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 אישור פרוטוקולים: . 2

 ;18.5.16מיום  34/16פרוטוקול מליאה מס' 

 

שלום לכל החברים ברוכים הבאים לישיבת מליאת המועצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

. תכף אני אתן גם את 7.6.16ישי צאים בסדר יום של הישיבה. היום יום שלמהאזורית. אנחנו נ

. 18.5.16מיום  34/16דו"ח ראש המועצה, יש לנו אישור הפרוטוקולים, יש לנו את הפרוטוקול 

 צילה התקבלו איזה שהם הערות או משהו?  

 

 לא.     גב' צילה משה: 

 

לא. אני מעלה להצבעה את הפרוטוקול, מי בעד שירים את ידו?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. אפשר להו

 .18.5.16מיום  34/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 דו"ח ראש המועצה.  . 1

 

דו"ח ראש המועצה, אני אעשה את זה, אני תמיד אומר אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -אעשה את זה מהר וקצר וזה יוצא קצת

 

  כל הישיבה. זה     :???

 

כי אתם מושכים. אני אעשה קצר. היה פה ביקור של מנכ"ל   :ד"ר מוטי דלג'ו

המשרד לאיכות הסביבה ישראל דנציגר, אחד הנושאים המרכזיים שדיברנו איתו זה הנושא של 

שדרוג המט"ש, הנושא השני היה הנושא של פינוי האשפה והמחזור. שניים, אנחנו הנחינו את 
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לפעולות של ריסוס  שבנוסףשלנו יותר נכון, אגף התפעול של המועצה  מחלקת התברואה

שנעשות על ידי היחידה האזורית לתברואה שהמועצה תגביר את הריסוסים בעיקר באותם 

יישובים אבל אם פתאום אני אגיד שמותיהם ואחד לא, אז  4, 3המקומות שסובלים. זה בעיקר 

שהשבוע גם נפתח המכרז ברשות הניקוז לגבי הגשר  יותר טוב שאני לא אגיד. אני גם שמח לבשר

על יד אלישמע. ועדת גבולות, נדמה לי שמסרתי לכם לפי המידע שמגיע לידיי, ועדת הגבולות 

ממליצה להשאיר את צור יצחק בתחום המועצה האזורית, היא בסופו של יום כנראה נכנעה 

ם אנחנו פועלים לבדוק מה קרה איך ללחצים של תושבי כוכב יאיר. אנחנו בעניין הזה אמרנו לכ

מה מו, יהיה עדכון נעדכן אתכם. סוף סוף הרמזור של צופית עובד וחשוב שתדעו שזה אחד 

 הרמזורים שהתקנתם הייתה יקרה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

מבחינת הביצוע נעשתה גדר הפרדה לאורך כמעט של איזה   :ד"ר מוטי דלג'ו

לזה משמעות גדולה, וזה היה חלק מהסיבה לפיגור. כמו קילומטר וחצי שמבחינה בטיחותית יש 

כן, חנכנו גם את כיכר הכניסה לצופית. כל מי שנוסע שמה כמעט ולא יכיר את צופית עוד מעט 

 מרוב יופי.  

 

 מתי תדווח על הכביש העוקף?   :מר יעקב אברהמי

 

ם יש לי פגישה עם מנכ"ל משרד התחבורה, זה אחד הנושאי  :ד"ר מוטי דלג'ו

המרכזיים שעל סדר היום. הפגישה הייתה צריכה להיות, היא טרם התקיימה, אני ער בדיוק 

 30%כמוך לכביש הזה. להגיד לכם את האמת לפי המסרים שמגיעים אליי, אני אומר לך אולי 

צריכים  מש' התחבורה .בכלל לא, זה כביש ארצי 70% ,תושבי מועצהממשתמשי הכביש הם 

 אנחנו נפעל בעניין.  ,תותקצב אולוזאת להבין 
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כדאי לעשות שם רמזור ליציאה לכביש. כי מי שיוצא שמאלה זה   :גב' צילה נוימן

 סכנת נפשות. 

 

אל תשכח לדבר איתו על הצומת של צור יצחק שמה, זה    :מר חיים לוי

 נתן סובלים מזה בצורה נוראית נוראית.  רקטסטרופה נוראית. לדעתי צור יצחק וצו

 

יש את הרעיון הזה גם קיבלתי איזה מכתב שאפשר להרחיב שם   :י דלג'וד"ר מוט

לכיוון צומת אייל קלקיליה  6מכביש  531-כשנכנסים, וזה לא בעלות גדולה. אני מקווה שכמו ב

הסדירו אחרי לחץ שלנו, היו גם אחרים אבל בעיקר שלנו, אני מקווה גם שם אנחנו נעלה את זה. 

 היה לי סקיצה מוכנה כי אני צריך להניח אותה שם. שת ,רמי ,רק מה שאני מבקש

 

בענייני כבישים אני רוצה לשאול אותך, כיוון שאני יודע שקיבלת    :מר אמנון כהן

זה  2-נתיבים הופך ל 4-מכתב, מצומת נחשונים לכיוון צומת ראש העין, הכביש שם מ

 האם הנושא הזה מטופל? קטסטרופה בבוקר ואחר הצהריים. אני יודע שיצא מכתב בנושא הזה, 

 

 יש כבר תכנון הולכים להרחיב אותו.     :רמי

 

 מתי? יש כבר תכנונים והכול.    :מר אמנון כהן

 

 . 1995-התכנון מ   :גב' לאה פורת

 

 . 2020-הביצוע ב   :מר אמנון כהן
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 חצי שנה.  התכנון כבר גמור לפני  מר רמי ברדוגו:

 

 קשת ממני לקצר ואין לך מושג כמה אני מקצר. אמנון, אתה בי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 יש לי בשורה טובה לקיבוץ.    :מר אמנון כהן

 

 להזכיר, אני רוצה מתקרבים לסיום שנה"ל בבתי הספראנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

. כמו כן אם אנחנו מדברים שונים שיפוציםל₪ מיליון  1.1שמליאת המועצה אישרה תקציב של 

את האישור של משרד החינוך לגבי בית הספר החדש, הוא אמנם עושה את על לימודים, קיבלנו 

שלבים, זה בית ספר שאני מעביר  5שלבים, אני היום דיברתי עם תמיר אמרתי לו: אין  5-זה ב

שנים, אין כזה דבר. אז בסיכום איתו הוא ייתן לנו הצעה בהתאם  5אותו בקומפלט זה לא 

גם את הסיכום הזה אני אוציא אליו ואז  יאשר ן הואלשלביות של הבנייה. אני מקווה שאכ

אמנדינגן זו העיר התאומה. אני קודם כל במצבנו יהיה טוב. היה ביקור של משלחת של המועצה 

רוצה לציין שבזכות המארחים אבל גם על פי דרישתנו, הייתה תכנית מאוד מאוד מעניינת 

ושא של מאגרי מים, נושא של בתי שכללה נושאים של חינוך, נושאים של איכות הסביבה, נ

אני מרגיש שבדרך כלל כשעושים  ,אבות, נושא של טיפול באנשים מבוגרים. ואני רוצה לומר לכם

הם הכינו  .יש מה ללמודשמצגות במועצה, עושים מצגות טובות ברמה, אבל אני אמרתי לבועז 

לזה בטח ימים  םמקדישילנו מצגות תשמעו זה היה, אתה ראית נכון, הם בשונה מאיתנו 

ושבועות, אבל זה היה באמת מאוד מאוד מכובד. וחשוב לציין שהמשלחת אכן ייצגה את 

המועצה בכבוד, התקבלה גם בחום רב, החברים הצליחו גם ליצור מה שנקרא התקשרויות 

ברמה האישית, לא הפרטית אלא ברמה האישית מבחינת לקבל מידע ולמסור מידע ולהיכנס 

המוניציפאליים וזה יפה בפני עצמו. אנחנו כמובן הרשינו לעצמנו גם להזמין לעומק בתחומים  

אותם אלינו להגיע מתי שהם יחליטו בתיאום איתנו. עשיתי את זה באמת קצר. ומכאן, אני מבין 

 נעבור הלאה.  את הדו"ח.אנחנו מאשרים ש
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 דו"ח ראש המועצה. את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 . בבקשה. אגוזי 3סעיף  אנחנו עוברים להיטל מיסים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מוטי, אני אתמול הייתי בכנס של מחלקת הנוער, אני לא יודעת    :גב' לאה פורת

מי היה ומה היה אבל אני הבאתי משם את הדרכונים האלה, שזה תכנון של הפעילויות של 

עה לכולכם להיות מחלקת הנוער לקיץ, אני חושבת שהם עושים עבודה נהדרת. ואני מצי

מעורבים ושותפים בדבר הזה, כי זה מאוד חשוב שבני הנוער שלנו בקיץ יהיו עסוקים בדברים 

  -חיוביים ולא יהיו משועממים. אז רציתי לברך

 

 מצטרף לברכותיך. אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 על כל הפעילות.    :גב' לאה פורת

 

  -הגדול כולנו אנחנו בכל מקרה לפני החופש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 גם שם הייתה מצגת יפה מאוד.    :גב' לאה פורת

 

לפני החופש הגדול תהיה לנו עוד ישיבת מליאה שאז יימסר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 דיווח נרחב על הנושא של החינוך, אבל בהחלט מה שאמרת הוא יפה. 

 

 ;2017היטל מיסים לשנת  . 3

 

אז כפי שאתם יודעים צריך לדון  2017 טוב, צו הארנונה של שנת  :מר יצחק אגוזי
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בו במהלך חודש יוני, לאשר אותו עד סוף יוני, זה ההוראות החדשות, החוק החדש בפקודת 

הנוסחה הקבועה  וז 1.77%-העיריות. התעריפים של צו הארנונה עולים לעומת שנה שעברה ב

שרד הפנים ברגע בחוק, שחציה על פי המדד וחציה על פי השכר הממוצע במגזר הציבורי. מ

שמתפרסמים כל הנתונים במחצית מאי בערך או קצת אחרי מחצית מאי, עושה את החשבון 

בצו המיסים. אז כמו שאמרתי זה  בעצם ההתייקרות המחייבת ומפרסם את זה באתר שלו וז

 . 1.77%יוצא השנה 

 

 אבל אולי יבטלו את זה.     :???

 

 יודע, כרגע לא ביטלו.  אולי יבטלו אולי לא. לא  :מר יצחק אגוזי

 

 יש דיבורים?    :מר אמנון כהן

 

 אני לא שמעתי על דיבורים כאלה.   :מר יצחק אגוזי

 

  -אם יבטלו אנחנו נבטל, אין לנו בעניין הזה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אצלנו יעשו עוד יותר אוטומטי.    :מר אמנון כהן

 

היטל המיסים נשלח אליכם טוב, אז יש לפניכם את דף ההסבר ו  :מר יצחק אגוזי

זהה  2017וגם מופיע על הלוח מי שרוצה לראות. אז קודם כל צו הארנונה של המועצה לשנת 

. אני אעבור אתכם כמובן על הסעיפים שאותם אנחנו מציעים לשנות ולתקן 2016ברובו לצו של 

מועדי  השרים וחלקם לא. אז א' מבחינתחריג ואישור אישור לבקשה הגשת וחלקם מחייבים 

  -התשלום

 

 אגוזי סליחה, במסמך שקיבלנו זה המתוקן?    :מר אמנון כהן
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 2כן, כן, הוא כתוב באדום. אז לגבי מועדי התשלום בעמוד מספר   :מר יצחק אגוזי

אני מצביע על זה ואני גם מדפדף פה אתם רואים למטה מועדי התשלום. כידוע לכם התחלנו 

ו לחייב מבנים חקלאיים השנה, גם דיברנו על זה במליאה גם ודיברנו על זה גם במליאה, התחלנ

 אושר במליאה שהחיוב יהיה חיוב שנתי, הסכומים הם יחסית סכומים קטנים. 

 

 מבנים חקלאיים על מה לארנונה?    :גב' רחל רבר

 

 כן.   :מר יצחק אגוזי

 

ה על מה למשל אם בן אדם המבנה החקלאי שלו כבר לא פעיל מ   :גב' רחל רבר

 הוא ישלם? 

 

יש לו מבנה חקלאי, מבנה חקלאי חייב בתשלום. התשלום הוא   :מר יצחק אגוזי

 אגורות לפי צו המיסים.  32מאוד מופחת הוא 

 

  -לא משנה אני שואלת, בן אדם שיש לו מבנה חקלאי   :גב' רחל רבר

 

ל אם הוא לא פעיל אז יש כמו כל דבר שהוא לא פעיל אפשר לקב  :מר יצחק אגוזי

 פטור לתקופות מסוימות ומעבר לזה צריך לשלם, כמו כל דבר שהוא לא פעיל. 

 

כמו שבמגורים את חיה בגיל מסוים בחלק קטן של הבית, את     :???

 משלמת על הכול. 

 

רגע אני רוצה רגע להבין, ולגבי הקשישים למשל חקלאיים    :גב' רחל רבר



 מועצה אזורית דרום השרון 
 07.06.2016מיום  הישיב

 

 11 
 

 למו? שהיום הם כבר לא עובדים כי הם בפנסיה, הם יש

 

אני לא רוצה לפתוח את הדיון פה כל מי שיש לו נכס צריך לשלם.   :מר יצחק אגוזי

על נושא מבנים חקלאיים, כי על זה כבר דיברנו. אבל מה שהטעמתי בצו זה העניין של התשלום 

תשלומים  6השנתי. היה סעיף ב' במועדי תשלום שאומר שהמועצה מאפשרת הסדרי תשלום של 

, שזה מדובר רק על אזור 600י בצו למעט בסיווגים של אדמה חקלאית סעיפי ככלל, אז הטמעת

 ג', ומבנים חקלאיים בהם החיוב יהיה שנתי, כך גם סוכם במליאה זה מוטמע עכשיו בצו. 

