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 דו"ח ראש המועצה; . 1

 

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

מליאת המועצה זה ישיבת המועצה. והנושא הראשון זה דו"ח ראש המועצה, אני אשתדל 

ר. חלק מהדברים הם כבר נדונו בעבר, אבל אני עושה את זה כעדכון. אנחנו לעשות אותו קצ

נתחיל כך שדבר ראשון, המועצה נערכה לפתיחת שנת הלימודים הקרובה. אוטוטו אנחנו 

 3-מנהלות חדשות, אבל ב 2. אני רוצה לציין לאחר שבעצם נבחרו אומנם 1.9.18-מגיעים ל

נערכת. אולי זה לא מתאים לדו"ח ראש מועצה, בתי ספר שובצו מנהלות חדשות, המערכת 

אז הוא  ,אבל אני חייב לציין לכם משהו. אייל נסע איתי שלשום, מתי שהוא בערב נסענו

הוא במשרד שלו, אתם  18:30מספר לי את הדבר הבא, אומר לי: תקשיב, משהו בסביבות 

 יודעים איפה זה אגף החינוך. 

 

 בערב או בבוקר?     :???

 

בערב, בערב. הבוקר זה צפי, הערב זה אחרים. ושם הוא   :דלג'ו ד"ר מוטי

 רואה שקבוצה של הורים יחד עם המנהלת, אתה יודע מה תספר אייל. 

 

קודם כל בהתרגשות אני מספר את זה, אני חשבתי שהגנן      :מר אייל צייג

קבוצת . אני רואה עוד בן אדם ועוד בן אדם אז ירדתי למטה, אני רואה 18:30-מגיע ב

מתנדבים יחד עם המנהלת עובדים, עובדים ומנקים שם את הגינה. קודם כל זה מרגש כי 

דיברנו לפני חודש וחצי על בית הספר ועל המשבר שהוא היה פה, ופתאום יש התגייסות כזו, 

והיא מספרת לי שהתנדבו עכשיו קבוצת הורים בספרייה, אז זה כיף לראות את זה שיש וייב 

 פר באהרונוביץ', והרתימה של האנרגיה של ההורים. אז כיף לראות. אחר גם בבית ס

 

בשנה שעברה אף הורה לא היה דקה אחת... השנה היא   :מר אברהם נדל

 הורים. אז אני... את המנהלת הזאת, רוח חדשה.  20אמרה מילה באו 
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זה גם לזכות ההורים. המנהלת באמת מנהלת מדהימה, זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -המנהלת וה לזכות

 

אז זה הדבר הראשון שאמרתי להם שנפגשנו, כשנסענו      :מר אייל צייג

 לחתונה אז אמרתי למוטי. 

 

שניים, לאחרונה פורסמו כל מיני טבלאות לגבי הנתונים לגבי   :ד"ר מוטי דלג'ו

זכאי תעודת בגרות. אני רוצה לציין שבכל המקומות המועצה האזורית נמצא בעשירייה 

ה. יש אפילו איזה פרסום ששם אותנו במקום השלישי. אבל עזבו אני לא מנסה הראשונ

  -לדקדק שמה

 

בדוק היום מקום שלישי. אני אמרתי לך את זה, חלק...      :מר אייל צייג

עושים כל מיני מניפולציות על סטטיסטיקה, פשוט הורידו מועצות אזוריות בחלק 

זה. אנחנו בדוק, היום נכנסתי לאתר וביקשתי מהעיתונים ועוד כל מיני, כן, עושים את 

  -בוגרים 99%במקום הראשון עם  נתונים ברורים. בית ג'אן

 

 זכאי בגרות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מקום שלישי.  97.4%ואנחנו  97.7%גבעתיים לאחר מכן עם      :מר אייל צייג

 

 יפה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

 גרי בית הספר שלנו. בו     :מר אייל צייג

 

 בתי הספר.  2-של המועצה, מ  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 זה ויכוח.   :מר שלמה עצמוני

 

