בסמוך ליישוב נירית, ולבקשת מועצה מקומית אלפי מנשה להלן  ושומרון

למכירת שירותים לתושביה המתגוררים בשכונת נוף השרון נערך הסכם המעגן את מכירת 

 בגין.והתשלום עם אלפי מנשה השירותים 

. בעקבות משא ומתן שנוהל בין שתי הרשויות בליווי של היועצים המשפטיים של שני 2

מאשרת  10.4.16הצדדים, ולאחר שמועצת אלפי מנשה אישרה את ההסכם מישיבתה מיום 

 את הסכם מכירת השירותים עם אלפי מנשה.ברוב קולות מליאת המועצה 

נשה לתת לה את הזכות להפסיק חלק . במסגרת ההסכם נענתה המועצה לבקשת אלפי מ3

יום ולספק את השירותים לתושביה באופן עצמאי גם תוך כדי  90מהשירותים בהתראה של 

 תקופת ההסכם.

 

נמצאת איתנו כאן אושרת כולכם  ,חברים, עוד איזה משהו  :ד"ר מוטי דלג'ו
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תפטרת מכירים אותה. אושרת כפי שגם הוציאה מכתב אליכם שהיא קיבלה החלטה שהיא מ

ממליאת המועצה, אני יודע שהיא עושה את זה עם הרבה עצב וכאב, ואני חושב שזה הדדי. 

תראו זו הזדמנות כמובן להחמיא לאושרת אבל זו הזדמנות באמת גם להחמיא לחברי מליאת 

המועצה. אני נחשף לא מעט לחברי מועצה אחרים בהמון מפגשים, אז אני אומר לכם אנחנו 

חברי מליאה שכל אחד בפני עצמו יש בו הרבה מן התרומה ומהיכולת שלו  זכינו שיש לנו פה

לתרום לדיונים, וגם באמת בדיונים שהם דיונים מאוד מאוד קשים אתם רואים מתווכחים 

עניינים אבל כמעט ולא יורדים מהפסים. אז בגלריה הזו אושרת איתנו שנתיים ומשהו וזה נעם 

עוסקת בו זה התחום המוניציפאלי והתרומה שלך  לנו מאוד מה עוד שאת גם בתחום שאת

הייתה יכולה להיות גדולה, אז אני מרשה לעצמי קודם כל בראש וראשונה להודות לך בשמי על 

התקופה הזו, אני חושב שאני גם ראיתי תגובות בשם חברי מליאת המועצה אנחנו רוצים לאחל 

כפר סבא, ואני בטוח שתמיד תמיד עיריית בלך שיהיה לך בהצלחה, יש לך תפקיד מאוד חשוב 

את תמיד תזכרי מאיפה באת ולאן את הולכת. חבר'ה אומרים לי את זה  ,לא חשוב איפה תהיי

תמיד, אומרים לי: אתה זוכר שפעם מנווה ימין, כן. ככה זה. אז אושרת באמת בהצלחה גדולה 

 שיהיה לך שם ובבקשה. 

 

ני חושב שהיא ייצגה את המועצה אני רוצה להודות לאושרת, א  :מר אשר בן עטיה

בצורה מצוינת, את נווה ימין בטוח, זה העלה את נווה ימין במועצה. אני ממש גאה באנשים 

בנווה ימין שמגיעים לעמדות האלה, אושרת את תחסרי לי. אנחנו נבחר אחד שהוא יעשה את 

 העבודה אבל את תחסרי לי. 

 

 או שאחת.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אחת או אחד מי שיחליטו. ובאמת את יודעת שרציתי המון   :המר אשר בן עטי

 שתהיי והצלחנו, באמת תודה רבה וזה מכל הלב לא החוצה. 

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 55 
 

אני אתחיל עם השותף שלי אשר, כשאשר ואני ככה דיברנו על זה    :גב' אשרת גני

 שנרוץ ביחד במושב ואני חסרת ניסיון לגמרי בתחום הזה, רק בדיעבד הבנתי איזה סיכון

מהקולות אתם צריכים  75% 2-ו 1לקחנו... ומוטי אז אמר לי: אתם לא נורמליים ביחד זה אומר 

לגרוף כדי שתוכלי להיכנס לרשימה. ואשר המדהים הזה עשה כאן עבודה נהדרת ונהניתי 

מהשותפות איתך לאורך כל הדרך, והייתה לי זכות גדולה מאוד להיות חלק מהמליאה 

אנשים מדהימים ולא פעם ולא פעמיים יצא לי לחשוב על זה שכל המדהימה הזאת, ויש כאן 

אחד ואחד מכם מגיע לכאן בהתנדבות כל כך מלא מסירות והתלהבות, וגם כשיש ויכוחים כאלה 

זה בא ממקום של לעשות טוב, ממקום של אינטרסים ציבוריים וחברתיים. ובעיניי זה באמת לא 

מרתי הזכות והכבוד, ואני רוצה להגיד לכל אחת ברור מאליו וזה מקסים והייתה לי כמו שא

ואחד מכם תודה על זה. לצערי משרד הפנים החליט שיש כאן ניגוד אינטרסים שאי אפשר לתחם 

אותו, וכמו שאתם יודעים אני לקחתי ייעוץ משפטי והיה לי הסכם לניגוד עניינים מהיום 

אותו גידור של ניגוד עניינים הראשון שנבחרתי למנכ"לות בעיריית כפר סבא, חשבתי שמתוך 

ואינטרס חברתי בלבד שאני נמצאת כאן בדיוק כמוכם אפשר יהיה להמשיך, אבל משרד הפנים 

סבר שלא והחלטתי שאני לא הולכת עם זה לוועדה לניגוד עניינים ואני פורשת, ואני בטוחה 

ינה כל אחד שאני אמצא את הדרך להמשיך ולקחת חלק ולתרום גם... וגם במועצה. ואני מזמ

ואחד מכם לשמור על קשר, אני אשמור אתכם על קשר. ולך מוטי אני רוצה להגיד תודה רבה, 

למדתי ממך המון. ולכל הצוות המקצועי המדהים שיש במועצה האזורית, אני מאוד מאוד 

 התרשמתי מהעבודה שלכם וזהו שיהיה חג שמח. 

 

 אני מקבל את הרעיון של צפי, עוד פעם לחיים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תסלחו לי שאני יוצאת.    :גב' אשרת גני

 

 לבניית מוסדות חינוך;₪ מיליון  15אישור קבלת הלוואה על סך  . 10
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ואני אגיד לכם גם למה.  10חברים ברשותכם אני אעבור לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

יראה לכל אחד מכם איזו חשיבות גדולה יש לנקודה כשהדפיסו לכם את הסדר יום  10סעיף 

ולא זו הכוונה. אז בבקשה  5-ול 1-משום מה אגוזי, בדפוס לא שמו לב ושמו את הנקודה בין ה

 אגוזי. 

 

לא יבוא ₪ מיליון  1.5י שראיתי את הטעות אמרתי למוטי אחר  :מר יצחק אגוזי

למליאת המועצה בכלל. המועצה עומדת בפני מספר פרויקטים, כרגע כולם בתכנון אבל במספר 

פרויקטים של חידוש בתי ספר, הפרויקט הקרוב שבהם מוטי כבר דיווח על זה בדו"ח ראש 

אם זה ייצא לפועל מבחינת בית ספר צופית,  ידהמועצה, זה נושא של בית ספר עמי אסף חדש על 

  -המשא ומתן עם בית ברל. ועוד תכנונים שונים תכנון של בית ספר יחדיו

 

סירקין במידה הצורך אם יהיה ותכנון חדש של יחדיו ואחר כך   :ד"ר מוטי דלג'ו

 התכנון הבא זה במעבר אפק שיהיה בית ספר אחרון. 

 

ליאת המועצה, זה עוד לא לצורך זה אנחנו מבקשים אישור ממ  :מר יצחק אגוזי

 1.5לא ₪ מיליון  15כל כך קונקרטי ממש לימים האלה אבל אישור עקרוני לקחת הלוואה של 

כמובן שינוהל משא ומתן עם בנקים ותנאים ובסופו של דבר האישור ₪. מיליון  ₪15, מיליון 

את כנראה לפני שנקבל את אישור משרד הפנים נצטרך לאשר את זה שוב פה או בהנהלה 

  -התנאים הספציפיים של ההלוואה שאותה נבקש לקחת. זהו אז אנחנו מבקשים אישור עקרוני

 

 בנקים לפחות, נכון?  3-תהיה פנייה ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לפחות אם לא ליותר.   :מר יצחק אגוזי

 

עוד משהו לתשומת לבכם, תראו במידה והמליאה מאשרת את   :ד"ר מוטי דלג'ו
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זה לא אומר שאושר ועכשיו כאילו הגזבר וראש המועצה עושים מה שהם רוצים, ₪ מיליון  15-ה

זה מגיע כמו כל דבר  Yאו לבית ספר  Xנניח אם אנחנו נרצה בעתיד מתוך זה להקצות לבית ספר 

 כתב"ר למליאת המועצה וכל מה שכרוך. 