 

 למה הוא יהיה בתשלום הראשון ולא בשני?   :מר אורי עצמון

 

אשון מקבלים את כי הארנונה היא ארנונה שנתית ובתשלום הר  :מר יצחק אגוזי

  -החיובים השנתיים ובעניין הזה, תראו בגדול אי אפשר לעשות הפרדה אבל למי שיש

 

אתה מקבל שני תלושים אחד שנתי ואחד דו חודשי, אתה בוחר   :מר אורי עצמון

 בדו חודשי, בדרך כלל כמעט כולם בוחרים בדו חודשי. 

 

  בשניהם יהיה התשלום השנתי מופיע.  :מר יצחק אגוזי

 

 בדו חודשי הראשון יופיע גם הזה?   :מר אורי עצמון

 

נכון. אני אגיד לכם, חלק מהתשלומים למי שיש גם נכסים כאלה   :מר יצחק אגוזי

וגם נכסים כאלה לכאורה זה לא היה אכפת, אבל יש הרבה כאלה שיש להם רק את הנכסים 

שרות עד מאות בודדות של תשלומים, מכיוון שמדובר בע 6החקלאיים אז להם להתחיל להפיק 

 שקלים לשנה במקרים הקיצוניים, אבל על זה כבר דנו ודיברנו. 
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אגוזי סליחה רגע, נראה לי שאני מבין, אבל נראה לי שמשהו פה    :מר אמנון כהן

 . 1.1הוא  2017לא מסתדר לי, המועד לתשלום לא משיעורי הארנונה לשנת 

 

. הארנונה היא ארנונה שנתית 1-ך לשלם בזה על פי החוק... צרי  :מר יצחק אגוזי

 -צריך לשלם אותה בתחילת השנה. המועצה רשאית לעשות הסדרי תשלום

 

 את כל התשלום.  1.1-תראה לי מקום אחד בארץ שאתה משלם ב   :מר אמנון כהן

 

 זה המועד.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז למה זה כתוב?   :מר אמנון כהן

 

 בחוק. כי זה כתוב      :מר גבי דור

 

לא, מה זה כתוב? ואז יבואו ויגידו לך זה כתוב אז אתה צריך    :מר אמנון כהן

 לשלם. 

 

אבל תקרא את סעיף ב': "המועצה מאפשרת הסדרי תשלום של   :מר יצחק אגוזי

  -תשלומים דו חודשיים צמודים למדד 6

 

 כמו שקיים היום.     :???

 

 נכון.   :מר יצחק אגוזי

 

 זה רק הצמדה וריבית.  1.1-התאריך של ה   :גב' לאה פורת
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וסעיף ג' מדבר על תת  909סעיף ב' בדף שלכם מדבר על תת סיווג   :מר יצחק אגוזי

  -ד'. אני מזכיר לכולם -ושמדובר על בריכות שחייה באזור ג',  908סיווג 

 

 ד'? -מה זה אזור ג' ו  :מר צפריר שחם

 

אזור שמחוץ לתחום היישוב ואזור ד' זה  אני אסביר, אזור ג' זה  :מר יצחק אגוזי

אזורי תעשייה. אני מזכיר לכולם, חלקכם זוכרים וחלקכם לא יודעים אפילו אולי, לפני מספר 

ב' לחצי. התעריפים בתוך -שנים די רב הפחתנו את התעריפים בבריכות השחייה באזורים א' ו

ו לא נותנים את ההחזר לוועדים ומאידך אנחנ 50%-והפחתנו אותם ב 2היישובים היו גבוהים פי 

המקומיים בגין הסיווגים האלה, בגין בריכות השחייה. הסיפור היה שאת רוב הבריכות החזיקו 

האגודות, הייתה תקופה שהיה ברוב היישובים זהויות ועדים והפחתנו את התעריפים לחצי 

בשנה האחרונה ועדיין לא נותנים את ההחזרים בגין בריכות השחייה. אנחנו קיבלנו מכתב 

 לדעתם שיש מבריכה אחת ויחידה בעצם שנמצאת באזור ג', זו הבריכה של בית ברל על האפליה

מקבלים החזרים כי הם לא יישוב, ומצאנו לנכון אחרי בדיקה, הם  לאבתעריפים, הם ממילא 

טענו לאפליה בעוד כל מיני סעיפים אבל מצאנו לנכון בשני הסיווגים האלה להיענות לבקשה 

ב'. מדובר פה על שתי בריכות שנמצאות -להשוות את התעריפים למה שמקובל באזורים א' וו

בקנטרי בבית ברל, אין יותר בריכות, נכון להיום לפחות, אין יותר בריכות באזורים ג' ובטח לא 

באזור ד', בחצב אין שום בריכה. ולכן בעצם הסיווג ההפחתה הזאת בתעריף תחול רק עליהם. 

מחייבים  908-ו 909ים האלה גם של בריכות מסחריות מקורות וגם שלא מקורות שני התיקונ

כמובן את החלטת המליאה, ואחרי זה את אישור השרים להפחתה בארנונה. זאת אומרת ככול 

שהמליאה תאשר את זה את הבקשה הזאת אז אנחנו נעלה את הסוגיה בפני השרים, ואם הם 

  -715 לתת סיווג ני עובראיאשרו אז זה ייכנס לתוקף. 

 

רק רגע בבקשה, הייתי רוצה לדעת למה הם טוענים שיש אי   :מר יעקב אברהמי
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 שוויון? 

 

כי כשיש בריכה מקורה שמשלמת חצי ממך, אז אתה טוען שיש   :מר יצחק אגוזי

 ממנה, אז זה האי שוויון.  2אי שוויון כי אתה משלם פי 

 

 וים ורק זה לא שווה? אבל שם התנאים הם כן שו  :מר יעקב אברהמי

 

בריכה מסחרית שמשכירה מנויים אם היא נמצאת ביישוב א' או   :מר יצחק אגוזי

נמצא בבית ברל יכול להיות שזה אותו דבר, יכול להיות. יכול להיות שיש תנאים שונים קצת 

 אבל עדיין, במהות אין הבדל זה משכיר למנויים וזה משכיר למנויים. 

 

 תה יכול להתייחס לעניין הזה? א  :מר יעקב אברהמי

 

אני חושב שאגוזי ענה, אפשר להגיד דברים יותר ברורים. אני   עו"ד יריב סומך:

מנסה, כי אנחנו עשינו את התהליך החשיבתי הזה, איך אפשר להבדיל בין שני המצבים האלה 

יום היה  באופן שיצדיק את התעריפים השונים בדעתך, אנחנו לא כל כך מצאנו בסוף. בסופו של

 קשה לנו לנמק. 

 

קודם כל יש את העניין מה מטרת ההקמה של הבריכה בזמנו   :מר יעקב אברהמי

 ביישוב, ומה מטרת ההקמה של הבריכה בבית ברל. 

 

 שנה?  50לפי   עו"ד יריב סומך:

 

  -פה זה היה לשימוש חברי האגודה, ופה זה  :מר יעקב אברהמי
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לך למנויים אנחנו מדברים על מסחרי, בריכה אבל היום זה הו  :מר יצחק אגוזי

 מסחרית. 

 

 השימושים היום הם דומים.   עו"ד יריב סומך:

 

חברים, אני אשתדל לענות למה ששאלת. תראה, היה דיון קודם   :ד"ר מוטי דלג'ו

ארנונה , שזו ועדה צו הכל על כל הצו בהרחבה הן בהנהלת המועצה ובמיוחד בוועדה לנושא של 

לבריכות השחייה, איפה  Xצו המיסים. עכשיו העניין הוא כזה שבמקור היה סכום  יןלענ נפרדת

 . 50%שהיה ועד מקומי המועצה מתוקף ההסכמים החזירה 

 

 מתי החזירה?     :???

 

 בעבר.   :מר יצחק אגוזי

 

קודם אמרה נילי שהיא לא אחראית על אלה שהם לא מבחינים   :ד"ר מוטי דלג'ו

ם אני, אני לא אחראי על אלה שלא מקשיבים לי. בעבר אנחנו החזרנו ארנונת בצבעים, אז אגיד ג

. באו ועדי האגודות ואמרו: תשמע, מרבית בריכות השחייה, אני חושב 50%-עסקים את ה

האגודות ואתה מחזיר את הכסף לוועד המקומי. הגיע  ןומטפלות בה ןשכמעט כולן, בנו אות

 100כאן החלטה שבמקום לעשות את המשחק שלוקחים למליאת המועצה התקיים דיון וקיבלו 

ולצורך העניין הזה לא הכלילו את בית ברל. ולאחרונה בית ברל  50לוקחים רק  ,50ומחזירים 

העלו את הסוגיה הזו וזה הגיע להנהלת המועצה, ההמלצה של הנהלת המועצה להשוות את זה 

 כמו שזה בשאר היישובים. 

 

ודות שלנו יש שימוש מעורב גם של חברי האגודה למשל באג  :מר יעקב אברהמי

  -בית ברל אין את זה, אני לא מבין איפהבוהתושבים ביישוב, 
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לא, לא, בבית ברל אז אני אגיד לך, יש של התושבים ויש בעיקר   :ד"ר מוטי דלג'ו

של מנויים חיצוניים אם בכלל הבריכה שם לא מתפקדת. אבל אני יכול לתת לך, חצי מהבריכות 

  -של המועצה זה בריכות של מנויים בריכות מסחריות לכל דבר

 

 גם משמשות את תושבי היישוב.  ןכן, אבל ה  :מר יעקב אברהמי

 

 לא, לא, מנויים מבחוץ.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כשמדברים על שוויון צריך שיהיה שוויון.   :מר יעקב אברהמי

 

 הם יתנו למה? במה אתה רוצה שיהיה שוויון? ש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, אני לא רוצה שיתנו להם הנחה.   :מר יעקב אברהמי

 

 אוקיי, אז כשיגיע הנושא תצביע נגד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא חושב שמגיע להם הנחה.   :מר יעקב אברהמי

 

 לגיטימי.  ,בסדר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

קרקע תפוסה  715זה לא הנחה זה השוואת תעריפים. תת סיווג   :מר יצחק אגוזי

במעיינות הירקון, אנחנו דנו בנושא הזה בשנה שעברה, ומליאת המועצה החליטה להשוות את 

הוא תוצר של הסכם פשרה שנערך בחסות בית  715. התעריף של 714לתעריף  715התעריף של 

המשפט העליון או בהליך שהתברר בבית המשפט העליון בין המועצה לבין מקורות, לגבי 
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שנה. ואז הסכמנו להפחית את התעריף במקום הספציפי הזה  14או  13ראש העין לפני מעיינות 

. אנחנו סבורים, סברנו גם בשנה שעברה 714מהתעריף של  50%במעיינות ראש העין לתעריף של 

ואנחנו סבורים גם היום, שהתעריף המיוחד הזה אין לו מקום היום, היום הקרקע הזאת היא 

. בשנה שעברה 714שם מתקנים, וצריך לחייב אותה לדעתנו לפי סיווג  כבר לא רק מעיינות יש

 המחלקה המשפטית ,במהלך הבדיקות שהם עשו .הזה לשינויאנחנו ביקשנו את אישור השרים 

ביקשו מאיתנו להציג את הסכם הפשרה שהיה אז בפני בית המשפט העליון,  של משרד הפנים

אנו אותו, ולאחרונה בפניה שלנו לארכיון בית לצערנו אנחנו הפכנו את כל המועצה ולא מצ

עבורנו את הסכם הפשרה והעבירו לנו אותו. ולכן אנחנו סבורים  והמשפט העליון הם איתר

היום אני מניח שאם יהיה הסכם הפשרה יכול  .שצריך ראוי לבקש פעם נוספת את הבקשה הזאת

שנים. זאת  3ופן מדורג על פני להיות שיאשרו לנו. אנחנו מציעים לבקש להעלות את הסיווג בא

 0.59-, אבל מ2016משתנה באגורה בשנת כי התעריף החוקי ₪  0.60פה כתבו ₪,  0.59-אומרת מ

שנים, אני מקווה שאת זה משרד הפנים כן יאשר  3, אבל במהלך של 2015 בערכי₪  1.21-ל₪ 

 לנו. 