יש לנו גם שמה הרבה יותר מהממוצע הארצי. אני חושב שזה   :ד"ר מוטי דלג'ו

התיכונים שלנו, צוות המורים  2-גם הזדמנות לברך את מנהלות בתי הספר והמורים ב

  -כן אגף החינוך של המועצה אמרתי והמנהלות, כמו

 

 ואת אייל.    :גב' רחל רבר

 

שרק יהיה סבלנות. אתם יודעים שתמיד אנחנו רואים לנגד   :ד"ר מוטי דלג'ו

עינינו את הגמר, מה הכוונה הגמר? גם כשכיתות י"ב מסיימים אני בא ואני מברך, ואני 

ור שי"ב זה בעצם נקודת מברך את המנהלות ואת המורות ואת כל הצוותים, אבל צריך לזכ

הגמר של הילד שמתחיל בגן הילדים. וגן הילדים מתחיל עם הגננות, הסייעות, דרך בתי 

הספר היסודיים, דרך כל המערכות האלה, ואני מאוד מאוד שמח שבדרך הזו רק יש טיוב 

במילה שזה נהיה יותר טוב, זה גם מבחינת תוצאות וגם מבחינת ערכים. ליד התוצאות 

ממנו הולך לשנת  30%-ל ההישגיים הלימודיים יש לנו גם נוער מצוין שהשנה כהאלה ש

שירות, זה לא דבר של מה בכך, זה שיעור מאוד מאוד גבוה, ועל כך אנחנו מברכים. זו 

, זו גם הזדמנות להגיד לכם -הזדמנות גם להזכיר כמובן ציפי שסיימה, כמובן גם אייל צייג ש

 אגף לחינוך תרבות ספורט ונוער. ושיהיה בהצלחה אייל.  שהוא במכרז נבחר להיות מנהל

כמו כן, משרד החינוך עשה דבר שאני חושב שיש בו משהו. בעצם הוא אומר תקשיב, אומר 

בתי  2לבית הספר: אתה מצטיין, זה לא רק שניתן לך תעודה, אנחנו גם נתגמל אותך, ואכן 

בתי הספר שזכאים לתגמול מיוחד,  100הספר שלנו גם עמיאסף וגם ירקון נכללו במסגרת 

 ואכן אנחנו גם על זה מברכים. 

 

 זה סכומים יפים מוטי? זה סכומים רציניים?    :???

 

 כמה אלפי שקלים.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 )מדברים יחד( 

 

 למורים, למורים עצמם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה הרבה כסף, כמה אלפי שקלים לכל מורה.   :מר שי אברהמי

 

  -סעיף הבא, כפי  :ר מוטי דלג'וד"

 

 רגע, סיימת עם החינוך?   :מר איתן יפתח

 

 מה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

עם החינוך שאלה, לגבי בית ספר ירקון. האם תסתיים   :מר איתן יפתח

 הבנייה שלו בזמן? 

 

 כן.      :מר צפי פלד

 

  -כן, כן, אנחנו שמה עשינו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -כי אני הייתי שם לאחרונה והוא נראה עוד אזור  :מר איתן יפתח

 

 מתי היית?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לפני שבוע.   :מר איתן יפתח

 

 אתה יודע מה שבוע.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 )מדברים יחד( 

 

יש מאמץ אדיר שאני נוכחתי בפועל ששמה נעשה הכול, כדי   :ד"ר מוטי דלג'ו

ודים. אני רוצה לציין שהאלטרנטיבה שלנו הייתה שאכן זה יהיה מוכן לתחילת שנת הלימ

קרוונים עם כל העלויות, ואנחנו מה שעשינו שם תגמלנו את הקבלן  6הקמת של עוד איזה 

  -בעבודה נוספת של

 

 ₪.  250,000  :צפי פלדמר 

 

מע"מ, זה בדיוק ₪ +  230,000כולל מע"מ, זה כבר כולל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

. תגמלנו אותו ואכן הוא עובד כמו שנאמר על ידי צפי בלילה עובד המספר שאני אומר כנראה

נון סטופ, וזה יהיה מוכן מבחינתנו זה חסכון של הרבה הרבה מעבר לסכום הזה, אבל נעזוב 

כיתות חדשות, זה מאוד מאוד חשוב. אנחנו  12את הכסף, זה שיגיעו הילדים לבית הספר עם 

ועדה הגיאוגרפית החליטה שהם מעבירים את השטח, בזמנו דיווחנו לכם לגבי ג'לג'וליה הו

  -מה שנקרא שטח ירחיב לג'לג'וליה במיידי. ובעקבות כך

 

 על איזה שטח מדובר?     :???