 

מיועד רק ₪ מיליון  15מה שרציתי לשאול מוטי התקציב הזה    :מנון כהןמר א

 לנושא של חינוך. 

 

נכון. תראה בעיקר מוסדות חינוך אבל שוב אני אומר במידה   :ד"ר מוטי דלג'ו

ויהיה איזה נושא שהוא חריג, בתור דוגמא אם יתברר שנניח בתחום המחזור יהיה איזה צורך 

היה אוטומטי, כלומר לא יהיה בסמכות לא של ראש המועצה לא של למשהו בכל מקרה זה לא י

וזה לא זה יגיע לפה לדיון ויציגו ₪, או שי קח מיליון ₪, הגזבר שאומר: שמע אגוזי קח מיליון 

 בפניכם. המליאה היא... בסופו של יום להחליט למה זה הולך. 

 

פים ממשרד שאלה שנייה, האם אנחנו מבקשים מקורות נוס   :מר אמנון כהן

 לנושא הזה?  what everהפנים פיס 

 

אנחנו בתוכנית העסקית של בית ספר עמי אסף החדש צפוי   :ד"ר מוטי דלג'ו

תוספת, אנחנו מהניסיון שלנו שבנינו את בתי הספר האחרים ולאחרונה את בית הספר בבית 

צאת לדרך, ובכל ברל בצופית וכמו כן בתי ספר אחרים, לכן זה המסגרת שאנחנו מבקשים כדי ל

מקרה כמובן עם האישור זה לא ייקח בבת אחת אלא בהתאם לצרכים, ובכל מקרה וזה החשוב 

מביאים  5, 4, 3כל תב"ר נניח דוגמא אני אומר מחליטים שזה לאולם ספורט או משהו צריכים 

 למליאת המועצה ומסבירים מאיפה מקורות אחרים... וכך הלאה. עוד שאלות. 

 

 אני לא כל כך מבינה למה הלוואה, תסביר לנו.    :גב' לאה פורת
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זו שאלה טובה, אגיד לכם את האמת אם כאן היה לי איזה מקור   :ד"ר מוטי דלג'ו

אחר או מישהו היה מציע לי מקור אני מעדיף שזה לא יהיה הלוואה שזה יהיה מענק. לצערנו 

ל המאצ'ינגים ממשרדי הרב אנחנו רשות שלא מקבלים לא מענק איזון לא מענק פיתוח בכ

הממשלה אנחנו בשיעור הכי גבוה וכבר אפילו משרד הפנים באיזה שלב הסתכל עליי אמר לי: 

תשמע, כי אמרו לי שהמועצה התושבים עשירים, אמרתי להם: זה שעשירים אז מה. כולם 

משלמים את ארנונה למועצה וצרפו לנו את רמות השבים, שבלי עין הרע הם נחשבים 

נומי גבוה, אז מה שקרה זה העלה את הסוציואקונומי של המועצה, אבל זה לא העלה לסוציואקו

 שום דבר אחר. 

 

 אלה השקעות הוניות, למה אתה לא משתמש בקרן פיתוח?    :גב' לאה פורת

 

אם היה לי קרן פיתוח הלוואי. חברים, תכף נגיד לתב"רים ואתם   :ד"ר מוטי דלג'ו

קים, ואני אגיד לכם דבר שנדהמתי העליתי את זה בפני השר תראו גם בלי זה כמה אנחנו נזק

וגם אתמול כשנפגשתי עם הממונה על התקציבים באוצר. חלף היטלי השבחה ברשויות בעיקר 

כמה בכל  2015באזור המרכז הצטמצם בהשוואה לעבר. במסמך האחרון שקיבלנו הופיע לשנת 

 יישובי המועצה? 

 

 שהו. ומ₪  1,900,000  :מר יצחק אגוזי

 

 15-ו₪ מיליון  10בעבר היינו מקבלים גם ₪, מיליון  2תגיד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בשנה, פשוט אין. ההרחבות נגמרו אין פיתוח הכול ככה די עומד. ₪ מיליון 

 

 קיבלתם את סירקין.     :???

 

 הכסף של סירקין כבר הלך מזמן.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 מה מקורות ההחזרה לשנים הבאות?   :מר צפריר שחם

 

תראה אני אתן לך גם לזה תשובה, אני אתן לך חלקית ואחר כך   :ד"ר מוטי דלג'ו

אגוזי יוסיף. תראו, מהניסיון שצברנו אחזקה של בתי ספר ישנים התחזוקה יקרה והשיפוצים 

שנים שיחסית, יש הוצאות יחסית הם  10-יקרים, אז בדרך כלל בית ספר חדש יש כמעט כ

 24כאן את אהרונוביץ החדש בנינו שמה  נמוכות, זה מקור אחד. אנחנו גם מנוסים כשבנינו

כיתות ממשרד החינוך כל השאר על חשבון המועצה הלוואה שלקחנו  8כיתות, קיבלנו סך הכול 

 וזה כיסה חלק. ₪ מיליון  10אז סדר גודל של 

 

 אבל מהתקציב השוטף מחזירים כל שנה.   :מר צפריר שחם

 

נחזיר את כל ₪ מיליון  100ם אם נוכל שיהיה קרן פיתוח פתאו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 ההלוואה. 

 

 הייתי רוצה לשאול שאלה, מתי אושר התקציב של המועצה?   :מר אייל אברמוב

 

 התקציב הרגיל? בדצמבר.   :מר יצחק אגוזי

 

-חודשים אתם צריכים לקחת הלוואה ב 4חודשים, אחרי  4, 3.5  :מר אייל אברמוב

 ₪... מיליון  15

 

 תקציב רגיל זה תקציבי פיתוח.  זה רק  :מר יצחק אגוזי

 

שאלות קשות, יש לנו חלוקה אתה עונה על הקלות אני עונה על   :ד"ר מוטי דלג'ו
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השאלות הקשות. תראה, לא היית בטח בישיבה שאני דיווחתי שאם העסקה עם בית ספר עמי 

בנות אסף תצא לפועל זה יהיה אחד מהדברים הכי חיוביים שהמועצה הזו עשתה. הכוונה היא ל

כיתות במקום המתחם הקיים, זה משהו שהוא בא אחרי הסיור  48בית ספר קומפלט חדש של 

של נציג משרד החינוך שהבאנו אותו לסיור בבית הספר, האירוע הזה קרה אחרי האישור של 

התקציב באיזה חודשיים שלושה. אתה רואה גם השאלות הקשות הם קלות. עוד מישהו, אם לא 

 ח. אז אגוזי מה הנוס

 

לבניית מוסדות ₪ מיליון  15המליאה מאשרת קבלת הלוואה של   :מר יצחק אגוזי

 חינוך.  

 

מובהר שייעוד הכספים יהיה בהתאם לתב"רים שיאושרו על ידי   :ד"ר מוטי דלג'ו

מליאת המועצה. אני מעלה את זה להצבעה מי בעד ירים את היד? מי נגד? אין נגד. נמנעים? אין. 

 אושר פה אחד. 

 לבניית מוסדות חינוך. ₪ מיליון  15את קבלת הלוואה על סך  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 חוק עזר שירותי שמירה; . 7

 

  .חוק עזר שירותי שמירה  7תראו חברים סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אתם קיבלתם גם את החומר, אנחנו מתקדמים בהגשת החומר   :מר יצחק אגוזי

הזה למשרד הפנים. הבעיה שיש לנו דד ליין שאנחנו חייבים להגיש את כל החוק מאושר על ידי 

להמשיך לגבות היטל  1.7.16-מליאת המועצה לא יאוחר מסוף יוני, וזאת על מנת שנוכל ב

את החוק החדש. אבל התנאי הוא שאנחנו שמירה מכוח חוק העזר הישן שלנו, עד שיאשרו לנו 

 מגישים חוק חדש בסוף יוני. 
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 מי קובע את התעריף?     :???