 

ה. פה כתוב אגוזי זה לא מתאים מה שבשקף ומה שאתה כותב פ  :מר אורי עצמון

 מה נכון? ₪,  0.78ופה ₪  0.6

 

 ₪?  0.78מה   :מר יצחק אגוזי

 

תהיה  2017פה בקשת המועצה תהיה לקבוע כי התעריף לשנת   :מר אורי עצמון

0.78 ₪-  

 

  -כן, אבל אני לא רושם את זה  :מר יצחק אגוזי

 

 אז מה נכון?₪,  0.6אבל פה אתה מראה לי   :מר אורי עצמון
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 1.771) להעלות אליו שאנו חייביםהוא התעריף החוקי ₪  0.6  :וזימר יצחק אג

  -₪ 0.78-. אני אומר שאנחנו מבקשים להעלות את זה ל(2016לעומת שנת 

 

 אנחנו לא מראים את זה בטבלה?   :מר אורי עצמון

 

  -לא, אני מציג את זה כאן, זה לא תעריף, עד שהוא לא מאושר  :מר יצחק אגוזי

 

 לא מאושר הוא לא יכול לשנות.      :מר צפי פלד

 

ברגע שיאושר לי, בגלל זה יש חצי שנה לשרים להחליט לאשר.   :מר יצחק אגוזי

אם יאשרו אז כמובן הצו יתוקן בהתאם לאישור. אז אנחנו מבקשים מהמליאה לאשר שהתעריף 

ים, שוב להשוות את התעריפ 2019עוד עדכון ובשנת  2018אגורות, בשנת  78יהיה  2017לשנת 

בהנחה שמשרד הפנים יאשר את זה. השינוי האחרון הוא שינוי של נושאים של מתקנים סולריים 

מערכות סולריות. אתם רואים שלושת הסעיפים הראשונים דווקא זה לא נצבע באדום. תקנות 

חובה גבייה על מתקנים סולריים.  2015ההסדרים במשק המדינה קבעו לאחרונה בסוף שנת 

  -, חובת גבייה על מתקנים סולרייםומקסימום ים מינימוםקבעו תעריפ

 

 מי קבע את זה?    :מר אמנון כהן

 

תקנות ההסדרים במשק המדינה המחוקק. אני מזכיר שזה היה   :מר יצחק אגוזי

קבעו תקנות שאחר כך הסתבר שפרסום התקנות היה שגוי, למרות  2011-או ב 2010-בעבר ב

תקנות חתומות הסתבר שהם לא עברו בוועדת הכספים כמו שהם היו תקנות חתומות. היו 

, נקבעו תקנות חדשות. דרך 2015נקבעו תקנות חדשות, סוף  2015שצריך ולכן הם בוטלו. בשנת 

אגב אולי חלקכם, ניתן לחשוב שיש פה איזו הרעה של המצב אבל זה לא ככה, כי לפחות חבר 
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שתעריפים יהיו זולים יותר, על ידי זה שיש  הכנסת גפני יוצא בהצהרות שהוא הצליח לגרום לזה

תקנות הוא הצליח לגרום שתעריפי המקסימום יהיו זולים יותר. כי רוב הרשויות במדינת 

ישראל חייבו בתעריפים של קרקע תפוסה רגילה. אני לא מדבר עכשיו על מתקנים שהם על גגות 

הקרקע ובין אם הם על רפתות  של בתים, אבל את כל הנושאים של חוות סולריות בין אם הם על

או על מבנים כאלה, יש רשויות שחייבו בתעריף יקר ולכן קבעו לזה תעריפים זולים יחסית, אתם 

תראו עד כמה זה זול, בעצם לכאורה זה הישג, הישג של מי שרצה להשיג את ההישג הזה. אבל 

  -מה שכן גם

 

 אין שום הישג פה.     :???

 

 מ"ר פטור אני מבין, לא?  200עד   :מר אורי עצמון

 

אנחנו לא גבינו כי גם אין לנו חוות כאלה. אבל יש עכשיו בחוק   :מר יצחק אגוזי

יש חובת גבייה, הייתה התפלפלות משפטית בתפוצת מיילים של עורכי הדין של הרשויות 

בת , בסופו של דבר כנראה יש חוהמקומיות ושל הגזברים אם יש חובת גבייה או אין חובת גבייה

 גבייה, כי זה מה שיש בתקנות. 

 

 הרחבות כן.    :מר שלמה עצמוני

 

  -לא, לא  :מר יצחק אגוזי

 

 ... הרחבות לגגות...   :מר שלמה עצמוני

 

  -אבל אפשר להשוות, כי יש  :מר יצחק אגוזי
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לא יכול להיות שאתה גובה פעמיים ארנונה על אותו מבנה, על גג   :מר שלמה עצמוני

 ארנונה...  אחד פעמיים

 

לא, אתה לא גובה על הגג. לא גובים על הגג, על גג של בניין לא   :מר יצחק אגוזי

גובים בדרך כלל, אם אין שם שום דבר, אתה גובה על הבניין אתה לא גובה על הגג. יש פה נכס 

ה נוסף שיש על הגג. אני מעריך שבכל הסיפור הזה, אני לא יודע אבל אני מעריך שבכל הסיפור הז

 אין הרבה כסף. 

 

 מ"ר ראשונים פטורים אני מבין.  200  :מר אורי עצמון

 

מדבר על מערכות סולריות שממוקמות על גג של  840נכון. סעיף   :מר יצחק אגוזי

מ"ר. אבל כאן צריך להדגיש לכל  200נכס, אורי צודק החובה היא לשלם על מערכות של מעל 

  -ייב בכלל בארנונה. רוב הבתים הפרטים שעשולא ח 0.2, זאת אומרת עד 0.2מ"ר שמעל 

 

 מ"ר כמה הגבייה?  200-ומעל ה   :מר אמנון כהן

 

 למ"ר. חצי שקל   :מר יצחק אגוזי

 

 לשנה?    :מר אמנון כהן

 

 זה תעריפים זולים מאוד.  לשנה וודאי לשנה,  :מר יצחק אגוזי

 

 זה קרוב לחקלאות.     :???

 

  -חקלאות אצלנו, יש מקומות שזהלא, קרוב ל  :ד"ר מוטי דלג'ו
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לכל מטר שמעל דונם זה הולך ויורד ככול שהמתקן יותר גדול,   :מר יצחק אגוזי

זאת אומרת מתקן שנמצא על רפת שהוא דונם וחצי נניח לצורך העניין, אז משלם עד הדונם 

כאן  860-ו 850מדורג. לגבי שני הסעיפים האחרים  , באופן₪ 0.25 -ומהתוספת₪ הראשון חצי 

צריך לשים לב, לדעתי אין לנו כאלה במועצה אבל אם יהיה, זה חוות שלא נמצאות על גג של נכס 

אלא על הקרקע. במקרה הזה משלמים פעמיים, פעם על הנכס ופעם על הקרקע התפוסה, אותו 

 על הקרקע.  ₪  2-על הנכס ו₪  2דונם משלם למ"ר  10תעריף כאילו פעמיים. שטח של עד 

 

 300-מ"ר ו 300מה אתה עושה אם יש לול ורפת במשק אחד   :עצמוני מר שלמה

 מ"ר? איך אתה... 

 

 זה לפי נכסים, אם זה שני דברים אז זה שני דברים.   :מר יצחק אגוזי

 

 מ"ר?  200מ"ר או  600אתה עושה   :מר שלמה עצמוני

 

 לא יודע.   :מר יצחק אגוזי

 

  -צריך להחליט האם זה   :גב' לאה פורת

 

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

 

לפי עניות דעתי קובע הבעלות, אם זה במסגרת נניח הנחלה של   :ד"ר מוטי דלג'ו

אותו אחד זה אותו אחד. כי אחרת מה היו עושים הקבלנים שעושים על כמה עשרות דונמים 

 האלה זה בנפרד?  300-ומה היו אומרים ה 300בנגב, היו עושים 
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אבל מוטי ככול שהנכס יותר גדול המחיר יורד, המחיר יורד   :מר יצחק אגוזי

 כשהנכס יותר גדול אז לא כדאי להקטין. 

 

 )מדברים יחד( 

 

טוב, אלה השינויים שבצו המיסים, כמו שאמרתי מעבר לארבעת   :מר יצחק אגוזי

של התעריפים  העלאההשינויים האלה שאני דיברתי עליהם אין שינוי בצו המיסים, למעט 

 וזהו. הסעיף האחרון לא צריך... כי הוא הטלה לראשונה.  1.77%

 

אוקיי, חברים יש לנו כאן את צו הארנונה, צו המיסים זה אותו   :ד"ר מוטי דלג'ו

עם התיקונים כפי שמפורטים פה, כפי שגגם נאמר זה נידון בוועדת ההנחיות  2017דבר, לשנת 

מועצה והוא מומלץ למליאת המועצה. אני מעלה את זה להצבעה למיסי ארנונה, נידון בהנהלת ה

מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. מי נגד? נגד צו הארנונה על השינויים שהוסברו לעיל. את 

 אין. נמנעים? אין. תודה רבה לכם, אנחנו אישרנו את זה. 

 . 2017את היטל המיסים לשנת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ;3/16בעוני דו"ח ר . 4

 

שנדמה לי שכבר דחינו  2016אנחנו עוברים לדו"ח רבעוני מרץ   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אותו, כי אני תמיד מצפה שדווקא דו"ח מרץ יהיה קצת יותר מוקדם מאשר תחילת יוני. 

 

 האישור... ההנחות בחוק?   :מר איתן יפתח

 

 תכף נדון בהנחות.   :מר יצחק אגוזי
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 תכף נגיע אליו.  5ש לך סעיף נוסף, סעיף י  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

. כפי 2016הדו"ח הרבעוני של מרץ זה הדו"ח הראשון של שנת   :מר יצחק אגוזי

דו"ח הרבעון הראשון בדרך כלל הוא ₪.  1,600,000-שאתם ראיתם הדו"ח מצביע על גרעון של כ

חודשי לימודים  3שזה בגרעון כזה או אחר, אבל תמיד בגרעון בגלל מגוון של סיבות, גם בגלל 

ממש מלאים, אין חופשים זאת אומרת יש מלא הסעות שהם משקפים יותר מאשר רבע של שנה, 

ועוד כל מיני הוצאות שקשורות לחינוך. גם משרדי הממשלה הם עוד לא מעבירים את הכספים 

 בדיוק בקצב הנאות. אני כבר רוצה לומר לכם סתם לדוגמא שמבחינת הסעות בחינוך, הסעות

תי. במקרה שלנו יבחינוך אנחנו מקבלים מקדמות עוד לפי שנה שעברה. עוד לא לפי המצב האמ

₪  1,300,000יש גם גידול בהוצאות בעיקר בנושא של פינוי האשפה, יש לנו פה תוספת של בערך 

, בעצם בשלושת החודשים האלה, כי המכרז שהיה עם הקבלן כבר באנו אליו לא מעט פעמים

 ות. ייקר את העלוי

 

 ... מינואר את התוספת במתחם החדש?   :מר אורי עצמון

 

 כן, כן.   :מר יצחק אגוזי

 

 למרות שאישרנו רק לפני חודש?   :מר אורי עצמון

 

 מה אישרנו?   :מר יצחק אגוזי

 

 את המכרז. שילמנו לו רטרואקטיבית?   :מר אורי עצמון

 

  -שילמנו לו רטרואקטיבית  :מר יצחק אגוזי
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לא, שילמנו לפי המחיר הישן. ברגע שאושר לפי המחיר החדש.    :ון כהןמר אמנ

  -ובהתאם לזה גם יצא

 

 לא, שילמנו לו את ההפרשים גם.   :מר אורי עצמון

 

 שילמנו לו הפרשים מינואר כן.   :מר יצחק אגוזי

 

 זה מה ששאלתי.   :מר אורי עצמון

 

גלל המשא ומתן עם הקבלן, כן, כן, המכרז התעכב המון זמן ב  :מר יצחק אגוזי

אחרת היינו צריכים לשלם הפרשים הרבה יותר גדולים. אני מקווה שהמהלכים שאנחנו עושים 

ביישובים גם עליהם דיברנו לא מעט, יתחילו להניב תוצאות בחודשים הקרובים ונראה גם קצת 

 להוסיף.  צמצום גם בעלויות בגלל הסימונים של הפחים וכו' וכו'. טוב, אין לי יותר מה

 

על כל  31.3.16חברים, מבוקש לאשר את תמצית המאזן ליום   :ד"ר מוטי דלג'ו

הדו"חות שמצורפים אליו, לאחר שניתנו הסברים על ידי גזבר המועצה. אני מעלה את זה 

 להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 . 3/16את הדו"ח הרבעוני  לאשרפה אחד  הוחלט: החלטה

  

 ;2017הנחות ארנונה לשנת  . 5

 

מכאן אנחנו ברשותכם עוברים לסעיף הבא שהוא הנחות ארנונה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . 2017לשנת 

 

דומות או אפילו זהות להנחות לשנת  2017טוב, ההנחות לשנת   :מר יצחק אגוזי
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שנים את ההנחות. מה שהחלטנו בעבר אנחנו ולפני כן. לא חל שום שינוי, אנחנו לא מ 2016

מציעים להמשיך גם השנה, וזאת חרף העובדה שמידי שנה ואני אציג את זה גם בהמשך לא 

היום, אבל מידי שנה יש לנו תוספת בהנחות לא קטנה, אז כנראה שזה המצב בשטח או 

  -שהאוכלוסייה מתבגרת

 

 האוכלוסייה מתבגרת בקיצור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -גם היתרות שלך גדלות  :מר יעקב אברהמי

 

לא, לא, ממש לא בטוח, ממש לא בטוח. אבל בכל מקרה לא   :מר יצחק אגוזי

 מוצע פה לפגוע דווקא במקבלי ההנחות ודווקא בהם. 

 

תראו, יש נקודה שצריכים לזכור אותה ולהעלות אותה מחדש,   :מר אורי עצמון

דבר על הנחות בארנונה. כשיש ארנונה יש חוק מה זה מתקשר לחוק עזר שמירה אבל אני מ

ההנחות שמקבלים, חבר ותיק, נכים, צה"ל, כל מיני דברים כאלה מפה עד להודעה חדשה. יש 

ולנו המועצה כחלק ממנה אנחנו נותנים לא ארנונה אלא אגרת שמירה  לנו פטנט חדש למדינה

  -אגרת ביוב כל הדברים האלה

 

 לה. היטל סלי     :מר צפי פלד

 

 לא סלילה.   :מר אורי עצמון

 

 מה אתה מציע?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אם לא יפריעו לי אני אדבר.   :מר אורי עצמון
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 לא, לא, אני רוצה שתדבר ושתציע לי מה לעשות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני גם אציע. כלומר אנחנו מתחילים לקחת ארנונה שירותים   :מר אורי עצמון

ואם הוא  100ן ה אין הנחות, שמה האזרח הוא אזרח זהה בכולם. אם הוא בבשם אחר, אבל שמ

זה לא משנה שום דבר זה זהה, שמה אין הנחות. זה לא שמישהו צורך מים או  100%-נכה ב

חשמל, גם בחשמל דרך אגב נותנים כבר הנחות... אבל שמירה וביוב שזה צריכה שזה שירות 

ם ההנחות נגמרו. ואני מציע שאנחנו נאמץ שאת שאנחנו נותנים אבל גובים בשם אחר, ש

ההנחות שאנחנו נותנים בארנונה ניתן גם על הדברים האלה שאחד מחלקי השירותים שהמועצה 

 אמורה לתת ולא להתעלם מהדבר הזה. 