 

 דונם. זה נקרא ירחיב מערב.  275על   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ג'לג'וליה מזרח.    :גב' לאה פורת

 

 תלוי איפה אתה עומד.   :מר איתן בן ציון

 

חברים, לגבי הסוגיה הזו כמובן שיצא מכתב שלי לשר   :וטי דלג'וד"ר מ

ולמנכ"ל שאנחנו מתנגדים, לכאורה נחתם הסכם עם ג'לג'וליה מתי הם מעבירים את השטח, 
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מה מערכת השיקולים ואיך מתחלקים גם עם חלף היטל השבחה. והחלטנו גם שאנחנו 

 , בבקשה יריב תמשיך. לבג"ץפועלים באמצעות עתירה 

 

... גם לא רק עניין של ההסכמים בינינו לבין מועצת   עו"ד יריב סומך:

ג'לג'וליה, אנחנו בעצם היינו כבר מחויבים באמצעות החברה הכלכלית שלנו בהסכם שקיים 

בין המועצה לבין החברה הכלכלית ומינהל מקרקעי ישראל לפתח את השטח שם, והפרויקט 

כבר פורסמו מכרזים, אפילו התגברנו ₪. מיליון  88עמד עד לפני כמה חודשים בסדר גודל של 

על עתירה מנהלית שג'לג'וליה הגישה, ואז פתאום נחתה עלינו החלטת המלצת הוועדה 

הגיאוגרפית. אנחנו קיבלנו את ההמלצה הזאתי במועד שהוא כבר, אנחנו בתקופה רגישה 

ועדות הגיאוגרפיות שהיא סמוכה לבחירות. כבר ברקע היו החלטות של שר הפנים בחלק מהו

, להקפיא את ההליכים בגלל הקרבה לבחירות לא במקרה של ג'לג'וליה. להימנע מהתקדמות

אז פנינו לבית המשפט העליון בעתירה לבג"ץ. ובסוף יולי ההרכב, מי שכתב את פסק הדין זה 

  -השופט עמית, דחה לצערנו את העתירה. שוב נקבע שהעתירה

 

 מה הנימוק?     :???

 

הנימוק העיקרי היה שהעתירה היא מוקדמת כיוון, בניתוח   יריב סומך: עו"ד

של בית המשפט העליון הוא נתקל בעתירה דומה של רמת גן ממש חודש חודשיים לפנינו, 

וכתב את אותה החלטה גם בעניין רמת גן, שבתפיסה שלו המלצה של ועדה גיאוגרפית היא 

פני השר, השר יכול לשקול את כל השיקולים. שלב ביניים, אחר כך ההחלטה עוברת לדיון ב

אם השר יאמץ את המלצת הוועדה הגיאוגרפית נוכל... לפנות שוב לבג"ץ. זאת הייתה 

ההחלטה, בעניין הבחירות נכתב שזה גם איזה שהיא אמירה חשובה, נכון זה תקופה מאוד 

חנו רואים רגישה, אבל היא לא צריכה להוביל לשיתוק של השלטון המקומי. אמירה שאנ

שנעשה בו שימוש כל פעם בכיוון אחר, תלוי מי שואל לצערי. אנחנו גם הבהרנו, היה משהו 

מאוד מאוד חריג בהתנהלות של משרד הפנים בהקשר לוועדת הבחירות הגיאוגרפית, ועדת 

ימי עבודה כדי להגיב  4החקירה הגיאוגרפית, קיבלנו אותה בחודש נדמה לי אפריל, וניתן לנו 