 

רגע, הכול נסביר אם היה זמן הייתי מסביר עכשיו. אבל הבאתי   :מר יצחק אגוזי

את זה עכשיו לדיון, חילקתי לכם את החומר הוא לא סופי לגמרי, כי הוא הולך קודם כל למשרד 

ישיבות  2הפנים לאיזה בקרה ראשונית מבחינת התעריפים. מה שחשוב לדעת שיש לנו עוד 

חילת יוני ואנחנו צריכים לאשר את זה. ולכן מליאה עד לסוף יוני, אחת במאי והשנייה בת

מועלית פה הצעה למנות ועדה, בזמנו הייתה איזו ועדה שטיפלה בזה אבל ועדה שתטפל בסיפור 

  -הזה

 

 

כל הוועדות האלה שמטפלות זה ועדות שאתם יושבים שמה   :מר שלמה עצמוני

  -ומקבלות החלטות

 

ה שהצעתי אותך אתה אמרת שאתה שלמה, אני שמתי לב כל ועד  :ד"ר מוטי דלג'ו

 לא רוצה. 

 

  -עזוב, עזוב  :מר שלמה עצמוני

 

אני גם יודע למה דרך אגב. אתה רוצה לוועדה הזו אני מכניס   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אותך. 

 

 לא רוצה.   :מר שלמה עצמוני

 

 אני ידעתי.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 החדש נו אז מה?  אני הייתי בוועדה של היכל התרבות  :מר שלמה עצמוני

 

 תראה כמה הצלחת.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עזוב אותך נו, לא צריך ועדה.   :מר שלמה עצמוני

 

  -לא, לא, לא, תראו חברים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 

 

זה לא דבר שיכול ללכת במהירות, לא יכול להיות שתעלה את   :מר שלמה עצמוני

הוא שילם עד היום תחלק את זה במטרים התעריפים, אתה רוצה תעריפים כל יישוב כמה ש

בנה זה התעריף. אני עשיתי למ₪  60תחלק את זה במזוזות במה שאתה רוצה. אבל יישוב שקבע 

 לות, יישוב ששמת לי מכפלה נמוכה תעריף נמוך, מה אתם השתגעתם? פה מכפ

 

 תתאר לך תעריף גבוה.    :גב' לאה פורת

 

התעריף צריך לצאת ממה שהיישוב קבע לעצמו. אם היישוב קבע   :מר שלמה עצמוני

  -וזה מספיק לו₪  60

 

 יישובים ביניהם כפר מעש גם כן.  20יישובים  30יש לנו מתוך   :מר יצחק אגוזי

 

 לא?  31  :מר יריב אברהם

 

 לא סופרים אתכם.    :מר שלמה עצמוני



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 63 
 

 

 אתכם סופרים גם סופרים, יותר מידי סופרים.   :מר יצחק אגוזי

 

 30חשבתי שהורדת יישוב אחר, אם הורדת אותנו זה בסדר.   :מר יריב אברהם

 סליחה. 

 

יישובים שהגישו תכנית שמירה היא צריכה  20יש לנו לפחות   :מר יצחק אגוזי

ת השמירה כמובן להיבדק עדיין במשרד הפנים, אבל הבסיס הוא לפי תכנית השמירה. תכני

היישוב הגיש ועד מקומי הגיש. אם קראתם את החומר ששלחתי ליישובים שלא הגישו אנחנו 

  -עשינו להם תכנית שמירה מטעמנו על מנת שיהיה תעריף, אבל רוב היישוב

 

 לא חייבים להשתמש בזה.    מר איל מילר:

 

יין וחבל. לא חייבים להשתמש בזה, אבל אנחנו נכנסים לגוף הענ  :מר יצחק אגוזי

 לי לא אכפת אני יכול לשבת פה. 

 

-חברים תקשיבו, אני אבקש רגע את תשומת לבכם. אנחנו לפני כ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 חודשים, אתה יודע מה, מה שאני אגיד תראה איך ימצא חן בעיניך.  9

 

 א' מה שתגיד ימצא חן בעיניי אני כבר אומר לך מראש.   :מר יריב אברהם

 

שאתה תמצא חן בעיניך זה ברור, אני אמרתי שזה ימצא חן   :וד"ר מוטי דלג'

 בעיניך. 

 

שלא הציגו אותו עכשיו בכלל, מה אכפת לי  31-אני בין אלה שב  :מר יריב אברהם
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 מה קורה פה. 

 

אנחנו קיימנו פה דיון, אתם זוכרים היה הנושא של חוק עזר   :ד"ר מוטי דלג'ו

לביוב, והחברים פה בצדק העירו את תשומת ליבנו שהמועצה פנתה ואישרה לא היה פה דיון 

במליאה ולא היה שום דבר, אני גם יכול להגיד לכם מי אמר מה אמר, מי ישב פה ומי ישבה שם 

'תקשיב שנייה לא עוד, כל חוק עזר לפני שהוא  ומי ישב שם, למדנו מזה ואני אמרתי לאגוזי:

מגיע לדיון מקימים צוות מחברי המליאה, מכינים לומדים אותו, מגיע לדיון אחד דיון שתיים, 

מערבים את חברי המליאה כדי שיהיו בתמונה', זו הצעה אף אחד לא מבקש היום לאשר שום 

אשר? ההצעה היא פה למנות כמה דבר, גם לא הגיוני מה להביא לכם לאשר? מה להביא לכם ל

חברים, אני אתן איזו רשימה, כל מי שירצה אני אשמח לנדב אותו. אורי עצמון, בועז ארנון, 

  -אני מקווה שאתם מסכימים 4אילונה מינץ, אלי כהן, זה 

 

 אני אשמח גם.   :מר יריב אברהם

 

שמחה. שלמה יריב, אילונה לא מסכימה. מישהו נוסף אם רוצה ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 עצמוני בעקרון לא יוכל להיות בוועדה. איך הוא יכול אחר כך להתנגד אם הוא יהיה בוועדה. 

 

 אני רוצה להיות גם בוועדה.   :מר יריב אברהם

 

 יריב בסדר.  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מוטי משפט אם אפשר.    :גב' לאה פורת

 

אני חייב לצאת, רופא  שנייה לא, לא, לא. תנו לי את המשפט  :ד"ר מוטי דלג'ו

השיניים מחכה במיוחד לי. אני חוזר: אורי עצמון, בועז ארנון, אילונה ביקשה למחוק אותה 
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מחקנו, אלי כהן, אלי דלה ויריב סוגר את הרשימה, כמובן עם יחד עם הצוות המקצועי יצחק 

 אגוזי, ריבלין יריב. 

 

 אני רק רוצה באמת משפט.    :גב' לאה פורת

 

 את מוכנה להיות בפנים אני אצרף.   :דלג'וד"ר מוטי 

 

לא, לא, אני רוצה משפט. אני מבקשת שחברי הוועדה הנכבדים    :גב' לאה פורת

יראו בבקשה את הדרישות לפחות ביישובי קו התפר, את הדרישות של מי שאחראי עליהם. 

ף אחד לא למשל בגוש חורשים מי שאחראי זה נניח מפקד חטיבת אפרים ויש דרישות שם, שא

יודע אותם פה. אז אני מבקשת שגם ייראו את הדרישות, לא רק מה היישוב מבקש אלא גם מה 

 הדרישות מהרשות. 

 

העקרונות מתבססים על תקציבי ביטחון של יישובים. לצערי אני   :מר אורי עצמון

ר ביקשתי לראות שני תקציבים שהלכו לאישור המליאה... ונראה מה יש שם בפנים, אז מתבר

שאין שם כלום אין גם נייר אחד שבא ומסביר למה רוצים א' למה רוצים ב' איך הגיעו למספר, 

זה כבר היה לפני המליאה להצבעה ומשכנו חזרה, אז זה הבסיס שלנו. אני מניח שגם האחרים 

שלא ראיתם אותו הדבר. זה רמת הבדיקה של תקציבי הביטחון ביישובים ברוב היישובים, אז 

 צריך לעשות עבודה יסודית.  איך אומרים

 

אנחנו נבקש מוועדת הביטחון של המועצה ובמיוחד מיו"ר את כל   :ד"ר מוטי דלג'ו

נושא של חוק השמירה של יישוב יעבור דרך ועדת הביטחון. אם זה מקובל עליך, אז כמובן 

 הקב"ט משתתף. חברים אלה החברים אני מעלה להצבעה, אז יריב נכון שמוצא חן בעיניך?

אמרתי אני הרי מכיר אותך טוב. אני מעלה להצבעה מי בעד הרשימה שהוצעה כאן? אפשר 

 להוריד. מי נגד? 
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מוטי בדרך כלל תיאור ראשון נעשה במליאה ואחר כך   :מר שלמה עצמוני

 שמסתבכים ממנים ועדה. 