 

 זה מותר לך על פי חוק.      :מר צפי פלד

 

ב מקבל אם אפשר אני רוצה להתייחס לזה. לגבי שמירה המוש   :גב' רחל רבר

 -היישוב מקבל נכון? 100%החזר של 

 

 את כל הסכום. המועצה לא מורידה שום דבר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -אז למה לתת הנחה גם התוספות   :גב' רחל רבר

 

 מפני שהמועצה גובה.   :מר אורי עצמון

 

רגע, גם ככה המושבים בוכים שהם לא מקבלים מספיק החזר זה    :גב' רחל רבר

 ק להם, אז להגדיל את אחוז ההנחה על ארנונה עדיף. לא מספי
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זה מינוס ההנחות, אנחנו גובים אנחנו לוקחים  17.5%הארנונה   :מר אורי עצמון

 את הכסף מהאנשים, ואנחנו צריכים לתת את... 

 

במקום שתהיה לו הנחה  80הבנתי, אבל אני אומרת בן אדם בן    :גב' רחל רבר

 יקבל פחות החזר, אז להוסיף לו הנחה על הארנונה. על השמירה, כי אז המושב 

 

 זאת אומרת על חשבון מישהו אחר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לעזור.    :גב' רחל רבר

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, מה שהציע כאן אורי עצמון, קודם כל הוא הפתיע אותי   :ד"ר מוטי דלג'ו

קשר הזה זה ממש משהו שלא חשבנו על כי הציע משהו שיש בזה הרבה מאוד הגיון. אבל כאן בה

זה. שאלתי את אגוזי, אז אגוזי אמר לי: קודם כל תשמע יש לנו סעיף בנושא של שמירה. שניים, 

באופן אוטומטי מה המשמעות שיישוב מגיש לך תכנית עסקית שזה עולה לו, דוגמא סתם אני 

 הבנתם?  וממנו אתה יורד למטה,₪  100-אתה לוקח את ה₪.  100זורק בכוונה 

 

 זה לא מדויק.   :מר שלמה עצמוני

 

 מדויק מאוד.   :מר יצחק אגוזי

 

 ₪.  100-כבר הוכחנו לך שאתה גובה יותר מ  :מר שלמה עצמוני

 

 אתה לא מאשר לו כמה הוא רוצה...  :מר אורי עצמון
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רגע חברים תקשיבו, אני אמרתי את זה, לכן יהיה לנו את הסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 והנושא שלך יידון שם.  שמירה

 

רגע, רגע, קודם כל אורי דיבר בהגיון והוא גם צודק לדעתי.   :מר יעקב אברהמי

עכשיו מה שאני מציע שהנושאים האישיים לא של כלל היישוב של החיוב האישי עליהם יחולו 

  -הנחות כמו שהם בארנונה

 

 ונה. אבל הוא אומר לך בשמירה, יש פה הנחות ארנ  :מר יצחק אגוזי

 

 יש גם בביוב, יש גם ביוב.   :מר אורי עצמון

 

 אבל ביוב אי אפשר לתת הנחה.   :מר יצחק אגוזי

 

 ... אתה יכול לתת הכול.   :מר אורי עצמון

 

 לא נכון, אתה לא יכול לתת הכול.   :מר יצחק אגוזי

 

 מה לעשות? ... בחינוך אני מקבל הנחה, אין לי ילדים   :מר אורי עצמון

 

אורי העלית את הנושא של השמירה, אמרתי לך יהיה הנושא של   :מוטי דלג'וד"ר 

  .השמירה תדון. תאמין לי לא חייבים

 

אני אומר שהקו הכללי צריך להיות שכול מה שהוא חיוב אישי   :מר יעקב אברהמי
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 של התושב יחולו עליו ההנחות שניתנות לארנונה, כל מה שהוא לא חיוב אישי לא. 

 

 2017תקשיבו חברים יש לנו כאן את ההנחות תשלומי ארנונה   :דלג'וד"ר מוטי 

ההנחות  ןגם הנחיה שלי אין שום שינוי משנה שעברה זה אותלפי דברי הגזבר, זו בעצם הייתה 

לגבי אותם הסעיפים. כשנגיע לחוקי העזר בכל סעיף צריך להיות את ההתייחסות לכן אני מציע 

לנו הזדמנות עוד הישיבה הזו. וקרוב לוודאי שיחליטו לא  לא לערבב, לגבי שמירה כבר תהיה

לחזור לוועדים ולהגיד להם: תשמע, בהנחות שנותנים לתת שם הנחות כי המשמעות היא שצריך 

לכן גם הנושא הזה ₪.  5,000מה אתה עושה. אני סתם זרקתי ₪,  5,000לא יהיה לך עוד לדוגמא 

נונה. יש כאן את המסמך שחולק לכם על ידי אגוזי נדון בוועדת ההנהלה וגם בוועדת הנחה לאר

עם הסבריו המאלפים. אני מעלה את זה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? 

 אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 . 2017את הנחות ארנונה לשנת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 חוק עזר שמירה; . 6

 

וברים ברשותכם חוק עזר שמירה. נתחיל בכך שלפי אנחנו ע  :ד"ר מוטי דלג'ו

 שני הנציגים של כפר סירקין, תגידו לי אם זה נכון.  תבקש

 

 זה לא נכון, זה לפי מכתב של ועד מקומי כפר סירקין.   :מר אורי עצמון

 

בסדר, אני חשבתי אתם. לפי מכתב של ועד כפר סירקין, היום   :ד"ר מוטי דלג'ו

ירצו הם יביאו לנו לישיבה  אםסירקין, הדיון שלנו לא יאשר לכפר סירקין, הדיון יחריג את כפר 

 הבאה. אז אני כבר מודיע זה לא צריך להיות, זה על דעתכם, גם אתה רוצה נכון?

 

 )מדברים יחד( 
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אנחנו בעצם צריכים להתמקד שני מישורים בנושא של היטל   :מר יצחק אגוזי

וק, שהוא גם כן נמצא בפניכם, נדמה לי שהוא גם חולק השמירה: א' זה הנושא של המלל של הח

בישיבת מליאה קודמת. והנושא של התעריפים בנפרד. אני מציע שנתחיל במלל של החוק. נושא 

המלל חל על כל יישובי המועצה כולל כפר סירקין. מה שכפר סירקין ביקשו זה להחריג את 

הערב ויכול להיות שהם יבקשו לתקן את הדיון פה בנושא התעריפים, כי על זה יש להם ישיבה 

תכנית השמירה שלהם שמשליכה על התעריפים היא לא משליכה כמובן על החוק עצמו. אז יש 

בפניכם את ההצעה של החוק, שהיא הצעה שהיא די זהה להצעות אחרות של רשויות אחרות. יש 

אחרות. כמובן יש פה חוק עזר לדוגמא שם? לא לפי חוק עזר לדוגמא אבל היא די זהה להצעות 

דברים ייחודיים, אני כמובן מדבר עליהם. א' נושא של הסמכת ועד מקומי, זה דבר שחל כמובן 

רק במועצות אזוריות, הוא לא חל לא בעיריות ולא במועצות מקומיות. אז יש פה בגוף החוק 

ם, שהמועצה רשאית להסמיך ועדים מקומיים ועד כזה או אחר או את כול 3הוראה בסעיף 

להפעיל שירותי שמירה ואפילו לגבות. במקרה שלנו ההסמכה היא על הפעלת שירותי שמירה 

  -ולא על הגבייה, למעט יישוב אחד שגובה. אבל מי שרוצה להתמודד עם גבייה

 

 מי היישוב שגובה?    :גב' לאה פורת

 

לטת היום על פי החועד מקומי  הוא גם גובה ארנונהשדה ורבורג.   :מר יצחק אגוזי

 מועצה. 

 

 מה כתוב בצו? לא הבנתי.    :גב' לאה פורת

 

  -יש יישוב אחד שגובה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ארנונה ועד מקומי והוא גם יגבה כנראה היטל שמירה לבד.   :מר יצחק אגוזי
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 ובתוקף מה? אתה צריך מה?    :גב' לאה פורת

 

  -החלטת מליאה. קיבלנו החלטת מליאה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מתי?    :גב' לאה פורת

 

 גם עכשיו, במסמך כתוב לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 במה? פה?    :גב' לאה פורת

 

 בצו המיסים.   :מר יצחק אגוזי

 

 בצו המיסים כתוב.    :גב' לאה פורת

 

אז אני אומר במקרה הזה אני לא צריך להחליט במפורש, אני   :מר יצחק אגוזי

האציל סמכות להפעיל שירותי שמירה ואפילו גם לגבות את מאפשר למועצה ל 3אומר שסעיף 

 היטל השמירה. 

 

 אבל בצו המיסים כתוב דמי שמירה?    :גב' לאה פורת

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

שוב, זה שאתה בצו המיסים מסמיך יישוב לגבות אז אני אומרת    :גב' לאה פורת

  -ארנונה
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יצטרכו לפנות. אם הם רוצים לגבות את צודקת שזה יתקבל הם   :מר יצחק אגוזי

 גם היטל שמירה, אם כן נצטרך להאציל או שלא נאציל. 

 

אגוזי סליחה, יש פה את הקטע שאתה כותב פה פעולות נלוות.    :מר אלי דלה

ועד מקומי מחר יכול להחליט דברים מעל המותר לו, הכוונה היא שהוא יכול להשתמש בחוק 

ם דוגמא על מבנים חקלאיים שבכלל לא רלוונטי שהם עומדים עזר עירוני שאנחנו מדברים סת

  -בתוך היישוב או מחוץ ליישוב

 

 הוא יכול לעשות מה שהמועצה תאציל לו לסמכות.   :מר יצחק אגוזי

 

אבל אנחנו בוועדה לא דיברנו ככה, מה שכתוב פה ומה שדיברנו    :מר אלי דלה

 זה שונה לגמרי. 

 

 דיברנו על שום דבר. אנחנו לא   :מר יצחק אגוזי

 

על איזה סעיף אתה מדבר? אלי, על איזה סעיף ספציפי אתה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מדבר? 

 

א' המועצה רשאית להסמיך את ועד המקומי לבצע  3סעיף    :מר אלי דלה

במקומה את הפעלת שירותי השמירה ופעולות נלוות. זאת אומרת שבשביל מה מינינו פה ועדת 

, סליחה שאני מדבר ככה. אנחנו, איך אומרים, יש לנו גם זרועות ויש בובות שמירה, אנחנו לא

לנו כוח פה. אם אנחנו הולכים ונותנים את הקרדיט לוועד מקומי, הרי אתם יודעים שוועד 

 מקומי יש לו... אולי אני גם טועה במה שאני אומר, יכול להיות שאני טועה. 
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ב'? אני רוצה להבין. כתוב שם: -א' ו 3אתה מתייחס לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

"המועצה רשאית להסמיך ועד מקומי לבצע במקומה הפעלת שירותי השמירה", זה האצלת 

הסמכויות שאנחנו נותנים. אחר כך: "הסמיכה המועצה ועד מקומי הוא יהיה רשאי לבצע 

ם? אתה הוראות חוק עזר זה בשינויים המחויבים". עכשיו אתה מדבר על השינויים המחויבי

 רוצה שהשינויים המחויבים יהיו אך ורק בהסכמת המליאה? 

 

 מליאה.    :מר אלי דלה

 

 טוב, אני הבנתי. אגוזי בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ב' -הסמכה היא תמיד הסמכה פרטנית א' ליישוב ספציפי ו  :מר יצחק אגוזי

לפעולות ספציפיות. נכון להיום כל היישובים מפעילים לבד את שירותי השמירה, המועצה לא 

מפעילה שירותי שמירה ביישובים, היא מפעילה שירותי שמירה במקומות אחרים אבל היא לא 

ל להיות מצב שיישוב מסוים יבוא ויגיד אני מפעילה שירותי שמירה ביישובים. אבל בהחלט יכו

לא רוצה להפעיל שירותי שמירה, תפעילו אותו במקומי. או שהמועצה תחשוב שיישוב מסוים 

 -לצורך העניין לא יכול להפעיל שירותי שמירה והיא תפעיל אותה. כמו כל דבר אחר כמו גינון

 

 ואם יש יישוב שלא מפעיל בכלל?    מר איל מילר:

 

רגע, רגע, נדבר על הכול, אבל אל תקדימו את המאוחר. אז אנחנו   :ק אגוזימר יצח

מדברים על זה שהמועצה רשאית להאציל סמכות לנושא של הפעלת שירותי השמירה, זה א'. ב' 

אם המועצה האצילה סמכות כזאת, שוב הפעולות הנלוות הם הוראה שבסמכות. זאת אומרת 

ותי שמירה אני גובה, אני המועצה גובה. המועצה המועצה רשאית להאציל רק תפעיל שיר

רשאית להאציל במקרים מסוימים מתי שתחשוב לנכון, גם תגבה שוב על פי הוראות חוק העזר 

 . carte blancheועל פי התעריפים וגם תפעיל. כשכתוב פעולות נלוות זה לא 
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לראות את תראה בוא אני אקריא לך את הסעיף, איך היה רוצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

ב': "הסמיכה המועצה ועד מקומי הוא יהיה  3זה אלי דלה. אני קורא את זה ושימו לב, סעיף 

רשאי לבצע הוראות חוק עזר זה, לגבי שינויים המחויבים כולם או חלקם לרבות גביית היטל 

 ופעולות נלוות לו באישור המועצה". 