לצו מחייב אותנו להתייעץ ביישובים המקומיים הרלוונטיים,  228. למרות שסעיף לוועדה
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יום כדי לקיים את ההתייעצות הזו. ציינו את זה בפני בית  21וקובע לשם כך מועד של 

המשפט, בחסות בית המשפט ניתנה החלטת ביניים שאפשרה לנו ארכה קצרה אחת נוספת, 

נים היה לא סביר, אבל אחרי שניתנה ארכה זה מספיק ובסוף בפסק הדין נכתב נכון סעד הזמ

סביר כדי שלא נתערב, וזאת הייתה התוצאה המשפטית. מעבר לעניין המשפטי יש כאן גם 

מהלכים אחרים שהמועצה ראש המועצה פועלים ברקע כדי להגיע לאותה תוצאה. אני רק 

בעניין הזה, זה גם  יכול להגיד שנכון להיום לפחות עדיין לא התקבלה החלטת שר הפנים

 אומר משהו כנראה. 

 

תראו, בין לבין הייתה פגישה ברשות מקרקעי ישראל שישב   :ד"ר מוטי דלג'ו

הממונה על המחוז של משרד הפנים, ראש מועצת ג'לג'וליה ואנוכי, והיה עימי גם יריב, גם 

שום שהם לא את היית נכון, גם יריב. והסוגיה הזו העלתה כאשר גם רמ"י צידדו בעמדתנו מ

רצו שתוך כדי המעבר, כל ההסכמים הקבלנים וכל הפיתוח ייתקע. בעקבות כך הובהר 

במידה מסוימת לג'לג'וליה שהשטח כנראה לא יעבור במיידית, ראש מועצת ג'לג'וליה 

התקשר ללשכה, קבע פגישה, אנחנו ישבנו ואנחנו הכנו איזה טיוטת הסכם שמבהיר את 

חודשים. ההנחה שלנו  18ן השאר שהשטח יועבר לא אחרי המועדים אחרי כמה זמן, בי

שהרבה לפני כן הנושא של חלף היטל השבחה ייגמר. שניים שמרחב התכנון יועבר בשלב 

אחר, אם אני לא טועה שנתיים או שלוש, כך שמבחינת החברה הכלכלית הדבר הזה מסתדר, 

ומים הכספיים לא חל שום וגם אם יהיה צורך אז קצת ירחיבו את התאריכים. מבחינת הסיכ

שינוי, ראש מועצת ג'לג'וליה אמור לקבל את האישור של המועצה שלו, ברגע שהוא יקבל 

 אנחנו נביא את זה גם למליאת חברי המועצה אצלנו כמובן. 

 

מה השוני אם אנחנו עושים היום? מה המועצה מפסידה ברגע   :מר אשר בן עטיה

 שלוקחים את זה היום... 

 

חלף היטל השבחה ניתן עבור מי שמחזיק בקרקע, שזה   :דלג'וד"ר מוטי 

 ?איפה היינו .שלו. הסעיף הבא, אתם יודעים שעם יהוד חזרו מההסכם ועתירות בג"צ בתחום

בכל העולם ואשתו, בסופו של יום כנראה גם יהוד הבינה שצריך לצאת מהפלונטר הזה, והם 
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ואנחנו הכינונו טיוטת הסכם שמדברת גם שכרו שירותים של מישהו שמטעמם ינסה לגשר, 

במקום על חלקים כאלה או אחרים בלי סכומים על סך של, אפשר להגיד את זה כאן, נכון 

שיועברו למועצה אזורית דרום השרון, ובעצם ₪, מיליון  18יריב? כן, כן, אפשר. על סך של 

  -הדבר הזה מסדיר את ההסכם, זה תיקון להסכם הקודם ובזה נסיים

 

 איזנת את התקציב.    :מנון כהןמר א

 

ובזה זה מסיים את המחלוקת. מבחינת המועצה כמובן שיש   :ד"ר מוטי דלג'ו

לזה משמעות יפה מאוד, זה יאפשר ברמת הפיתוח של היישובים ודברים נוספים. יש תביעות 

 של עסקים לנושא של פינוי אשפה, יריב בבקשה. 