 

אבל אני רוצה שאת הדיון הראשון במליאה שלא יבוא רק על   :ד"ר מוטי דלג'ו

 דעתו של אגוזי, גם אגוזי לא מכיר את כל הבעיות ביישובים. 

 

לא מעניין אותי דעתו של יריב ולא של אורי חבר שלי ולא של אף   :מר שלמה עצמוני

  -אחד אחר

 

 ומבלי לפגוע בהם.   :מר יריב אברהם

 

 יש ועדה מקצועית כן? היא זאת שמעניינת.   :מר שלמה עצמוני

 

שלמה לא רצית להיות. היינו בשלב שאמרתי מי בעד הצביעו. אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

אנשים. חברים שיהיה לכם חג  2נגד. נמנעים? אין. אושר בהתנגדות של  2שואל עכשיו מי נגד? 

 שמח מכאן ימשיך צפי סגני.

 

  יבות ****** ד"ר מוטי דלג'ו יוצא מחדר היש

אורי ( כי חברי ועדת שירותי שמירה יהיו: 2ברוב קולות )בהתנגדות של  הוחלט: החלטה

 אברהם.   עצמון, בועז ארנון, אלי כהן, אלי דלה ויריב

 

 אישור שמות רחובות ביישובים: צופית, גני עם . 6

 

של אישור ועדת שמות.  קיבלנו דו"חות  6אנחנו עוברים לסעיף      :מר צפי פלד
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רכז מוניציפלי מכנס אז אני לעת עתה לא  יישובים הרכז המוניציפלי בדרך כלל מרכז את זה,

כינסתי את הישיבה. מושב צופית פנה וביקש לרחוב החצב והחרוב, זה למשתכני צופית, הוועד 

, אישר את זה, הוועדה המליצה לאשר את זה למליאת המועצה. מושב גני עם זה רחוב התות

רוג, גם יש פרוטוקול של היישוב יש פה מפה, ועדת השמות המליצה ואני מביא את ואת דרך הים

 זה לאישור מליאה. 

 

 על פי איזה נימוקים הם החליטו לשנות.   :מר יריב אברהם

 

מספיק שזה לא שמות של אנשים אז אין בעיות. אני מעלה את      :מר צפי פלד

 זה להצבעה מי בעד? מתנגדים אין. נמנעים אין. אושר. 

 את שם הרחובות החצב והחרוב במושב צופית וכן את שם פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ואתרוג במושב גני עם.  , דרך היםהרחובות התות

 

 בית חינוך ירקון; –אישור זכות חתימה בחשבון בנק  . 8

 

, אישור זכות חתימה בחשבון בנק בית חינוך ירקון. אגוזי 8סעיף      :מר צפי פלד

 בבקשה. 

 

בית חינוך ירקון מורשי החתימה בבית ספר, המנהלת   :מר יצחק אגוזי

האדמיניסטרטיבית עזבה סיימה את עבודתה, ולכן זכויות החתימה בבית הספר יהיו למנהלת 

תימה השנייה עד למכרז עד שייבחר מנהל אדמיניסטרטיבי לבית הספר יהיה עליזה מגן והח

אייל צייג סגן ראש אגף החינוך, שהוא יהיה בעל זכות חתימה שנייה עד שנאשר מישהו אחר 

 שייבחר. 

 

יש שאלות? אם לא אני מעלה להצבעה מי בעד ההצעה? נגד יש?      :מר צפי פלד
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 נמנעים? אין. אושר. 

את מורשי החתימה עליזה מגן ואייל צייג בחשבון בנק בית  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 חינוך ירקון. 

 

 ;ה"ס אהרונוביץבי –אישור זכות חתימה בחשבון בנק  . 9

 

 אישור זכות חתימה בחשבון בנק בית ספר אהרונוביץ.      :מר צפי פלד

 

גם פה צריך לאשר את בעלי זכות החתימה הקיימים. אמיר פוני   :מר יצחק אגוזי

שהוא מנהל של בית הספר וציונה מור שהיא המזכירה הבכירה שם. שני בעלי זכות החתימה 

בחשבון הבנק, דרך אגב על פי חוזר מנכ"ל ועל פי חוק חינוך ממלכתי שני בעלי זכות החתימה 

, חייב להיות עובד מועצה אז ציונה היא עובדת אחד זה מנהל בית הספר והשני זה עובד מועצה

 מועצה ומנהל בית הספר הוא עובד משרד החינוך בכלל. 

 

 אגוזי אני מבין... שינוי אבל אלה שנמצאים.     :???

 

הם ביקשו את הפרוטוקול ולא מצאנו אותו, אני חושב שפעם   :מר יצחק אגוזי

 אישרנו את זה. 

 

 מי בעד? מתנגדים? אין. נמנעים? אין. אושר. מעלה להצבעה      :מר צפי פלד

את מורשי החתימה אמיר פוני וציונה מור בחשבון בנק בית  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ספר אהרונוביץ.  

 

 ;תב"רים . 11
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 תב"רים אגוזי בבקשה.      :מר צפי פלד

 

זה קצת שונה מהפעמים הקודמות, שלא תראו שני עמודים   :מר יצחק אגוזי

₪  350,000מספיק עמוד אחד. תשתיות ומחשבים במוסדות חינוך, אישרנו בעבר תקציב של 

השלמה לכיתות סייבר בעמי אסף. זה נמצא בתפר ₪  155,000ועכשיו אנחנו מבקשים תוספת של 

שרו את זה מקרן פיתוח או שנצטרך שבין קרן פיתוח לתקציב רגיל כי עדיין לא ברור אם יא

 לעשות את זה מתקציב רגיל. 

 

אתה מגדיל פה את התקציב ואני יודע יכול להיות שהיה שינוי   :מר שלמה עצמוני

ילדים גת רימון כפר מעש ברכישת מחשבים  11בינתיים, הייתה השתתפות של המועצה של 

 ו על זה? השתתפות, והשנה הם קיבלו תשובה שלילית. אתה יודע משה

 

אני יודע משהו על זה שגם ההשתתפות הקודמת כנראה צריכה   :מר יצחק אגוזי

  -לחזור כי הפרויקט הזה בכלל בוטל. הפרויקט הזה למחשב

 

 למה להדביק את זה?   :מר שלמה עצמוני

 

 למה אתה מדביק את זה לפה?   :מר יצחק אגוזי

 

ל מחשב לכל ילד, לא יצא שלמה הפרויקט הזה לא יצא לפוע     :מר צפי פלד

 לפועל. 

 

  -מי כתב מחשב לכל ילד, זה לא מחשב לכל ילד  :מר שלמה עצמוני

 

 זה כן, בדיוק זה.   :מר יצחק אגוזי
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 זה כן, זה מחשב לכל ילד.      :מר צפי פלד

 

תקשיב, זה משהו ייחודי ואתה נתת פעם אחת ואתה תמשיך   :מר שלמה עצמוני

ת שילדי המועצה מקבלים כל כך הרבה מהארנונה של ילדי כפר מעש גת לתת, כי לא יכול להיו

  -רימון ו

 

 זה לא שייך לתב"רים אבל.   :מר יצחק אגוזי

 

 לא, זה שייך כי אני אתנגד לנושא הזה של המחשבים.   :מר שלמה עצמוני

 

 בסדר תתנגד זה בסדר.   :מר יצחק אגוזי

 

 הלאה בבקשה.      :מר צפי פלד

 

 ₪.  24,000שיפוץ מקווה ירחיב תקציב של משרד הדתות   :אגוזימר יצחק 

 

 )מדברים יחד( 

 

 ₪.  24,000ידעתי שידברו על ₪ מיליון  7חבר'ה יש פה תב"רים   :מר יצחק אגוזי

 

 עזבו את זה באמת זה גם משרד הדתות נותן אז מה הוויכוח.      :מר צפי פלד

 

ביחדיו תקציב לעשות את התב"ע  תב"ע בית ספר אזורי חדש  :מר יצחק אגוזי

אלה הם העלויות. רכישת פחים כתומים ומחזור ₪  30,000אושר בעבר, תוספת של ₪  150,000
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כתוצאה מהדיון שנערך פה במליאת המועצה לפני שתי ₪,  185,000אשפה אושר תקציב של 

כתומים רובו לרכישת פחים ₪,  1,030,000ישיבות נדמה לי, אנחנו מבקשים פה תקציב של 

 עוד קצת פחים ירוקים. ₪  750,000

 

הפחים האלה זה המראה הוויזואלי הכי ביזיוני שיכול להיות   :מר יריב אברהם

בנושא של ירוק, מפני שהם מפוזרים בכל פינה בכל חור הפחים האלה, ואתם לא מצאתם להם 

  -המקום מיועד ולכן נמצאים בכל פינה בכל חור נשפך משם הזבל... מתפזר החוצ

 

 בצור יצחק אתה מדבר?    :גב' לאה פורת

 

 על הפחים האדומים האלה.   :מר יריב אברהם

 

 אבל בצור יצחק?    :גב' לאה פורת

 

 בכלל.   :מר יריב אברהם

 

 לא נכון, יש פינות מחזור יש עמדות מחזור.      :מר צפי פלד

 

 )מדברים יחד( 

 

צמודי פחים ירוקים. בצור יצחק הפחים הכתומים בעקרון הם   :מר יצחק אגוזי

 ליד כל פח טמון יש פח כתום. 