 

 היא הסמיכה את זה באישור המועצה.   :מר יצחק אגוזי

 

אם אני הבנתי נכון, אם לא אז תעצור פשוט חבל על האנרגיה.   עו"ד יריב סומך:

  -להסביר אותו? זה מונח משפטי באמת "בשינויים המחויבים"אם הבעיה היא המונח 

 

 מה הוא אומר?   :מר אורי עצמון

 

אני אסביר, אני רק רוצה להסביר למה יש לו משמעות שאני   עו"ד יריב סומך:

ה היא ואולי מי שפחות רגיל להתעסק בחומרים משפטיים, אז פחות מכיר. יש מונחים ברור לי מ

מסוימים שבחקיקה מקובל לעשות בהם שימוש ומשפטנים מכירים אותו ויודעים בצורה ברורה 

למה הכוונה, הכוונה היא כאשר אתה רוצה להסמיך גוף אחר לעשות שימוש בחוק שכולו נוקט 

כתוב: "הפעילה  4ם כמה דוגמאות עוד מעט. הנה למשל בסעיף במונח מועצה. אני אתן לכ

המועצה שירותי שמירה ישלם המחזיק למועצה". עכשיו אם אנחנו מסמכים ועד מקומי, הוא 

הוא יוכל לפעול כשיש לו סעיף יחידי שבמתייחס לגביית היטל והוא מייחס אותו רק למועצה, 

, אם המליאה תסמיך אותו נוכל לבצע את כל אנחנו רוצים שגם הוועד המקומי אם נסמיך אותו

האחרות יחולו אם המליאה הפעולות. המונח בשינויים המחויבים אומר שכל הוראות החוק 

תסמיך את הוועד המקומי, יחולו על הוועד המקומי, ובכל מקום שיהיה כתוב המועצה ייקראו 

ונח מאוד מקובל בחקיקה, כאילו כתוב ועד מקומי. זה המשמעות של בשינוים המחויבים. הוא מ

 לא משהו אחר. לא כאילו אפשר לעשות פעולות אחרות, זה בסך הכול מונח. 
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זאת אומרת בלי סמכות המליאה הוועד המקומי אינו רשאי    :מר אלי דלה

  -לעשות

 

המשמעות היא שאם המליאה תסמיך ועד מקומי בכל מקום   עו"ד יריב סומך:

 לו כתוב הוועד המקומי. שכתוב המועצה יקראו את זה כאי

 

 )מדברים יחד( 

 

אני מתכוון הוועד המקומי יכול לשים שומר כמו בירחיב היום    :מר אלי דלה

 מע"מ לשומר, אנחנו כבר משתגעים במושב איזה מין דבר זה. ₪ +  10,500הוא ישלם 

 

 )מדברים יחד( 

 

לעשות המליאה הזאת תחליט אם הוועד המקומי יהיה רשאי    :מר אלי דלה

 גבייה כלשהי בנושא שמירה. 

 

שדן בנושא הנחות. כמו  4טוב, אני עובר הלאה ואני עובר לסעיף   :מר יצחק אגוזי

 שאמרנו נדון בזה פה. 

 

 זה שינוי לטיוטה הקודמת. עכשיו   :מר אורי עצמון

 

 אני לא חושב.   :מר יצחק אגוזי

 

 לא הדפסת את הגרסה אחרונה.   עו"ד יריב סומך:
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 את הגרסה האחרונה?  ילא הדפסת  :יצחק אגוזימר 

 

 לא.     :???

 

 למה?  :מר יצחק אגוזי

 

 מטר.  300למשל אני יודע בוודאות כי התעסקתי עם הנושא של   עו"ד יריב סומך:

 

  -טוב, לא משנה, בכל אופן העיקרון  :מר יצחק אגוזי

 

. כתוב בסעיף ד': הנה ד' זה בעצם מה שהוא אמר לגבי הנחות  :ד"ר מוטי דלג'ו

 "... זכאות להנחות שונות לפי תקנות הנחת ארנונה, תינתן הנחת שמירה". 

 

 אני לא חושב שצריך את הסעיף הזה.   :מר יצחק אגוזי

 

 הוא סטנדרטי.   עו"ד יריב סומך:

 

רגע, רגע, התקנות של משרד הפנים קובעות שהמועצה רשאית   :מר יצחק אגוזי

  -שאיתלתת את אותם ההנחות, ר

 

  -מה זאת אומרת   :גב' לאה פורת

 

 תנו לי רגע משפט, אני לא יכול לדבר משפט.   :מר יצחק אגוזי
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 כי אתה אומר רשאית ופה כתוב זכאי.    :גב' לאה פורת

 

אני שואל אותך, את מופיעה הרבה בבתי משפט, את מתפרצת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לדברים של השופט? לא, לא יכול להיות. 

 

 אני מדבר על התקנות ואת מדברת על מה שכתוב פה.   :ר יצחק אגוזימ

 

 )מדברים יחד( 

 

כמו שאמרתי התקנות מאפשרות לתת, המועצה רשאית לתת את   :מר יצחק אגוזי

אותם הנחות שהיא נותנת בארנונה היא רשאית לתת פה. אנחנו גם בוועדה וגם לפני הוועדה 

ם הנחות שיש בארנונה לתת בהיטלי שמירה, הגענו התחלנו לחשוב האם נכון לתת את אות

למסקנה שלא כדאי או לא נכון לתת את אותם הנחות אלא רק הנחות מאוד מסוימות להחיל 

הסיבה היא שמשק הכספים של השמירה הוא משק כספים סגור. אם יישוב אותם על השמירה. 

כל מה שנופל ₪,  200,000הוא מצפה לקבל ₪,  200,000הגיש לנו תכנית שמירה שעלותה היא 

ומכיוון שכך להגדיל את התעריף. זאת אומרת יש תקורה ₪  200,000-בדרך צריך לעלות על ה

. יש אחוזי גבייה זה מעלה את המספר בעוד כך וכך אחוזים. אם 3%או  2.5%-מעלה את הזה ב

ועצה הנחות בארנונה במ 10%עד  9%-ניתן הנחה את כל ההנחות, המשמעות היא שיש בערך כ

 . 10%ואם אנחנו מדברים על נכסי מגורים זה יותר, אז אנחנו צריכים להעלות את התעריף בעוד 

 

 או לשנות את התוכנית.   :מר אורי עצמון

 

  -לשנות את התוכנית תמיד אפשר, אבל אם אתה מגיש תכנית  :מר יצחק אגוזי

 

אז  senseוד אורי, העלית נושא שאמרתי לך יש בו הרבה מא  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 תאפשר שיתקיים דיון נאות. 

 

שומרים במשך  2ברגע שהתוכנית הוצגה, נניח שעלותה מאפשרת   :מר יצחק אגוזי

שעות לא חשוב כרגע מה וזה העלות שלה, אז זאת אומרת שאנחנו צריכים בעצם לגבות את  10

ובן אחוזי גבייה אותו סכום. בשביל לגבות את אותו סכום אם אנחנו נותנים הנחות ואם יש כמ

ויש תקורה ויש עוד כל מיני דברים, אז ממילא הסכום לגבייה עולה בהתאם.  100%לא גובים 

כסכום הגבייה עולה בהתאם דהיינו המונה של סך הכול המטרים נשאר אותו דבר המונה גדל, 

לכן התעריף גדל. אם מחליטים לתת את כל ההנחות המשמעות היא שהתעריף לכל שאר 

 גדל.  התושבים

 

 זה גם במועצה ככה.   :מר אורי עצמון

 

 אני אענה גם על זה. אבל זה בסדר אין בעיה שיחליפו.   :מר יצחק אגוזי

 

 חוץ מזה יש עוד משהו?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ודאי שיש עוד משהו, יש עוד הרבה דברים.   :מר יצחק אגוזי

 

קצועיות שלך, אבל זה מאוד מכבד אותך את המ ,אגוזי ,אני  :מר משה רדומסקי

 -גם ועד מקומיעבודה בעיניים מה שעשית לנו עכשיו, 

 

 )מדברים יחד( 

 

רדומסקי תראה, אני מבקש באמת, אתה יודע מה המשמעות של   :ד"ר מוטי דלג'ו

 עובד עליי בעיניים, זה בעברית צחה הוא מרמה אותי, לא לזה התכוונת אני בטוח. 
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 זה.  לא אמרתי את  :מר משה רדומסקי

 

אני שמעתי ככה, אם לא שמעתי כך אז אני אתנצל אם אתה לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מתנצל.  

 

אני חושב, גם כוועד מקומי גם משרד הפנים שחשב שלוועד   :מר משה רדומסקי

מקומי או למועצה שקובעת תקציב יש הנחות לנכים ולמוגבלים אז גם ההנחות האלה פוגעים 

אחר שנותן לחיילים בסדיר שגרים בבית נותן להם הנחות. אז אני  בהם, ואותו דבר כל משרד

 חושב שגם בשמירה... ולהביא את זה להצבעה פה ולתת להם את ההנחה. 

 

יפה, תמשיך ואני אתייחס לזה. תאמינו לי מה שאני אציע אתם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תהיו מסופקים, תנו לאגוזי. 

 

כמובן שהוא חשוב כי אנחנו  5סעיף  טוב אם לא על הנחות  :מר יצחק אגוזי

קובעים תעריף גם ליישובים שבהם נכון להיום אין שמירה. אני הסברתי גם בהנהלה וגם בוועדה 

פעמיים. חלון הזדמנויות לקביעת תעריפים הוא עכשיו. זאת אומרת בעצם מי שאין לו חוק עזר 

ד לקבוע לו תעריף בעתיד. שמירה או יישוב שלא יהיה לו תעריף, אני חושב שיהיה קשה מאו

  -יישוב שיש לו תעריף יוכל בדרך

 

 מה עם סירקין?    :גב' לאה פורת

 

יהיה להם תעריפים רק צריכים להחליט. אבל יישוב שיש לו   :מר יצחק אגוזי

תעריף יוכל לפי הכללים לעדכן אותו. יש מספר יישובים שנכון להיום לא מפעילים שירותי 

צה קבע להם תכנית שמירה יחסית מינימאלית של שומר כמה שעות שמירה. הקב"ט של המוע
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בלילה, על מנת שיהיה להם תעריף. אבל איך אנחנו מתגברים על זה שבעצם הם לא רוצים עכשיו 

שאומר שהמועצה תהיה רשאית לגבות היטל שמירה  5נניח להפעיל שירותי שמירה, אז יש סעיף 

ה החלטה במליאת המועצה בגין הפעלת שירותי . התקבל1לאחר התקיימות התנאים הבאים: 

שיש בפועל שירותי שמירה. זאת אומרת יש פה שני תנאים במצטבר שרק בהתקיים  2-שמירה. ו

שניהם ניתן בעצם לגבות היטל שמירה מתושב ביישוב ספציפי. גם כשיש בפועל שמירה וגם 

 שהחליטה מליאה המועצה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

  -המליאה תחליט, אני לא מעלה על דעתיאם   :מר יצחק אגוזי

 

. "התקבלה החלטה במליאת המועצה בגין הפעלת 1. 5לגבי סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שירותי שמירה", זה אחד התנאים. כאן אומרת לי צילה בצדק זה צריך להיות כתוב בכל יישוב. 

 

 נכון, אני גם הערתי את זה בפעם הקודמת.    :גב' לאה פורת

 

אם נניח אני בסוף הישיבה דוגמא אומר שאנחנו רוצים להפעיל   :טי דלג'וד"ר מו

אז אני צריך להגיד: שדה ורבורג, רמת הכובש, ניר אליהו זה וזה וזה ואת סירקין אני לא 

מקריא בינתיים, אז לכן צריך להיות העניין הזה לכל יישוב כי אחרת יכול להיות מצב שאנחנו 

 בבקשה. אם לא נציין אותו אז באופן אוטומטי יחול עליו. נרצה להחריג איזה יישוב, ו

 

רק הערה שהיא אומנם כללית אבל לבסוף זה מה שמכריע.   עו"ד יריב סומך:

אפשר לחדד כמעט כל מונח, אנחנו פשוט מכירים די טוב את ההתנהלות של משרד הפנים ביחס 

א אומר שום דבר רע עליהם לדברי חקיקת עזר. היא מאוד מאוד מסורבלת במובן הטוב, אני ל

אבל זה קשה מאוד לשנות חוקים, המגמה שלהם היא לנסות ליצור אחידות בין רשויות 
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מקומיות. עכשיו כל חידוד שאנחנו נבחר אם הוא לא מועיל והכרחי הוא יכול לגבור דבר חקיקה 

אני מציע כזה, כי רק עליו הוא יתקע במשרד המשפטים. אני רק אומר אפשר, אם זה לא הכרחי, 

 שלא. 