 

ליידע גם את המליאה בגלל השלכות על  תראו, ראינו חשיבות  עו"ד יריב סומך:

התקציבים, בייחוד של הוועדים המקומיים את הדבר הבא. אתם יודעים אנחנו כבר היינו 

פעמיים לפחות בנושא הזה במליאה, כנגד כל הרשויות המקומיות בארץ נקבעה איזה שהיא 

עם זה.  פסיקה חדשה ביחס לפינוי פסולת עסקית, זה בעצם הכותרת, היה צריך להתחיל

אנחנו עשינו כל מאמץ לעמוד בהנחיות של בג"ץ שחלה על כל הרשויות המקומיות בארץ, 

נקבע בעצם שרשות מקומית צריכה לפנות פסולת בסיסית, ולא כל פסולת עסקית. זה דבר 

שהוא לא מעשי, זה בלתי אפשרי אף רשות לא עושה דבר כזה כמו לפנות כל פסולת עסקית, 

ה מידה. אבל מה שמוטל על הרשויות המקומית, זה אותה רשות זה לא סביר בשום קנ

שרוצה שהיא תהיה במצב כזה שהיא יכולה חוקית גם לפנות רק את הפסולת הבסיסית, היא 

צריכה להגדיר מהי, ויש קריטריונים שנקבעו והיא לא מגדירה כאוות נפשה, משרדי הפנים 

ה. יש אמות מידה שנקבעו מראש, ומשרדי איכות הסביבה צריכים לאשר את התחשיבים של

את התהליך הזה כבר התחלנו. יש עורכי דין שמנצלים את המצב, דבר נוסף שחשוב להזכיר, 

בית המשפט בעצמו קבע שאותם חוקי עזר חדשים לא יכולים להיכנס לתוקף לפני ינואר 

, בין , כך שבאופן אובייקטיבי כל הרשויות המקומיות בארץ נמצאות במין איזה שהוא2019

הפטיש לסדן, אין דרך פשוטה אובייקטיבית להתחמק ממי שכרגע מנצל מצב משפטי קיים. 

פעמים כבר בדרישות כאלה. דרישה של עסק לפנות את כל  3ואנחנו נתקלנו פעמים או 
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מהפניות האלה גם הייתה  2הפסולת העסקית. אין לנו כרגע עדיין חוק עזר תקף חדש כזה. 

י הגודל כרגע במקרה יצא ואני מקווה שזה לא יתרחב, אבל יש לצדן דרישה כספית. סדר

פניות במקרה דווקא מקורם בעסקים שנמצאים בתוך תחום קיבוץ  2סיכוי כזה, כרגע יש לנו 

עינת. כי זה יכול לבוא מעוד מקומות גם, זה לא שלא נתקלתי בפנייה נוספת, אבל דרישה 

  -רי הגודלעסקים בקיבוץ עינת, וכרגע סד 2-כספית כרגע מ

 

 איזה עסקים ומה גובה הסכום?     :???

 

 כמה כסף?   :מר אשר בן עטיה

 

פניות, אחת מעסק בשם פרו פלוס, והתביעה  2תראו, קיבלנו   עו"ד יריב סומך:

הכספית הם תובעים, הם עושים דבר מאוד פשוט, הם טוענים שהיה צריך לפנות את כל 

עשו את זה, )כל המקומות בארץ כך נוהגים( אבל  הפסולת העסקית, מכיוון שלא עשינו והם

  -שנים אחורה הם עשו איזה שהוא חישוב 7מכיוון שכך אז 

 

 מי זה העסק הזה?    :גב' לאה פורת

 

פרו פלוס זה העסק הראשון, פרו פלוס זה השם, מה הם   עו"ד יריב סומך:

  -עושים

 

 הם נמצאים...   :גב' לאה פורת

 

 )מדברים יחד( 

 

זה חברת בת של תנובה, תמיד פינו בעצמם את הזבל,... יש    :משה מר דוד

  -להם סניפים בכל המקומות
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... מאז ₪ ₪780,000,  800,000אז הדרישה שלהם היא כמעט   עו"ד יריב סומך:

, ויש דרישה יותר מדאיגה מבחינת הסכום של דגנית עין הבר היא מאפיה, ויש לה 2011שנת 

 . 2011מאז ₪  2,100,000ת אותה על דרישה כספית שהיא מכמת

 

 מאיפה הם?   :מר שלמה עצמוני

 

 מאיפה הם, נו באמת.    :גב' לאה פורת

 

שניהם מקיבוץ עינת. תראו, יש מטרה לדיווח הזה מבחינה   עו"ד יריב סומך:

משפטית אנחנו מתמודדים עם הדרישות האלה, בינתיים מתכתבים, במקרה דרור נמצא כאן 

 גם בדרור אפשטיין באותה התכתבות.  אנחנו נעזרים

 

אני מציע להעביר את העתקים של התביעות... שיעתיקו     :???

 ויגישו גם כן. 

 

מה שהמליאה צריכה לקחת בחשבון, כדאי ליידע, זה שבסוף   עו"ד יריב סומך:

אם אם אם, אנחנו חושבים שאנחנו פועלים נכון, אבל אם היה והדרישות האלה נצטרך 

איתם באופן מעשי מבחינה כספית, מן הסתם אין מקור לממן, יהיו עוד עסקים,  להתמודד

אין מקור לממן דבר כזה אלא בארנונה, כי זה גם מה שקבע בית המשפט העליון. כיום אנחנו 

מחזירים חלקים ניכרים מהארנונה העסקית לאותם יישובים ששם מתנהל העסק. הרציונל 

 שמייצרים העסקים האלה, בין היתר הפסולת. העיקרי הוא להתמודד עם המטרדים 

 

 . 50%א' רק   :מר אורי עצמון

 

 זה יהיה המקור אם נצטרך.   עו"ד יריב סומך:

 

 . 25%, אלא אולי 50%ובעינת גם לא   :מר אורי עצמון
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  -לא משנה כמה  עו"ד יריב סומך:

 

 מפני שהם עברו את הטבלה והם לא מקבלים.   :מר אורי עצמון

 

אתה מכיר את המושג הזה של חצי כוס מלאה, או שאתה   :וטי דלג'וד"ר מ

  -תמיד רואה לנגד העיניים שלך

 

 לא, אני רואה את האמת.   :מר אורי עצמון

 

 ונפנה להם...  17.5%-לא, אני גם, נעבור ל   :גב' לאה פורת

 

רק נסיים בזה שאני אומר בסוף, אם הדרישות הכספיות   עו"ד יריב סומך:

יהיו כאלה שלא תהיה דרך לדחות אותם, המקור של המימון שלהם הוא יהיה מן האלה 

הסתם מארנונה העסקית שגובים מאותם עסקים, וההחזרים ליישובים, אותם יישובים 

 שבהם נמצאים אותם עסקים היא תרד, היא תקטן. 

 

ם אנחנו בתור נווה ימין אז אנחנו גם נגיש תביעה, שיגישו כול  :מר אשר בן עטיה

שנתחלק כולם בעוגה. מה שאתה אומר עכשיו אז אני הולך עכשיו לכל העסקים בנווה ימין 

 תגישו תביעה. 

 

 )מדברים יחד( 

 

. עזוב אין לי 50%עזוב, הוא גם לא נותן  17%הוא לא נותן לי   :מר אשר בן עטיה

פה. . מה שפה קורה זה יוצר איפה ואי17%-בעיה, אין לי בעיה. שיפנה אני אתן לו מה

החבר'ה האלה יותר חכמים מנווה ימין הם תבעו, הם אולי יקבלו. נווה ימין לא תובע אז 

 הוא לא יקבל. 
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אשר, אתה שולל כשאתה אומר לא נכון. התביעות האלה הם   עו"ד יריב סומך:

תביעות לא מוצדקות לדעתנו לא... הסיכוי שלהם הוא לא גבוה, אנחנו פועלים כמיטב 

לעשות משהו אובייקטיבי יותר טוב ממה שכבר עשינו, כי בית המשפט היכולת, אי אפשר 

 העליון קבע...