 

 ... אחר כך תקבל רשות דיבור תגיד מה שאתה רוצה.      :מר צפי פלד

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 72 
 

אתה יודע מה אני רוצה להעביר אחד אחד, כי לזה אני רוצה   :מר יריב אברהם

 להתנגד. 

 

 . 100%אוקיי      :מר צפי פלד

 

 תעביר אחד אחד. אוקיי אז   :מר יריב אברהם

 

רגע אבל לא גמרנו, תן לגמור את הרשימה ואחרי זה יהיה      :מר צפי פלד

 הצבעה על אחד אחד. 

 

זה חוק הנגישות, אנחנו ₪.  40,000תכנון נגישות תחנות אוטובוס   :מר יצחק אגוזי

 רק מדברים על תכנון. 

 

 זה תכנון וסקר.     :???

 

טובת נגישות ישראל. עבודות ביוב וכבישים הסקר והתכנון ל  :מר יצחק אגוזי

 בירחיב. 

 

על פי חוק נדרש להנגיש תחנות אוטובוס ציבוריות, החובה היא   :מר שי אברהמי

 על הרשות המקומית. 

 

 איפה.    :גב' לאה פורת

 

 בכל היישובים.   :מר יצחק אגוזי
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  -בירחיב. עברת ל   :גב' לאה פורת

 

 אוטובוסים. בלא, הוא עוד      :מר צפי פלד

 

 לא, עבודות ביוב וכבישים בירחיב.    :גב' לאה פורת

 

 אבל הוא מדבר על הסעיף הקודם.      :מר צפי פלד

 

על פי חוק אנחנו נדרשים להנגיש תחנות אוטובוס ציבוריות   :מר שי אברהמי

 בתוך היישובים לנסיעות העירוניות. ... התקציב הזה זה ביצוע סקר. 

 

לפרויקט ₪  115,000עבודות ביוב בכבישים בירחיב תוספת של   :ר יצחק אגוזימ

על פי בקשת הוועד מתוך ההיטלים שגבינו שם. כדי לתכנן את יתרת היישוב שעדיין לא בוצע בה 

ביוב, יש מספר רחובות שעדיין לא בוצע בהם ביוב ואנחנו נתכנן אותם. תכנון וביצוע כבישים 

לפרויקט על חשבון הוועד המקומי, כולו על חשבון הוועד ₪  500,000של ברמות השבים, תוספת 

המקומי. אנחנו הרחבנו את העבודה עם הקבלן שעושה שם את הכבישים ועל פי התחייבות של 

 -2016הוועד המקומי. פעולות בדרכים 

 

 מה זה הבעלים? ₪  500,000רגע סליחה    :מר בועז ארנון

 

 בעלים זה הוועד המקומי.   :מר יצחק אגוזי

 

  -זה תב"ר חדש או₪ מיליון  3-אז ה   :מר בועז ארנון

 

 ₪. מיליון  3התוספת של תב"ר קיים של   :מר יצחק אגוזי
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 ₪?  500,000זה רק עוד    :מר בועז ארנון

 

 זה תוספת וזה על חשבון הוועד. ₪  500,000ועוד      :מר צפי פלד

 

מאגף בטיחות ₪  ₪33,000,  55,000 2016רכים פעולות בד  :מר יצחק אגוזי

עכשיו ₪ קרן פיתוח. נזקי סופה יש לנו תב"ר של מיליון ₪  22,000-בדרכים ממשרד התחבורה ו

קרן פיתוח... קיבלנו בסך הכול ₪  400,000-ביטוח ו₪  600,000קיבלנו בסך הכול שמתוכו 

 וצאה מאותה הגדלה. ומשהו מהביטוח ואנחנו מגדילים את התב"ר כת₪  1,260,000

 

 הייתה פה השתתפות עצמית אגוזי?    :מר אלי כהן

 

 כן, הייתה השתתפות עצמית.      :מר צפי פלד

 

 של כמה?    :מר אלי כהן

 

 ₪.  132,000  :מר יצחק אגוזי

 

  -זה₪  600,000-זאת אומרת שה   :מר אלי כהן

 

נתנו משום  2015לא, לא, זה נטו מה שקיבלנו. פעולות בטיחות   :מר יצחק אגוזי

, כנראה נשאר 2015עבור ₪  30,000עם עוד  2015הכפילו לנו את התקציב של ₪  30,000מה עוד 

 ₪.  70,000תכנון גן ילדים בכפר מלל ₪.  70,000למישהו עודף. תכנון גן ילדים כפר סירקין 

 

אם כל הסעיפים האלה מותנים באישור  למה אתה מביא את זה   :מר אלי כהן
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 הפקעה מטעם היישוב? 

 

 -התכנון ייצא לפועל ברגע שיהיה אישור להפקעה מטעם  :מר יצחק אגוזי

 

 בשביל מה צריך לאשר?    :גב' לאה פורת

 

 זה בדיוק מה שאני אומר.    :מר אלי כהן

 

 למה לא לאשר?   :מר יצחק אגוזי

 

  -שרים לך הפקעהאם עוד לא מא   :גב' לאה פורת

 

 לא, לא ביצוע הפקעה בפועל.   :מר יצחק אגוזי

 

 יש לך אישור?    :גב' לאה פורת

 

 בחלק מהמקומות יש בחלק מהמקומות אין.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז זה כמו... זה רעיוני בלבד.    :מר אלי כהן

 

אני יכול לצאת לתכנון ברגע שיאשרו לא צריך לחכות למליאה   :מר יצחק אגוזי

 הבאה. 

 

לאה, משרד החינוך הכיר בצורך, הלכנו עכשיו למשא ומתן עם      :מר צפי פלד

 היישובים על אישורי ההפקעה ברגע שיתנו את האישור נצא לתכנון. 
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 בותיי. אבל אם זה היה פרטי הייתי מבין אבל זה כסף ציבורי ר   :מר אלי כהן

 

 זה מותנה.   :מר יצחק אגוזי

 

 מה זה אז מה? זה מותנה, אז תביאו את האישור נעשה תכנון.    :מר אלי כהן

 

אנחנו לא יוצאים לתכנון לפני שיש אישור. השאלה היא האם   :מר יצחק אגוזי

מחרתיים יש אישור מהוועד המקומי באחד היישובים האלה האם נחכה למליאה של מאי 

 צאת לתכנון, זאת השאלה. אם אתם רוצים זה בסדר גם כן. בשביל ל

 

 אתה שואל אותי?    :מר אלי כהן

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי

 

 כן, אז אני אומר לך כן.    :מר אלי כהן

 

 אוקיי, אז כשיצביעו על זה אז בסדר, אז יחכה למאי.   :מר יצחק אגוזי

 

פה תב"רים בסוף השנה זה  כי אני יודע מה יהיה, אנחנו נאשר   :מר אלי כהן

  -יבוא לפה לדיון ויראו לנו שחלק מהתב"רים לא נוצלו

 

 לא להיפך, יתכננו ולא יהיה אישור ולא...   :גב' לאה פורת

 

 זה אותו דבר, זה מה שאמרתי.    :מר אלי כהן
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 לא ייצאו לתכנון עד שלא תהיה הפקעה.      :מר צפי פלד

 

 אני לא מסתיר את זה שאני מחכה לאישור.   :מר יצחק אגוזי

 

אבל אנחנו רוצים להתקדם, אנחנו במשא ומתן עם היישובים      :מר צפי פלד

וחבל לעכב את זה, ומשרד החינוך גם מבחינתו יש לוח זמנים וחבל, כל גן זה לוקח גם זמן 

 להקים. 

 

 ... הפקעה הבאה זה אומר שהם אישרו הפקעה.      :מר דרור רופא

 

 זה נכון, הם אישרו בעל פה מחכים למכתבים.     :???