 

עכשיו אני אגיד לך מה כן אפשר לעשות, נניח שמה שאתה אומר   :ד"ר מוטי דלג'ו

הוא נכון, אז אנחנו יכולים לקבל החלטה שלנו כמליאת המועצה, שאני מביא לכל יישוב, זאת 

אומרת בהחלטה כשתהיה אז אנחנו נרשום לגבי סעיף זה וזה ההחלטה תהיה ספציפית לפי כל 

 יישוב, אין לנו החלטות בעבר אנחנו נמצא לזה פתרון. תמשיך אגוזי. יישוב ו

 

  -רגע מוטי אני חושב שחייב שהוועד יבקש  :מר שמוליק מריל

 

 . בואו נמשיך. 9-ו 7בסדר, אז זה מה שאנחנו... כרגע,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ? מוטי, יש פה איזו עמודה תעריף הנגזרת מעלות היא, מה זה   מר איל מילר:

 

 עוד לא מדברים על התעריף.   :מר יצחק אגוזי

 

 לא, אבל חילקת לנו טבלה, אנחנו צריכים להבין אותה.    מר איל מילר:

 

זאת אומרת  5חכה רגע, אני אדבר עליה עוד מעט. טוב, זה סעיף   :מר יצחק אגוזי

יישוב שהחליט  אומר שבעצם 6, סעיף 6אומר שההפעלה או הגבייה... כמובן. לגבי סעיף  5סעיף 

להפעיל את חוק עזר הסדרת השמירה, זה לא חוק העזר הזה אלא זה חוק עזר שקיים למועצה 

שעל פיו אנשים חייבים לבצע שמירה לא לשלם, אדם ששומר מכוח חוק עזר הסדרת השמירה, 

שוב אני מדגיש צריך להיות שהיישוב עושה את זה והבן אדם עושה בפועל את השמירה, הוא 

טור מתשלום. וודאי כי הוא שומר במקום היישוב. נכון להיום לא מתנדבי הגמר ולא יהיה פ
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  -מתנדבי מג"ב, אנחנו מדברים על אנשים. נכון להיום הסדר כזה חלקי

 

 למה שמים את זה?  :מר שלמה עצמוני

 

כי זה חייב להופיע. הסדר חלקי כזה מתקיים ביישוב נירית אבל   :מר יצחק אגוזי

הבהרנו להם בשיחה שהייתה אצלי בחדר בהשתתפות כל הגורמים שם בנירית  חלקי, אנחנו

שהסדר כזה חלקי לא יוכל להמשיך להתקיים במנגנון הזה. זאת אומרת אין מצב שבו ישמרו 

קצת ויגבו קצת. זאת אומרת אם מפעילים את חוק עזר הסדרת השמירה בן אדם ששומר יצטרך 

ודש ואז הוא יהיה פטור מלא. מי שלא רוצה הוא לא יכול שעות בח 10לשמור סתם לצורך העניין 

שעות ולשלם חצי. הם מהכיוון שלהם בכלל להפסיק את הנושא הזה ובעצם לא לאמץ  4לשמור 

 את הדבר הזה, אבל זו החלטה שלהם. 

 

סליחה, סליחה, איך אתה משחרר אנשים מחוק השמירה      :מר גבי דור

לטה. נירית יכולה להחליט שהיא יוצאת מהתוספת של החוק? ביישובים, אני לא מבין מה זה הח

 לא הבנתי מה אתה אומר. 

 

 מהסדרת השמירה?   :מר יצחק אגוזי

 

 כן.    :גב' לאה פורת

 

 בוודאי.   :מר יצחק אגוזי

 

 איך?    :גב' לאה פורת

 

 מה אמרת?      :מר גבי דור
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 וודאי.   :מר יצחק אגוזי

 

אתה המחוקק? לא הבנתי, פטרת אותנו משמירה? לא  בתור מה?     :מר גבי דור

 הבנתי. 

 

 זה מה שאמרתי לך יש פה בעיה.    :גב' לאה פורת

 

אני לא ויתרתי על החוק הזה. משרד הפנים הורה לך בחוק הזה      :מר גבי דור

להכניס התייחסות לאותם אנשים שחל עליהם חוק השמירה ביישובים. זה מה שמשרד הפנים 

 אני מבין נכון את ההנחיה?  הורה לך,

 

 לא, לא נכון. לא רק, לא רק.   :מר יצחק אגוזי

 

סליחה תן לי לסיים. משרד הפנים לא נתן לך אופציה לשחרר      :מר גבי דור

  -יישוב או חלק מיישוב

 

 רק אדם.    :גב' לאה פורת

 

 או אנשים מתוך אני לא מבין איך אתה משחרר את היישוב     :מר גבי דור

 היישוב מחובת השמירה שקבועה בחוק השמירה ביישובים. מכוח מה? לא הבנתי. 

 

 31יישובים מתוך  30-קודם כל עובדה יש בכל היישובים ב  :מר יצחק אגוזי

יישובים לא מפעילים את חוק עזר הסדרת השמירה. זאת אומרת היישוב החליט שהוא לא 

את חוק עזר שירותי שמירה, את זה את  מפעיל, במקום חוק עזר הסדרת השמירה הוא מפעיל
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  -הישן שלו. ואז זה פוטר

 

לא, אתה מדבר איתי על חוק עזר ואני מדבר איתך על חוק חוק.      :מר גבי דור

חוק כנסת, בחוק הכנסת חוק השמירה ביישובים יש תוספת ראשונה שכוללת בתוכה רשימה של 

  -יישובים

 

 שמית.    :גב' לאה פורת

 

רשימה שמית של יישובים שחל עליהם על תושביהם חלה חובת      :מר גבי דור

שמירה, אתה לא יכול לשחרר אותי לצערי, אתה לא יכול לשחרר אותי מהחובה הזאת בחוק, אז 

 אני לא מבין על מה אתה מדבר. 

 

אני אבדוק, אבל כנראה זו לא תהיה שמירה לפי חוק עזר הסדרת   עו"ד יריב סומך:

א יהיה פטור למישהו ששומר מכוח חקיקה אחרת, אם האלוף מורה אם אני לא השמירה, ולכן ל

  -יודע

 

 איזה אלוף? אתה מערבב, איזה אלוף?    :גב' לאה פורת

 

  -יש חוק הסדרת השמירה ביישובים, משרד הפנים הורה לכם     :מר גבי דור

 

  -גבי, גבי שנייה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

באותם אנשים על מנת שלא יהיה מצב שאני גם  הורה להתחשב     :מר גבי דור

  -משלם את ההיטל הזה שאתה מבקש לגבות במועצה

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 07.06.2016מיום  הישיב

 

 45 
 

 איפה זה כתוב מה שאתה אומר?   עו"ד יריב סומך:

 

 בחוק.    :גב' לאה פורת

 

  -איפה? אני קורא את סעיף  עו"ד יריב סומך:

 

 אתה רוצה שנוציא לך, נוציא לך.    :גב' לאה פורת

 

לא, אני לא מדבר על החובה לשמור, על החלק השני של מה   סומך:עו"ד יריב 

  -שאתם

 

 התוספת הראשונה שאמרת.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יינתן אך ורק למי ששומר מכוח  6הפטור כתוב במפורש בסעיף   עו"ד יריב סומך:

ח חוק העזר הסדרת השמירה. ברגע שאתם אומרים כרגע אצלנו בנירית יש שמירה אבל היא מכו

  -משהו אחר לא מכוח חוק העזר שלנו, אנחנו גם לא פוטרים מחובת השמירה

 

 אבל מה כתוב בחוק הסדרת השמירה?    :גב' לאה פורת

 

 וגם לא עוסקים במתן פטור מגביית היתר.   עו"ד יריב סומך:

 

 אבל מה כתוב בחוק הסדרת השמירה?    :גב' לאה פורת

 

מכוח חוק, תכנית שתוקנה מכוח חוק עזר מי שיקיים שמירה   עו"ד יריב סומך:

 הסדרת השמירה. 
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אני חושבת יריב שאתה צריך לקרוא את החוק, חוק הסדרת    :גב' לאה פורת

השמירה ואת חוק השמירה, לראות את יחסי הגומלין ביניהם. חוק העזר להסדרת השמירה לא 

  -היה נולד אילולי חוק השמירה. חוק השמירה זה החקיקה הראשית

 

  -מה פתאום. יישובים שהם לא    :???

 

 בסדר מה פתאום, הנה אנחנו מדברים להקלטה.    :גב' לאה פורת

 

תראו חברים, במהלך הישיבה הועלו פה כמה נושאים מאוד   :ד"ר מוטי דלג'ו

מאוד חשובים, גם אורי עצמון גם אברהמי ועוד חברים העלו את הסוגיה של הנושא של הנחות. 

העלה את הנושא שלזה דווקא מצאנו את הפתרון, לגבי מה המשמעות של ה דלשניים, אלי 

השינויים המחויבים. ויש עכשיו את הסוגיה שיש את חוק הסדרת השמירה ויש את החוק של 

שירותי שמירה. לפי דעתי שני הדברים האלה הם לא יכולים להיות בו זמנית. זאת אומרת או 

מר את מה שאני אומר לא מבדיקה מקצועית, והנושא של מסלול א' או מסלול ב'. מאחר ואני או

שנקרא בתכנון  כמוההנחות יש לו השלכות גם עם הוועדים, אני רוצה להציע ברשותכם שאנחנו 

ובנייה נשוב ונדון, זה יועבר לישיבה הבאה, ואני כאן מאוד מבקש מכם כל מי שיש לו את 

היועץ המשפטי ואגוזי יבחנו את זה בצורה לנו לפני כן שהפסיקים מהסוגיות שהעליתם פה תעלו 

יותר יסודית ואז נוכל לתת את התשובות בצורה יותר חד משמעית. לגבי הנושא של ההנחות יצא 

מכתב לכל היישובים הנוגעים בדבר ויסב את תשומת ליבם. לאותם היישובים שמגבלת השמירה 

ת החישוב, אגוזי יכול להגיד שלהם לא קיימת אז זה כמעט יחסית זה קל, הם צריכים לעשות א

שהוא נתן זה מושג של ממוצע, יכול להיות שיש יישוב שלא עשה הרחבות  9%להם, המושג של 

וכולם מבוגרים אז ההנחות שם הרבה יותר מאשר יישוב צעיר, אז הסוגיה הזו תבחן יחד עם 

נראה שיש יושבי ראש של הוועדים, ואנחנו נבוא אליכם עם משהו יותר מבושל, כלומר אם 

הרבה מאוד יישובים שמדברים על הנחות זה בסדר, אם נראה שמרבית היישובים אומרים: לא 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 07.06.2016מיום  הישיב

 

 47 
 

רוצים לשמוע על הנחות לא רוצים זה, נביא את זה לפה נקבל את ההחלטה לכאן או לשם, אבל 

  -אני מקווה

 

יש את הקטע שבן אדם מבוגר הרבה מקרים נשאר גם לבד בבית   :מר שלמה עצמוני

 , בן אדם אחד לבד אלמנה או אלמן נשאר בבית גדול, אנחנו יודעים שביישוב... גדול

 

 -אז בסדר, אז זו הצעתי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

 מהיישובים לאסוף ומה?   תייעודיאני לא מאשר, קרן   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, לא, איך אתה רוצה לפקח על הסיפור הזה?   :מר אורי עצמון

 

אין שום בעיה, זה כל יישוב יש לו את התקציב שלו, קובעים את   :מוטי דלג'ו ד"ר

יבחנו, זה חייב והתקציב שלו הוא צריך למסור דו"ח לקב"ט המועצה, יש רכזת מוניציפאלית 

להיות אך ורק לאותם הייעודים, אי אפשר לקחת את זה לא אפילו לדבר הכי חשוב שבעולם 

 שזה חינוך, אין כזה דבר. 

 

אמרנו שיש פה איזו התבשלות, אז הייתי רוצה להעלות עוד כמה   :מר איתן יפתח

  -נקודות

 

 תעלה את זה אחר כך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, אבל חשוב שכולם ישמעו אותם ויבינו אותם.   :מר איתן יפתח
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 לא, לא, הם יבינו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יש פה את הנושא שהטבלה היא לא אני רוצה ברשותך, קודם כל   :מר איתן יפתח

מדויקת בהוצאות בעלויות שהם רשומות לפי מה שהיישובים אמרו. אני נתתי את הדוגמא 

  -פה בעלויות₪  294,000מצוין ₪  250,000הזאתי גם לאגוזי, אצלנו ביישוב העלויות הם 

 

 למה?   :מר יצחק אגוזי

 

אמרת שהוספתם איזה  כי אתה עשית איזה מקדם, אתה בעצמך  :מר איתן יפתח

 מקדם. 

 

 נכון.   :מר יצחק אגוזי

 

 אז אי אפשר להוסיף מקדם על העלויות האמתיות.   :מר איתן יפתח

 

 ₪.  290,000צריך לגבות ₪  250,000בשביל שהיישוב יקבל   :מר יצחק אגוזי

 

 אז לקחת בחשבון...   :מר איתן יפתח

 

  -א גובים, ויש תקורה, ויש הנחותלמה? כי יש אחוזי גבייה של  :מר יצחק אגוזי

 

 אין הנחות.   :מר שלמה עצמוני

 

 חלק מההנחות כן נתנו פה.   :מר יצחק אגוזי



 מועצה אזורית דרום השרון 
 07.06.2016מיום  הישיב

 

 49 
 

 

 )מדברים יחד(

 

  -אני לא אמרתי שאין הנחות, אני אמרתי  :מר יצחק אגוזי

 

 אמרת שאין הנחות אגוזי, אני חיכיתי לך עד עכשיו.   :מר שלמה עצמוני

 

ני לא אמרתי שאין הנחות, אני אמרתי שאין את כל ההנחות. א  :מר יצחק אגוזי

  -ואם תקרא את הסעיף

 

 סעיף ד' למעלה תקרא.  2עמוד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -ב', מחזיק בנכס 4תקרא את   :מר יצחק אגוזי

 

 חברים, סעיף ד' אני מקריא אותו כבר פעם שנייה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ב'.  4  :מר יצחק אגוזי

 

חכה, יש גם ב'. "קיימת זכאות להנחות שונות לפי תקנות הנחה   :מוטי דלג'וד"ר 

 בארנונה תינתן לזכאי הנחה אחת בלבד הגבוהה מביניהם". מה הנוסף? תקריא. 