 

חברים, פיתוח של דיון בסוגיה הזו אין לו שום תרומה, הוא   :ד"ר מוטי דלג'ו

פשוט דיווח שמתנהלים המשפטים, המועצה פועלת בנמרצות כדי שהתביעות האלה לא 

 תתקבלנה זהו. 

 

 י דרישה. מכתב...    :גב' לאה פורת

 

זה כבר  1.9.18-התקבלו מכתבי דרישה אבל זה מהר מאוד, ב  עו"ד יריב סומך:

 . 2.9.18, יהיה

 

 -חברים  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא רוצה להגיד בקול מה אני הייתי מציעה.    :גב' לאה פורת

 

 הצעות יש אין ספור...     :???

 

ב שבמזמינים אותי לדיון ביום בהיר אחד אני מקבל מכת  :ד"ר מוטי דלג'ו

, שהיא תכנית של הוד השרון וכל ההרחבות 48/1מהיום למחר על תכנית של תמ"א 

המשתמעות מכך לגבי היישובים של המועצה האזורית דרום השרון. אנחנו בעקבות כך קודם 

כל הוצאנו מכתב התנגדות, שזה גם על הפרוצדורה וגם על המהות, שזה פגיעה קשה מאוד 

הירוקים בשרון, שגם ככה הם מאוד מאוד מצומצמים, והשרון לא צריך להגיד במרחבים 

לכם זה אחד האזורים הכי צפופים. אנחנו קיימנו גם כנס חירום, אני חייב לציין שהייתה 
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נוכחות של התושבים. הכנס נערך בגני עם, והאולם היה מלא עד אפס מקום כולל בחוץ. 

ם היישובים הנוגעים בדבר לבצע גם החתמה והתנגדות ואנחנו בעניין הזה החלטנו במשותף ע

חתימות אם אני לא טועה. יש  700של התושבים, ויש לרגע זה משהו סדר גודל של איזה 

חלקים מהתושבים של הוד השרון שגם מתנגדים לתוכנית הזו, מאידך יש מועמדים שבהוד 

 השרון האג'נדה שלהם זה לצרף את היישובים האלה להוד השרון. 

 

 אבל מה זה נותן להם?    :גב' רחל רבר

 

 -מה זה נותן להם? אני אתן לך רשימה של    :???

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים, זה מצטרף לסדרה הגדולה של המאבקים שאנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

בפרונט שלהם דרך צופים דרך כפר סירקין דרך מגשימים, יש גם בכפר מעש שזה מתבשל 

וכפר ברא שאנחנו  תת"לים וותמ"לים והנושא של ירחיב וג'לג'וליהוסירקין והנושא של 

לא פשוטות. לרגע זה, איך אני יכול להגיד, מצבנו טוב מאוד, דונם  ןסיימנו, ההתמודדויות ה

 אחד לא לקחו. 

 

 האם עיריית הוד השרון הייתה מעורבת בהחלטה הזו?   :מר רחמים זבידה

 

ת מתאר ארצית, זה לא תכנית לא אזורית מדובר פה על תכני  :ד"ר מוטי דלג'ו

בתחום של עיר עושים תכנית שהפעמים הראשונות  תולא מחוזית, נדמה לי שזה אולי אח

זה לכל התשתיות  אבל  ים, תמ"א נניח לתשתיותפחוהים, זה לכל פתמ"א לחו למשל תמ"א. 

 לא לתחום של עיר אחת.

 

 ראש עיריית הוד השרון.  מעניין אותנו איך המעורבות של  :מר רחמים זבידה
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 תראו הוא מסיים את התפקיד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לנו השבוע היה פרסום על ותמ"ל של מגשימים, אם אפשר...     :???

 מה קורה שם. 