 

 )מדברים יחד( 

 

בתור יו"ר בעבר בנינו בכפר מועדון נוער, וכל נושא ציבורי מחייב   :מר משה רדומסקי

את הרשות המקומית להעביר לזכותה את הקרקע. הפרוצדורה הזאת לוקחת זמן צריך אספות 

בים עצמם מעוניינים בגן ילדים. הדרישה להקים גן כלליות ביישוב וכן הלאה והלאה. היישו

ילדים לא הגיעה מהמועצה, הגיעה מהיישוב למועצה. זאת אומרת אין סיבה שזה לא ייקרה, אין 

 סיבה. זה בשלבי התכנון זה להרוויח זמן, אני מציע לאשר את זה. 

 

כרח בשדי חמד בנוסף לתכנון של הגן ילדים יש שם חובה או ה  :מר יצחק אגוזי

פרויקט ₪.  140,000נוספים בסך הכול ₪  70,000-לעשות שינוי של התב"ע ולכן הבקשה היא ל

מחשבים ניידים להשאלה למורים, זה פרויקט שייצא לדרך. במקום הפרויקט של הטאבלטים 

שדיברו עליו לפני כשנתיים שלוש זה פרויקט אחר, זה במקום הפרויקט ההוא. ועדי ההורים 
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וצאה מבדיקות שהם עשו גם ברשויות אחרות, הפרויקט ההוא של הטאבלטים הודיעו לנו שכת

לתלמידים הוא לא פרויקט מוצלח. משרד החינוך גם מי שעקב אחרי פרסומים קצת מתנגד, אני 

לא יודע אם מאוד אבל מתנגד לפרויקט הזה, וגם לא כל כך הצליח ברשויות אחרות גם בהוד 

ויקט הזה הומלץ לנו גם בהתייעצויות עם מומחים ללכת השרון וברשויות אחרות. במקום הפר

לפרויקט של מחשבים ניידים שיושאלו למורים, זה גם יבוא במקום המחשבים הנייחים שיש 

בכיתות. זאת אומרת מורה יבוא עם מחשב שלו, יתחבר לברקו ויעשה את השיעור המתוקשב 

ם, כאשר בסוף שנת הלימודים שהוא רוצה לעשות, והמחשב יושאל למורה למשך שנת הלימודי

 הוא מחזיר את המחשב לרשות המקומית. 

 

ואם הוא מתקלקל, מי מתחזק אותו? שלא מחר תבוא תגיד:   :מר יריב אברהם

 אחזקה שלו. ₪  100,000שמע צריכים עוד 

 

 יריב, יש אחזקה גם שוטפת של המחשבים זה כלול בתוך...      :מר צפי פלד

 

 הא זה בתוך המחיר.   :מר יריב אברהם

 

  -לא, מחיר הקנייה הוא כולל אחריות  :מר יצחק אגוזי

 

 ואחרי זה האחזקה היא בתוך...     :מר צפי פלד

 

 )מדברים יחד( 

 

 אחזקת מחשוב במועצה ובבתי ספר. ₪  300,000  :מר אורי עצמון

 

 למה המחשב לא בכיתה והמורה מגיע עם דיסק און קיי?     :???
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 בכל כיתה יש מחשב זה מעבר לזה.      :פלדמר צפי 

 

 )מדברים יחד( 

 

תראו, אני לא איש מקצוע לענות לכם על השאלות האלו. אתה   :מר יצחק אגוזי

רוצה שאני אגיד לך שמלמדים עם דיסק און קיי או עם מחשב נייד, באמת אני גזבר מה אתה 

 רוצה? 

 

היום מחשב עם ברקו. המחשבים נתי, לכל כיתה בבית הספר יש      :מר צפי פלד

 הניידים זה כלי עזר ללמד לעזרה ללימודים למורה להוראה כלפי התלמידים, זו המחשבה. 

 

 כמה מורים? כמה מחשבים?    :גב' לאה פורת

 

 ₪.  550,000  :מר יצחק אגוזי

 

 הבנו כסף, כמה מחשבים? כמה מורים?    :גב' לאה פורת

 

 מחשבים.  120    :???

 

 בעל יסודי, אנחנו מדברים על על יסודי, בבתי הספר התיכוניים.      :פלד מר צפי

 

 דרך אגב בעולם בתי ספר עובדים עם מחשבים...   :מר אורי עצמון

 

 -הקמת גן ילדים בצופית  :מר יצחק אגוזי
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 הרעיון עצמו עבר אישור מליאה? סליחה שאני עוצר.   :מר יריב אברהם

 

הרעיון עצמו לא צריך לעבור אישור מליאה. הרעיון לא צריך   :מר יצחק אגוזי

 לעבור אישור מליאה, התקציב צריך לעבור אישור מליאה. 

 

... כי זה ועדת חינוך... היא המליצה על זה והוועדה המליצו על      :מר צפי פלד

 זה יחד עם המורים יש לנו מכתבים על זה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

ועדת חינוך המליצה על זה יחד עם ועדי ההורים ויחד עם  נתי,     :מר צפי פלד

 הנהלת בית הספר. 

 

מתקציב משרד ₪  124,000הקמת גני ילדים בצופית תוספת של   :מר יצחק אגוזי

החינוך, זה השלמות לגני ילדים כל מיני תוספות שהצלחנו להביא. אותו דבר באלישמע וחגור. 

גנים. זה  3וגם בצור יצחק השני עוד ₪,  309,000ת היא גנים אז התוספ 3בצור יצחק בגלל שזה 

 גני ילדים שבנויים כבר, בשלבי בנייה סופיים. 

 

 )מדברים יחד( 

 

... אם צריך 9-או ב 8-הדיון התקיים נקודה. אם אנחנו דנים ב   :מר נתי זיו

להיות דיון יש דיון... צפי אל תעצור אותי באמצע דיון. אם אני רוצה לעשות דיון יהיה דיון, אל 

תעצור אותי, אחד. שתיים, אנחנו לא מתווכחים אם צריך לקנות או לא צריך לקנות, לנו תמוה 

ר עליה לפני, שהם מספרים לנו שהם לא מסוגלים לסגור את שמביאים לנו הצעה כזו בלי לדב
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החודש, אני צריך עכשיו לממן לכל המורים מחשב שתבוא עם דיסק און קיי. אני רוצה דיון על 

זה, אולי כן אולי לא, אבל אני רוצה על זה דיון. מכניסים לנו ככה ואין כסף במועצה, אין כסף 

  -לשום דבר. צריכים לקחת הלוואות

 

 ₪. מיליון  15ולוקחים הלוואה   :ר יריב אברהםמ

 

 תירגע.     :???

 

לא, משתיקים אותנו פה, אנחנו פה הם גונבים לכולכם את    :מר נתי זיו

 הכסף...

 

 )מדברים יחד( 

 

 זהבה די.      :מר צפי פלד

 

 לא, אני רוצה לדעת.    :גב' זהבה רוט

 

 לא, לא, אנחנו באמצע אישור תב"רים, לא.      :מר צפי פלד

 

אז יש לי משהו להגיד. אני רוצה לדעת למה צריך לשאת את    :גב' זהבה רוט

 התקציב לגני ילדים בצור יצחק, תראו לי למה לא מספיק מה שאישרנו עד עכשיו. 

 

 אם את לא יודעת את חייבת לדעת.   :מר יריב אברהם

 

  -ר של משרד החינוך בהקמת בית הספרזהבה... תב"     :מר צפי פלד



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 82 
 

 

אני רוצה לראות מסמך שמשרד החינוך נתן לכם שצריך את    :גב' זהבה רוט

 הסכום הזה. 

 

  -לא, לא משרד החינוך     :מר צפי פלד

 

לא, אני לא מסכימה לאשר את בלי דיון מעמיק. אני מתנגדת,    :גב' זהבה רוט

 אני רוצה נתונים. 

 

התקציב הוא תקציב שאנחנו  2016שיפוצי קיץ במוסדות חינוך   :מר יצחק אגוזי

 זה פחות ממה שצריכים אבל זה תמיד מה שיש. ₪,  1,100,000מציעים למליאה זה 

 

 זה בעיקר לנושא בטיחות ואישורי בטיחות.      :מר צפי פלד

 

 אני רוצה שיצוין איפה זה.    :גב' לאה פורת

 

וך של המועצה ממעונות יום גני ילדים ובתי ספר מוסדות חינ 100     :מר צפי פלד

מוסדות חינוך כולל אישורי בטיחות של כל  100מוסדות חינוך.  100יסודיים ועל יסודי, 

 המוסדות. 