 

סעיף ב' אומר: "מחזיק בנכס המקבל הנחה בארנונה מכוח סעיף   :מר יצחק אגוזי

יהיה זכאי לאותה הנחה גם בהיטל  ת ההסדריםלתקנו 7-", תכף אני אגיד מה זה, "ו(ב) (1( )א) 2

( )ב( זה סעיף של קשישים שמקבלים הבטחת 1)א( ) 2השמירה". מה זה הסעיפים האלה? 

בארנונה, אז במקרה הזה הם גם יהיו בעצם פטורים,  100%הכנסה, דהיינו יש להם הנחה של 
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של ועדת הנחות. אנחנו זה סעיף  7גם באגרת שמירה במקרה הזה. וסעיף  100%יקבלו הנחה של 

ההנחות האלה כן להחיל ואת שאר ההנחות  שתיהצענו, יכול להיות שזה ייבחן מחדש, אבל את 

 לא להחיל. 

 

 ועדת הנחות אתה לא צריך להחליט זה מותנה.   :מר אורי עצמון

 

 זה לא בפנים.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

 

 יון מסוים. יש טבלת הנחות יש לה הג  :מר אורי עצמון

 

אני לא מתווכח אם צריך או לא צריך, אני אומר: א' יש שתי   :מר יצחק אגוזי

  -הנחות שבכל מקרה גם הוועדה וגם ההנהלה החליטו שכן לתת

 

 הוועדה לא החליטה.   :מר אורי עצמון

 

 )מדברים יחד(

 

סס אתה הרי מתב₪  200,000אם זה ככה... אצלנו העלות שלנו   :מר שלמה עצמוני

תבוא ליישוב תגיד לו: תשמע, אבל יש במסגרת החוק החדש יהיו ₪,  200,000על עלות של 

. תגיד ליישוב להעלות את ה, לא אתה תעלה תגיד ליישוב: שמע, אתה 10%הנחות, תוסיפו עוד 

 תעלה. 

 

 )מדברים יחד( 
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 אני רוצה שאלה.   :מר אורי עצמון

 

 לא, לא, די.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה מוציא מסמכים והם לא מתאימים...   :י עצמוןמר אור

 

 אז לא מתאימים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז איך אפשר לדון. אני בא מהבית עם מסמך אחר, למה?  :מר אורי עצמון

 

אז אני מסביר לך זו הסיבה שאני מחליט להעביר את זה לישיבה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הבאה. 

 

 זה נכון?  אבל מה נכון?  :מר אורי עצמון

 

תקבל את המסמך הנכון, זה חלק מהעניין. הציגו לך מסמך שזה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לא המסמך, לכן אני מעביר לישיבה הבאה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, גם הערה אחרונה שנאמרה כאן על ידי שלמה, אני לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

הוא יגיד לו: שמע, אני עושה לך את  ₪ 200,000רוצה שגזבר המועצה יחליט אם הוא הגיש על 

לא. גזבר המועצה יש לו את הנתון לגבי היישוב מה ₪,  300,000או ₪  210,000או ₪  250,000זה 

 8% 7% 5%ההנחה הכללית שניתנת ליישוב, יגיד לו: שמע, אצלך הצפי להנחות זה סדר גודל של 
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 בהתאם לזה תקצב את זה.  9%

 

 להגיב. אני מבקשת    :גב' לאה פורת

 

 אז תעבירי את זה בכתב, לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה בכתב...    :גב' לאה פורת

 

 את רוצה היום לדון ולהחליט?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רוצה היום רק להגיד שמתן הנחה לפי היטל השמירה בסעיף    :גב' לאה פורת

האלה. ב' אם אתה מדבר על זכאי ג' לא יכול להיות באותו סעיף ג', וצריך לשים לב גם לפרטים 

שהוא סעיף ועדת הנחות יצטרך  7( )ב( ואת סעיף 1)א( ) 2להנחה אז הזכאות היא לפי סעיף 

 להיות בנפרד, ובנפרד ועדת הנחות. 

 

אין שמירה בגת רימון. אז הגיעו ₪  250,000כתבו עלות שמירה    מר איל מילר:

 ₪?  250,000-ל

 

 לעשות? מה עכשיו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, ככה. מה אתה שואל, זה מה שרשום.   :מר אורי עצמון

 

בשביל זה אני אומר לכם שההצעה שלי היא לדחות את זה עכשיו   :ד"ר מוטי דלג'ו

ולא לקבל החלטה, כדי שבדיוק אחד כמוך יקרא את זה ויוציא לאגוזי מכתב ויגיד לו: תשמע 

וצים שמירה, למה אתה מכניס אותה? זה אחד. אדון אגוזי בדקתי בוועד של היישוב, הם לא ר
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פעמים, אמרתי לו המסמך שהגישו לך אומר לי  5שניים, כדי שאורי עצמון לא יחזור על עצמו 

היועץ המשפטי הוא לא המסמך הסופי. שלוש, העלו כמה נושאים מהותיים, מה אני רוצה לבזבז 

ני אגיד אחרת, עד שאני לא את הזמן שלכם? ההיפך אני רוצה שעד שאני, אתה יודע מה א

משוכנע אני לא מעלה משהו להצבעה, זהו. מה אתם רוצים שאני אגיד לכם? אז חברים אני 

מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד.  שהנושא ייבחן עוד ויובא לישיבה הבאה. מעלה להצבעה

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

 לישיבה הבאה.  יבחן בשנית ויובאשהנושא יפה אחד  הוחלט: החלטה

  

 החלפת חברים בוועדות; . 7

 

כמה שינויים קטנים, בין השאר כתוצאה מכך שחבר יצא  יש לנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

וחבר חדש נכנס. אז כך: ועדת תקציבי יישובים החבר חגי עבודי מצטרף לוועדה. באותה 

ועדת חינוך חגי עבודי במקומו של  הזדמנות מוצע שהחבר יריב אגמון יהיה יו"ר הוועדה.

ת להשכלה גבוהה כנ"ל, ועדה למאבק בנגע מלגואברהמי שיצא. ועדת תרבות כנ"ל, ועדת 

הסמים כנ"ל, ועדת היגוי לקליטת עלייה כנ"ל ובמקום גלי אשכול שהייתה מוניציפאלי, דנה 

גלי, דנה עידו  עידו היא זכתה במכרז והיא עכשיו המוניציפאלי. ועדת איכות הסביבה במקום

שהיא גם כמובן מרכזת את הנושא של ועדה  חקלאית. ועדה לענייני דת יצחק אגוזי היה המרכז 

עכשיו יהיה שי אברהמי המרכז. גלי אשכול שהייתה מוניציפאלית במקומה תיכנס דנה עידו. 

י ועדה לקביעת שמות רחובות במקום גלי אשכול תהיה דנה עידו היא מוניציפאלי ושי אברהמ

 3יהיה המרכז. בוועדת ערר לארנונה שימו לב אין לנו את ההרכב המלא אני במכוון מביא לכם 

שאנחנו רוצים לאשר וזו הזדמנות להגיד לכם מה אנחנו מבקשים, אתם יודעים על אנשים 

ראויים שתעבירו לנו. ועדת ערר לארנונה מוצעים: אלי בן גרא, ורדה שפיר ומשה גולן. עכשיו 

אנשים. אנחנו מאוד נשמח אם אתם יודעים, יש כבר  3ועדות ערר כל ועדה זה  2ם אנחנו עושי

  -לפחות
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 אני העברתי לכם.   :מר אורי עצמון

 

 שנייה, אז פנו אליו, עוד לא נתן תשובה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הוא נתן תשובה.   :מר אורי עצמון

 

 למי?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 טל שחר.   :מר אורי עצמון

 

 למי הוא נתן תשובה?   :"ר מוטי דלג'וד

 

  -למי שפנו אליו הוא אמר  :מר אורי עצמון

 

 למי? יושב פה היועץ המשפטי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  היו צריכים לזמן אותו.  :מר אורי עצמון

 

 זימנו אותו אמרו, הוא כבר נפגש איתו. הוא לא יודע הכול.     :???

 

שאני אשמע למה שאתה צועק? שלושת אלה אני  מה אתה רוצה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 מאשר. 

 

 לוועדה?   :מר יצחק אגוזי
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האלה מאושרים, זה לא הוועדה. הם  3-לא, מה פתאום. ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

ועדות שאנחנו נביא את ההרכב. אני בכל זאת אמרתי לכם, אני מעלה את זה כי  2-מאושרים ל

ת ליבכם שאנחנו רוצים עורך דין ראוי שהוא לא זה יוצר לי את ההזדמנות להסב את תשומ

בניגוד עניינים והוא מתמצא בתחום התכנון והבנייה. אני אומר לכם מניסיון של אחרים ויושב 

פה לפחות אחד שהיה בתפקיד הזה, זה תפקיד מאוד מאוד מעניין מאוד מאוד אחראי וגם דורש 

 התייחסות רצינית. 

 

 מי פרש?      :מר גבי דור

 

 החוק מחייב אותנו עכשיו במגבלת זמן.   :מוטי דלג'ו ד"ר

 

 )מדברים יחד( 

 

תקשיבו, הוועדות קיימות, יש הנחיות חדשות לגבי התקופה הם   :ד"ר מוטי דלג'ו

הוועדות החדשות  2-ועדות חדשות. חלק מ 2מסיימות. עכשיו כדי לסיים אנחנו צריכים להכין 

זה גם אולי הייתי יכול לחכות שיהיה לי את הכול, זה שלושת האנשים האלה, אמרתי לכם למה 

אני רציתי את ההזדמנות כדי להגיד לכם שאנחנו רוצים את עזרתכם למציאת עורך דין שהוא 

אנחנו נבחר אחד שהוא  4, 3, 2לא צריך להיות בניגוד עניינים והוא יכול. עורכי דין, אם יש 

 מתאים. 

 

 אמרת ורדה שפיר?רגע לא הבנתי מוטי,    :מר בועז ארנון

 

 שפיר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יש ורדה שפיר מרמות השבים. לא מדובר על חברי מליאה    :מר בועז ארנון
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 בוועדות האלה? 

 

אסור. זו ועדה שאמורה לתת גם החלטות לא מעט פעמים בניגוד   :ד"ר מוטי דלג'ו

ת לדון ולהחליט, זו ועדה לעמדתו של מנהל הגבייה, והיו לנו דברים בעבר. היא צריכה ענייני

חשובה וצריכים להיות שם אנשים בעלי שיעור קומה במיוחד צריך להיות עורך דין שמכיר את 

החוק בראש הוועדה. החברה להשבת מי קולחין, עזבו שם חברים והעובדת שלנו צילה נכנסת 

עכשיו יש . וכנציג ציבור מוצע טל הדס מצופית. טל במקום, מוצע שצילה תהיה במקום דגנית

אפשרות אחד אחד או שאתם רוצים הכול יחד. הכול יחד? אני מעלה את הרשימה כפי 

נגד? אין. נמנעים? אין. אושר שהקראתי לכם להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. 

 פה אחד. 

חגי  –החלפת החברים בוועדות: ועדת תקציבי יישובים את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

חגי עבודי במקום אברהם  –ועדת חינוך קום אברהם טורם, יריב אגמון יו"ר הוועדה. עבודי במ

חגי  –חגי עבודי במקום אברהם טורם. ועדת מלגות להשכלה גבוהה  –ועדת תרבות  טורם.

חגי עבודי במקום אברהם טורם. ועדת  –עבודי במקום אברהם טורם. ועדה למאבק נגע הסמים 

עבודי במקום אברהם טורם, דנה עידו במקום גלי אשכול. ועדת  חגי –היגוי לקליטת עלייה 

שי אברהמי מרכז במקום  –איכות הסביבה דנה עידו במקום גלי אשכול. ועדה לענייני דת 

דנה עידו במקום גלי  –יצחק אגוזי, דנה עידו במקום גלי אשכול. ועדה לקביעת שמות רחובות 

 , טל הדסטל צילה משה במקום דגנית –ולחין אשכול, שי אברהמי מרכז. החברה להשבת מי ק

 . מצופית כנציג ציבור

  

 תקציבי יישובים; . 8

 

 אנחנו עוברים לסעיף תקציבי יישובים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

יש לנו מספר יישובים שצריך לאשר להם את התקציב וגם   :מר יצחק אגוזי
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להם את התקציב. אז א' אייל טרם היישובים שעדיין לא הגישו אנחנו בטיפול אינטנסיבי לאשר 

לפי ₪  11.63הוגש התקציב, כפר מעש הוגש תקציב נבדק ואושר למליאה, תעריף הארנונה הוא 

נווה ימין גביית ארנונה ועד מקומי ₪.  1,470,000צו המיסים של המועצה, וסך כל התקציב 

הגישו את התקציב ניר אליהו טרם הגישו. צור יצחק ₪.  2,605,000והיקף התקציב ₪  11.63

אבל חסרים נתונים, נדרשו לתקן וטרם התקבלו התשובות ולכן הם לא לאישור. אני מקווה שעד 

המליאה הבאה זה ייגמר, אם לא נפעיל את סמכותנו ונכין תקציב ליישוב. נירית גם פה הם 

גם  הגישו תקציב די מזמן, זה חיכה בגלל סוגיה שקשורה לנוף השרון, עכשיו שהסוגיה נפתרה

התחלף מזכיר, אבל היום ישבנו עם המזכיר והסברנו לו בדיוק מה צריך לעשות, פשוט זה יהיה 

וסך ₪  24.09שדה ורבורג גביית המיסים לפי הוועד המקומי מוכן כפי הנראה לישיבה הבאה. 