 

מחסני חירום ריענון ציוד והחלפת גגות  אסבסט זה תוספת של   :מר יצחק אגוזי

לצורכי פיתוח הדבר שאושר ₪...  800,000אולם ספורט בית ספר צופית תוספת של ₪...  7,000

 12בעבר לא כלל פיתוח כי הקבלן לא זכה בנושא הפיתוח, ועכשיו זה תוספת לפיתוח. תוספת 

 לתכנון מקרן פיתוח. מקדמה ₪  500,000כיתות בית חינוך ירקון 
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 בהכרה של משרד החינוך להגדיל את בית ספר ירקון.      :מר צפי פלד

 

 צפי אני רוצה להוסיף תב"ר בבקשה.    :גב' לאה פורת

 

 לא, אי אפשר.      :מר צפי פלד

 

מקדמה לתכנון בית עלמין בחורשים עבור מתן ונירית. אני    :גב' לאה פורת

  -מבקשת לציין פה

 

 לא, את יכולה לציין זה יירשם בפרוטוקול...      :פי פלדמר צ

 

 אני מבקשת לציין.    :גב' לאה פורת

 

אני מציע להוסיף תב"ר מעל הבית של לאה כדי שיהיה בית    :מר אלי כהן

 עלמין לקיבוץ חורשים בעתיד. 

 

 אני רוצה להעלות להצבעה, זה כל המכלול ביחד?     :מר צפי פלד

 

 מה זה הסיפור הזה? מה זה אנחנו בקרקס פה?    :מר אלי כהן

 

 די די אלי.      :מר צפי פלד

 

על ראש הגנב בוער הכובע, מישהו דיבר עליך? מישהו דיבר עליך?    :גב' לאה פורת

 מישהו אמר חורשים? 
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 את אמרת.    :מר אלי כהן

 

 לא, אני אמרתי מתן ונירית.    :גב' לאה פורת

 

 איפה?    :מר אלי כהן

 

 אלי, אלי.      :מר צפי פלד

 

 מה זה אלי אתם נותנים לה לדבר.    :מר אלי כהן

 

לא נעים לי להגיד לכם, פשוט ראש המועצה יצא ואני חושב      :מר צפי פלד

 שאתם עושים בי באופן אישי ניצול ציני, אז אני מבקש. 

 

 מה זה ניצול ציני?    :מר אלי כהן

 

 תח לדברים שלא קשורים לתב"רים. ... זה מתפ     :מר צפי פלד

 

 תגיד לי באמת היית נותן לה להציע הצעות כאלה?    :מר אלי כהן

 

 אני מבקש שתכבדי אותי...       :מר צפי פלד

 

לא אחזור משום אמירה במיוחד כשהבן אדם הזה מדבר... בושה    :גב' לאה פורת

 וחרפה. 

 

 תב"ר...  בושה וחרפה? בושה וחרפה להציע   :מר אלי כהן
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  -אני מעלה להצבעה מי בעד     :מר צפי פלד

 

 אתם לא משתיקים אותה? מה זה הדבר הזה?   :מר אלי כהן

 

די אלי, נו באמת! מי בעד סעיף ראשון תשתיות ומחשבים      :מר צפי פלד

 במוסדות חינוך תוספת? מי מתנגד? נמנעים יש? אתם רוצים לכל תב"ר בנפרד? 

 

 כן, כן.   :מר יריב אברהם

תשתיות ומחשבים במוסדות -1529תב"ר -תוספת ל. 1את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

    מימון : קרן פיתוח / תקציב רגיל .₪ 155,000 (350,000חינוך )

 

 מי בעד שיפוץ מקווה ירחיב? מי נגד?  2מספר      :מר צפי פלד

 

 אין.     :???

 מימון: משרד הדתות. ₪ 24,350  יפוץ מקווה ירחיב. ש2את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תב"ע בי"ס אזורי יחדיו תוספת. בעד? מתנגדים אין.      :מר צפי פלד

תב"ע בי"ס אזורי חדש יחדיו  – 1548תב"ר -תוספת ל. 3את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: קרן פיתוח . ₪ 30,000 (150,000)

 

 רכישת פחים כתומים מחזור אשפה מי בעד?      :מר צפי פלד

 

 אני רוצה להבין לאן הולכים האלף פחים האלה...   :מר יריב אברהם
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 )מדברים יחד( 

 

 . נמנעים? 4מי בעד רכישת פחים כתומים בבקשה? מי מתנגד?      :מר צפי פלד

 

  -אני רוצה לציין   :גב' זהבה רוט

 

 לא, לא.      :מר צפי פלד

 

 ... שנציגי צור יצחק שלא נכחו בישיבה...   :רוטגב' זהבה 

 

 )מדברים יחד( 

רכישת פחים כתומים ומחזור  1515תב"ר -תוספת ל. 4את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: קרן פיתוח .₪ 1,030,000 (185,357אשפה )

 

 מי בעד? מתנגדים אין, נמנעים אין. 5סעיף      :מר צפי פלד

מימון: קרן . ₪ 40,000 תכנון נגישות תחנות אוטובוס. 5את:  ה אחד לאשרפ הוחלט: החלטה

 .פיתוח

 

 מי בעד? מתנגדים? אין. נמנעים? אין.  6סעיף      :מר צפי פלד

עבודות ביוב וכבישים בירחיב  1435תב"ר -תוספת ל. 6את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: היטלים. ₪ 115,000 (3,485,000)

 

 מי בעד? מתנגדים? אין. נמנעים אין.  7סעיף      :פלדמר צפי 

תכנון וביצוע כבישים ברמות  1439תב"ר -תוספת ל. 7את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: השתתפות בעלים  .₪ 500,000 (3,000,000השבים  )
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 . מתנגדים? אין. נמנעים? לא.2016פעולות בדרכים  8סעיף      :מר צפי פלד

 . ₪ 55,000 2016פעולות בדרכים . 8את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪ 33,000 מימון: משרד התחבורה בטיחות בדרכים 

 ₪  22,000                   קרן פיתוח            

 

 נזקי סופה? מתנגדים? אין. נמנעים אין.  9סעיף      :מר צפי פלד

 

 (1,000,000) 25.10.15נזקי סופה  1555תב"ר -תוספת ל. 9את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: גורמי חוץ )חב' הפניקס(. ₪ 663,243

 

 ? מתנגדים אין. נמנעים? אין. 2015פעולות בטיחות  10סעיף      :מר צפי פלד

 ₪  30,834  2015פעולות בטיחות  1527תב"ר -תוספת ל. 10את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪  12,334  מימון: קרן פיתוח

 ₪ 18,750 בטיחות בדרכים            

 

תכנון גן ילדים סרקין מי בעד? מתנגדים? אין. נמנעים?  11סעיף      :מר צפי פלד

 אין. 

מימון: קרן . ₪ 70,000 תכנון גן ילדים כפר סירקין. 11את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .פיתוח

 

 מנעים? אין. מתנגדים? אין. תכנון גן ילדים כפר מלל? נ     :מר צפי פלד

 מימון: קרן פיתוח .₪ 70,000 תכנון גן ילדים כפר מלל. 12את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תכנון גן ילדים נוה ירק? מתנגדים? נמנעים? אין.      :מר צפי פלד
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 .מימון: קרן פיתוח. ₪ 70,000תכנון גן ילדים נוה ירק . 13את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

שינוי תב"ע + תכנון גן ילדים שדי חמד? מתנגדים? אין. נמנעים?      :מר צפי פלד

 אין. 

  .₪ 140,000 שינוי תב"ע + תכנון גן ילדים שדי חמד. 14את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח

 

. 5פרויקט מחשבים ניידים להשאלה למורים מי בעד? מתנגדים?      :מר צפי פלד

 . עבר. 1נמנעים? 

 יקט מחשבים ניידים להשאלה למוריםפרו. 15את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח / תקציב רגיל. ₪     550,000

 

. מתנגדים? אין. הקמת גן ילדים בצופית מי בעד? תוספת תב"ר     :מר צפי פלד

 נמנעים? אין. 

הקמת גן ילדים בצופית  1451תב"ר -תוספת ל. 16את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: משרד החינוך. ₪ 124,467 (1,130,000)

 

 באלישמע? מתנגדים? אין. נמנעים? אין.      :מר צפי פלד

ילדים באלישמע  הקמת גן 1450תב"ר -תוספת ל. 17את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך.  ₪ 124,467 (1,130,000)

 

 חגור?      :מר צפי פלד

הקמת גן ילדים בחגור  1449תב"ר -תוספת ל. 18את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 124,467 (1,130,000)
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מי בעד? מתנגדים?  19לגן ילדים בצור יצחק סעיף  תוספת תב"ר     :מר צפי פלד

 . נמנעים? אין. 1

הקמת גן ילדים בצור יצחק  1432תב"ר -תוספת ל. 19את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: משרד החינוך. ₪ 309,519 (3,330,000) 3002

 

? מי בעד 20תוספת תב"ר להקמת גן ילדים בצור יצחק סעיף      :מר צפי פלד

 . נמנעים? אין. 1מתנגדים? 

 

הקמת גן ילדים בצור יצחק  1459תב"ר -תוספת ל. 20את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 309,519 (3,330,000) 221

 

 מי בעד? מתנגדים? אין. נמנעים? אין.  2016שיפוץ מוסדות קיץ      :מר צפי פלד

      .₪ 1,100,000 2016שיפוצי קיץ מוסדות חינוך . 21את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח

 

 מי בעד? מתנגדים? נמנעים? אין. ₪  7,000מחסני חירום תוספת      :מר צפי פלד

מחסני חרום רענון ציוד  1564תב"ר -תוספת ל. 22את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח  ₪. 7,000( 110,000)והחלפת גגות אסבסט 

 

₪?  800,000אולם ספורט בית ספר צופית תוספת תב"ר      :מר צפי פלד

 מתנגדים? נמנעים? אין. 

אולם ספורט בי"ס צופית  1506תב"ר -תוספת ל. 23את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח. ₪  800,000 (6,857,620)

 

 יתות בית חינוך ירקון מי בעד? כ 12תכנון לתוספת      :מר צפי פלד
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 זה לא תכנון זה תוספת.     :???

 

זה תב"ר לתכנון. מי בעד? מתנגדים אין. נמנעים אין. תודה רבה      :מר צפי פלד

 הישיבה נעולה. 

 

 

      .₪ 500,000 כיתות בית חינוך ירקון 12תוספת . 24את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח

 

 

  

 

 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצהראש 

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 דו"ח ראש המועצה והרמת כוסית לחג; . 1

 

 לאמנדינגןהמשלחת  , לאשר אתדו"ח ראש המועצה את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .פלדצפי מילוי מקום ראש המועצה על ידי ולאשר 

 
 ;1.3.16מיום  32/16אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

 .1.3.16מיום  32/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 צור יגאל, ועדת גבולות דרום השרון אלעד: –ועדת גבולות דרום השרון כוכב יאיר  . 3

 

 מליאת המועצה קיבלה דיווח בנושא ועדות הגבולות כוכב יאיר ואלעד: החלטה

 

 ;2015 - 4דו"ח רבעון  . 4

 

 .4/2015את דו"ח רבעון  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 אישור הסכם אספקת שירותים לאלפי מנשה; . 5

 
 : החלטה

. בהמשך לעתירה של תושבי אלפי מנשה המתגוררים בשכונת נוף השרון באזור יהודה שרון 1

אלפי מנשה, למכירת  –בסמוך ליישוב נירית, ולבקשת מועצה מקומית אלפי מנשה להלן 

שירותים לתושביה המתגוררים בשכונת נוף השרון נערך הסכם המעגן את מכירת השירותים 

 בגין.והתשלום עם אלפי מנשה 
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. בעקבות משא ומתן שנוהל בין שתי הרשויות בליווי של היועצים המשפטיים של שני 2

מאשרת  10.4.16הצדדים, ולאחר שמועצת אלפי מנשה אישרה את ההסכם מישיבתה מיום 

 את הסכם מכירת השירותים עם אלפי מנשה.ברוב קולות מליאת המועצה 

נשה לתת לה את הזכות להפסיק חלק . במסגרת ההסכם נענתה המועצה לבקשת אלפי מ3

יום ולספק את השירותים לתושביה באופן עצמאי גם תוך כדי  90מהשירותים בהתראה של 

 תקופת ההסכם.

 

 לבניית מוסדות חינוך;₪ מיליון  15אישור קבלת הלוואה על סך  . 10

 

 לבניית מוסדות חינוך. ₪ מיליון  15את קבלת הלוואה על סך  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 חוק עזר שירותי שמירה; . 7

 

אורי ( כי חברי ועדת שירותי שמירה יהיו: 2ברוב קולות )בהתנגדות של  הוחלט: החלטה

 אברהם.   עצמון, בועז ארנון, אלי כהן, אלי דלה ויריב

 

 עם;אישור שמות רחובות ביישובים: צופית, גני  . 6

 

את שם הרחובות החצב והחרוב במושב צופית וכן את שם  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ואתרוג במושב גני עם.  התות, דרך היםהרחובות 

 

 בית חינוך ירקון; –אישור זכות חתימה בחשבון בנק  . 8
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החתימה עליזה מגן ואייל צייג בחשבון בנק בית  את מורשי פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 חינוך ירקון. 

 

 ;ה"ס אהרונוביץבי –אישור זכות חתימה בחשבון בנק  . 9

 

את מורשי החתימה אמיר פוני וציונה מור בחשבון בנק בית  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ספר אהרונוביץ.  

 

 ;תב"רים . 11

 

תשתיות ומחשבים במוסדות -1529תב"ר -תוספת ל. 1את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

    מימון : קרן פיתוח / תקציב רגיל .₪ 155,000 (350,000חינוך )

 

 מימון: משרד הדתות. ₪ 24,350  יפוץ מקווה ירחיב. ש2את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

חדיו תב"ע בי"ס אזורי חדש י – 1548תב"ר -תוספת ל. 3את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: קרן פיתוח . ₪ 30,000 (150,000)

 

רכישת פחים כתומים ומחזור  1515תב"ר -תוספת ל. 4את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 מימון: קרן פיתוח .₪ 1,030,000 (185,357אשפה )

 

מימון: קרן . ₪ 40,000 תכנון נגישות תחנות אוטובוס. 5את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .פיתוח
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עבודות ביוב וכבישים בירחיב  1435תב"ר -תוספת ל. 6את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: היטלים. ₪ 115,000 (3,485,000)

 

תכנון וביצוע כבישים ברמות  1439תב"ר -תוספת ל. 7את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: השתתפות בעלים  .₪ 500,000 (3,000,000השבים  )

 

 . ₪ 55,000 2016פעולות בדרכים . 8את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪ 33,000 מימון: משרד התחבורה בטיחות בדרכים 

 ₪  22,000                   קרן פיתוח            

 

 (1,000,000) 25.10.15נזקי סופה  1555תב"ר -תוספת ל. 9את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 וץ )חב' הפניקס(מימון: גורמי ח. ₪ 663,243

 

 ₪  30,834  2015פעולות בטיחות  1527תב"ר -תוספת ל. 10את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪  12,334  מימון: קרן פיתוח

 ₪ 18,750 בטיחות בדרכים            

 

מימון: קרן . ₪ 70,000 תכנון גן ילדים כפר סירקין. 11את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .פיתוח

 

 מימון: קרן פיתוח .₪ 70,000 תכנון גן ילדים כפר מלל. 12את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 .מימון: קרן פיתוח. ₪ 70,000תכנון גן ילדים נוה ירק . 13את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה
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  .₪ 140,000 שינוי תב"ע + תכנון גן ילדים שדי חמד. 14את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .פיתוחמימון: קרן 

 

 יקט מחשבים ניידים להשאלה למוריםפרו. 15את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח / תקציב רגיל. ₪     550,000

 

הקמת גן ילדים בצופית  1451תב"ר -תוספת ל. 16את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 124,467 (1,130,000)

 

הקמת גן ילדים באלישמע  1450תב"ר -תוספת ל. 17את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך.  ₪ 124,467 (1,130,000)

 

הקמת גן ילדים בחגור  1449תב"ר -תוספת ל. 18את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 124,467 (1,130,000)

 

הקמת גן ילדים בצור יצחק  1432תב"ר -תוספת ל .19את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 309,519 (3,330,000) 3002

 

הקמת גן ילדים בצור יצחק  1459תב"ר -תוספת ל. 20את:  ברוב קולות לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: משרד החינוך. ₪ 309,519 (3,330,000) 221

 

      .₪ 1,100,000 2016שיפוצי קיץ מוסדות חינוך . 21את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 12.04.2016מיום  הישיב

 

 96 
 

מחסני חרום רענון ציוד  1564תב"ר -תוספת ל. 22את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח  ₪. 7,000( 110,000)והחלפת גגות אסבסט 

 

ט בי"ס צופית אולם ספור 1506תב"ר -תוספת ל. 23את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח. ₪  800,000 (6,857,620)

 

      .₪ 500,000 כיתות בית חינוך ירקון 12תוספת . 24את:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מימון: קרן פיתוח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