כל התקציבים האלה נבדקו אושרו על ידי ועדת היישובים בהרכב של ₪.  3,531,000הכול תקציב 

 לוי ומומלצים לאישור המליאה. חיים 

 

יש לי שאלה, למה במתכונת הזו זה מבלבל. אנחנו הולכים לאשר   :מר אורי עצמון

יישובים בתוך הערמה הזאתי, למה אין רשימת יישובים תקציב לאשר והיתר זה סיפור  3פה רק 

 מה שסיפרתם זה בסדר, אבל זה יכול לבלבל כי לא מאשרים את כולם. 

 

אין שום בעיה. תבוא מחר שב... ואנחנו נסדר את זה. חברים יש   :לג'וד"ר מוטי ד

לנו פה שני יישובים ראשונים שזה במתכונת הרגילה שאתם מכירים כפר מעש ונווה ימין. ויש 

לכם היישוב השלישי שדה ורבורג שזה המתכונת השונה שהגבייה נעשית באמצעות היישוב. אני 

ין בנפרד, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. אעלה קודם את כפר מעש ונווה ימ

 נמענים? אין. אושר פה אחד. 

₪  11.63תעריף ארנונה  –את תקציבי היישובים: כפר מעש  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪.  2,605,000תקציב ₪  11.63תעריף ארנונה  –נווה ימין ₪.  1,470,000סך הכול תקציב: 

 

אני מעלה את שדה ורבורג, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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נמנעים? אין. אושר פה אחד. עכשיו לגבי נירית צור יצחק וניר אליהו ואייל, מצא לנכון גזבר 

המועצה להביא לתשומת לבכם את המצב העובדתי, משום שזה גם נתבקש אם אני לא טועה 

ר דיווח, מי לא בזמן, מי כן בזמן. זה נעשה בהחלטות של ועדת תקציבי יישובים שאמרה למסו

 בהתאם למה שכאן החלטנו. 

 

אני רוצה להעיר אבל שמה שכתוב פה בנירית זה בגלל שעשו את    :גב' לאה פורת

הפורמט של שנה שעברה, ואף אחד לא צפה שבינתיים יהיה הליך משפטי המועצה תחליט וכו'. 

 אחראי על זה, זה מה שאני רוצה להגיד. זה כתוב כאילו הוועד אחראי אבל הוועד לא 

סך הכול ₪,  24.09את תקציב שדה ורבורג: תעריף ארנונה  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪.  3,531,000תקציב 

 

 תב"רים. . 9

 

כפי שנמסר לכם נוסח הגשת התב"רים, זה כבר נדמה לי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 פי הנוהלים החדשים. אגוזי בבקשה.  מהישיבה הקודמת זה בנוסח אחר, בהתאם למתבקש על

 

תוספת, זה ₪  975,000תב"ר ראשון עבודות פיתוח בכפר סירקין   :מר יצחק אגוזי

 -ועובר 1492זאת אומרת אין פה כסף חדש יש פה כסף שאושר בתב"ר  1492העברה מתב"ר 

 

 )מדברים יחד( 

 

ן במסגרת יש פה העברה משני תב"רים שאושרו לכפר סירקי  :מר יצחק אגוזי

הסכומים שמיועדים לכפר  1557וגם  1492התב"רים הכלליים שהמועצה מאשרת ליישובים. גם 

. זאת אומרת שאין 1359סירקין עוברים לתב"ר ייעודי לנושא של עבודות הפיתוח שהוא מספר 

 פה כסף חדש יש פה העברה בין שני תב"רים. 
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 זה לא תוספת.   :מר אורי עצמון

 

זה ₪,  66,000מרכיבי ביטחון בעמי אסף  3שזה שורה  2סעיף   :מר יצחק אגוזי

התב"ר הבא הקמת אולם כנסים ₪.  6,683משרד החינוך וקרן פיתוח ₪  60,000תב"ר חדש. 

  -פיתוח והצטיידות

 

רגע, אתה יכול לספר לנו מה זה מרכיבי ביטחון? סכינים... גז      :מר גבי דור

 מדמיע, מה? 

 

  -לא יודע מה זה, זה מרכיבי ביטחון שמיועדים לעמי אסף אני  :מר יצחק אגוזי

 

 זה מצלמות.      :מר צפי פלד

 

 1354. תב"ר לפי בקשה שהגישו גם בית הספר וגם קב"ט המועצה  :מר יצחק אגוזי

ויתרות  2016תקציב הפיס של ₪  2,945,000הקמת אולם כנסים פיתוח והצטיידות, תוספת של 

 2016ב השנה כל מיני יתרות שיש לו משנים קודמות וגם את תקציב משנים קודמות. הפיס תקצ

וזה עובר כאילו לתב"ר הזה. ובעצם היתרות האלה ₪  2,945,000כמובן, סך הכול מגיע לנו 

 מהשנים האחרונות מיועדות לאותם פרויקטים שהפיס אישר לשנים האלה. 

 

 קודם כל אולם כנסים איפה זה?   :מר יעקב אברהמי

 

 פה.   :טי דלג'וד"ר מו

 

חודשים לא  3של המועצה. עכשיו אני רוצה, נתתי לכם חופש   :מר יעקב אברהמי
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הערתי על זה, אני מבקש שהגוף שמאשר תב"ר מסוים, למשל עלה הנושא הזה מה זה רכיבי 

ביטחון. הגוף שמאשר שנוכל לקבל פרוטוקול קצרצר שיהיה מחובר לרשימה הזאת ששם יהיה 

 ה אישר למה אישר, שנוכל להצביע כמו בני אדם, ולא שורה אחת כסף תצביעו. כתוב מי אישר מ

 

שני דברים לגבי פרויקטים בסדר גודל של אולם כנסים זה הגיע   :ד"ר מוטי דלג'ו

לכמה ישיבות מליאה דיונים כולל הצגת תכנית וכו'. לגבי הנושא של מרכיבי ביטחון, אתה צודק 

עצה יהיה וייתן הסבר. מה שאני אבקש, כי כאן חלק לא ידעו מן הראוי דווקא שהקב"ט של המו

אם זה למצלמות או שזה למטפים. להערכתי זה לא למצלמות אבל אני לא יודע. אני אבקש 

אגוזי שקב"ט המועצה לאגף התפעול יוציא פירוט למה הנושא הזה לכל חברי המועצה, ההערה 

 היא במקום. 

 

  -ת הכסף הזה ייעודימפעל הפיס נתן א  :מר שלמה עצמוני

 

 מפעל הפיס נותן את הכסף למה שאנחנו אומרים לו, חד וחלק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא, לא, אני שואל אותך  :מר שלמה עצמוני

 

 אז אני עונה לך בעברית.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -מפעל הפיס נתן את הכסף לאולם כנסים  :מר שלמה עצמוני

 

 הקשבת למה אני אומר. אתה לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כן, כן, התשובה כן.     :???

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 07.06.2016מיום  הישיב

 

 61 
 

 אתה עונה לי?   :מר שלמה עצמוני

 

אני עניתי לך, מפעל הפיס למה שאנחנו אומרים לו, מה יותר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ברור מזה איך אני יכול. 

 

 אז הוא נתן את זה לאולם כנסים.   :מר שלמה עצמוני

 

 נו ממנו. כן, כי ביקש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מה זה התקציב לאולם כנסים?   :מר איתן יפתח

 

זה לנושא של ₪ מיליון  2.9-זה כתוב לך, יש לך את הסך הכול. ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 פיתוח והצטיידות. 

 

 ₪? מיליון  16-או זה בתוך ה₪ מיליון  16-זה בנוסף ל  :מר איתן יפתח

 

 זה בנוסף.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז מה התקציב שאנחנו אישרנו?   :מר איתן יפתח

 

 עכשיו מאשרים עוד תקציב.   :מר יצחק אגוזי

 

לא, התקציב שאושר בישיבות שאושר והוצג, אושר תקציב   :מר איתן יפתח

  -לבניית אולם הכנסים, השאלה שלי היא כמה
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 ₪. מיליון  3היום אתה מאשר עוד ₪, מיליון  16עד היום אישרת   :מר יצחק אגוזי

 

 מה היה האומדן שהציגו למליאה בזמנו כשהציגו את הפרויקט?    :נתי זיו מר

 

ומשהו, כאן עכשיו מדובר ₪ מיליון  16הבנייה היה סדר גודל של   :ד"ר מוטי דלג'ו

 על ההצטיידות ופיתוח, זה נושא חדש בנפרד שני שלבים. 

 

 זאת אומרת תוספת לתקציב.   :מר יעקב אברהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

 1,2,3חברים, אחד אחד הכול יחד? הכול יחד. מועלים הסעיפים   :מוטי דלג'ו ד"ר

 להצבעה, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? 

 

 אני נמנע.   :מר איתן יפתח

 

נמנע אחד, בהימנעות של אחד. לגבי מרכיבי הביטחון אנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

אני מבקש שלהבא כל סעיף שאינו ספציפית מוסיפים ישלח לחברי המועצה פירוט. שניים, 

כלומר כמו שאנחנו אומרים ליישוב זה עבור מדרכות זה וזה או ליישוב זה עבור פיתוח אלא הוא 

כללי כזה, לתת פירוט ככול שניתן על ידי בעל התפקיד הייעודי לעניין. אם זה בתחום חינוך אם 

י תנועה. חברים זה היה הנושא זה בתחום ביטחון או אם זה משרד התחבורה שנותן הסדר

 האחרון, תודה רבה לכם הישיבה סגורה. חג שבועות שמח לכולם. 
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 :תב"רים הבאים-לאשר את הברוב קולות : הוחלט החלטה

  ₪    975,000  (19,350,000עבודות פיתוח כפר סירקין )-1359תב"ר -תוספת ל.   1
  (475,000ים )עבודות פיתוח יישוב – 1492העברה מתב"ר       
  (500,000עבודות פיתוח יישובים ) – 1557העברה מתב"ר       
       

 ₪     66,833       מרכיבי ביטחון עמי אסף.   2
 ₪    6,683   מימון: קרן פיתוח      

  ₪     60,150  משרד החינוך       
           ישלח לחברי המועצה פירוט.       

 
 הקמת אולם כנסים  – 1354תב"ר -תוספת ל.   3

  ₪  2,945,838  (16,260,000)     פיתוח והצטיידות      
 (2,945,838מפעל הפיס )מימון:       

 
 
 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה ראש

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 תריכוז החלטו

 אישור פרוטוקולים: . 2

 ;18.5.16מיום  34/16פרוטוקול מליאה מס' 

 

 .18.5.16מיום  34/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 דו"ח ראש המועצה.  . 1

 

 את דו"ח ראש המועצה.  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 ;2017היטל מיסים לשנת  . 3

 

 . 2017את היטל המיסים לשנת  ד לאשרפה אח הוחלט: החלטה

 

 ;3/16דו"ח רבעוני  . 4

 

 . 3/16את הדו"ח הרבעוני  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 ;2017הנחות ארנונה לשנת  . 5

 

 . 2017את הנחות ארנונה לשנת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

  

 חוק עזר שמירה; . 6
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 לישיבה הבאה.  באשהנושא ייבחן בשנית ויופה אחד  הוחלט: החלטה

  

 החלפת חברים בוועדות; . 7

 

חגי  –את החלפת החברים בוועדות: ועדת תקציבי יישובים  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

חגי עבודי במקום אברהם  –עבודי במקום אברהם טורם, יריב אגמון יו"ר הוועדה. ועדת חינוך 

חגי  –מלגות להשכלה גבוהה חגי עבודי במקום אברהם טורם. ועדת  –טורם. ועדת תרבות 

חגי עבודי במקום אברהם טורם. ועדת  –עבודי במקום אברהם טורם. ועדה למאבק נגע הסמים 

חגי עבודי במקום אברהם טורם, דנה עידו במקום גלי אשכול. ועדת  –היגוי לקליטת עלייה 

במקום  שי אברהמי מרכז –איכות הסביבה דנה עידו במקום גלי אשכול. ועדה לענייני דת 

דנה עידו במקום גליה  –יצחק אגוזי, דנה עידו במקום גלי אשכול. ועדה לקביעת שמות רחובות 

 , טל הדסטל צילה משה במקום דגנית –אשכול, שי אברהמי מרכז. החברה להשבת מי קולחין 

  מצופית כנציג ציבור.

  

 תקציבי יישובים; . 8

 

₪  11.63תעריף ארנונה  –ם: כפר מעש את תקציבי היישובי פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪.  2,605,000תקציב ₪  11.63תעריף ארנונה  –נווה ימין ₪.  1,470,000סך הכול תקציב: 

 

סך הכול ₪,  24.09את תקציב שדה ורבורג: תעריף ארנונה  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ₪.  3,531,000תקציב 
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 תב"רים. . 9

 

 :תב"רים הבאים-שר את הלאברוב קולות : הוחלט החלטה

  ₪    975,000  (19,350,000עבודות פיתוח כפר סירקין )-1359תב"ר -תוספת ל.   1
  (475,000עבודות פיתוח יישובים ) – 1492העברה מתב"ר       
  (500,000עבודות פיתוח יישובים ) – 1557העברה מתב"ר       
       

 ₪     66,833       מרכיבי ביטחון עמי אסף.   2
 ₪    6,683   מימון: קרן פיתוח      

  ₪     60,150  משרד החינוך       
           ישלח לחברי המועצה פירוט.       

 
 הקמת אולם כנסים  – 1354תב"ר -תוספת ל.   3

  ₪  2,945,838  (16,260,000)     פיתוח והצטיידות      
 (2,945,838מפעל הפיס )מימון:       

 
 
 