 

 -אנחנו מתוכננים ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . 16.9.18     :מר צפי פלד

 

ל דווקא מבחינת משהו כזה לכנס חירום במגשימים, אב  :ד"ר מוטי דלג'ו

מגשימים היה סיור של הותמ"ל בשטח וההתרשמות שלנו הייתה שהצוות של הוותמ"ל 

ואנשי המקצוע התרשמו שאם השטח הזה עובר לייהוד זה פגישה קשה מאוד במגשימים, 

אנחנו עם היד על הדופק ואנחנו נבדוק. כפי שדווח לכם לפני כחודשיים וחצי, כמעט 

נדס חדש שי בר רצון. קודם כל השם שלו אומר הרבה שיש לו רצון, חודשיים וחצי, בחרנו מה

 . בבקשה זה שי, תציג את עצמך בכמה משפטים בבקשה. שי

 

... התחלתי את הקריירה שלי בתור נעים מאוד ערב טוב,   :שי בר רצוןמר 

קונסטרוקטור למשרד תכנון גדול, אז הוא היה קצת יותר קטן, המשכתי בפרויקטים של 

לנים, עבודות קבלניות, גשרים, גשרי עין הקורא, קסם גם הייתי מעורב, חברה קב

  -שנים ביליתי בארצות הברית 5שמתעסקת... של גשרים, תקופה של 

 

  כולם עוד עומדים?    :???

 

 כולם עומדים על המקום.   :מר שי בר רצון

 

 נשלח אותך לאיטליה.     :???

 

2 2  
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 היה באיטליה כשבנו את הגשר. חבל שהוא לא   :מר איתן בן ציון

 

שנים בארצות הברית גם כן עבדתי במקצוע שם  5ביליתי   :מר שי בר רצון

 2000, וחזרנו לארץ בשנת בלוגן איירפורט בבוסטון, גם שם עסקתי בגשרים ובטרמינל

 4-וחזרתי לעבוד בתחום הבנייה שוב במשרדי פיקוח פרויקטים ניהול פרויקטים. ואת ה

 שדה תעופה ות עסקתי בתור מהנדס ראשי ברשות שדות התעופה בבנייה שלשנים האחרונ

 רמון. 

 

  מאיפה אתה?   :מר אמנון כהן

 

 מגני תקווה.   :מר שי בר רצון

 

... שיהיה בהצלחה, אני חושב שכל החברים כאן מברכים   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אותך. הצלחה שלך זה הצלחה שלנו. 

 

 שיזכור את הדרך מגני תקווה...דבר ראשון   :מר שלמה עצמוני

 

 היה שם היום... אחרי שהכבל נפל שם הלילה.      :מר צפי פלד

 

 )מדברים יחד( 

 

חברים בעקבות הפעילות שלנו, אני תמיד מזכיר לכם יש את   :ד"ר מוטי דלג'ו

הסרט הזה חומות של תקווה, שאתה לא צריך להתייאש ולהמשיך, מול משרד הפנים וכמובן 

כמה רשויות אחרות. ההתייחסות לגבי יישובים גדולים שהם בתחומי מועצות היו גם 

אזוריות, משרד האוצר ומשרד הפנים סיכמו על תקציב ייחודי ליישובים גדולים של למעלה 

נפש. ולצורך העניין שלנו זה לא חד פעמי, אלא זה יהיה עכשיו בשוטף. לצור יצחק  5,000-מ

תקציב פיתוח. מכך יוצא שכמעט איזה ₪  232,000-ועוד כ₪,  883,000תוקצב לשוטף 

זה לשנה, ואכן הוועד של היישוב נתבקש ונפגש איתנו למסור מה הוא רוצה. ₪  1,150,000
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 בימים הקרובים ייצא מכתב בחתימת יו"ר הוועד המקומי, גזבר המועצה וראש המועצה. 

 

 ? 5,000זה היישוב היחידי שהוא    :גב' לאה פורת

 

 כן. לקבלת המענק לפירוט הנושאים שפירטנו במכתבנו.   :דלג'וד"ר מוטי 

 

 אני רוצה בבקשה...    :גב' ליטל רהב

 

 על זה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כן. אני רוצה רק לספר שמוטי ייצג אותנו מול משרד הפנים,    :גב' ליטל רהב

של היישוב,  אגוזי, במסגרת הצרכים היינו בפגישה אני ראש הוועד המקומי עם מוטי ועם

ובאמת היה המשך של תהליך עוד של כמה שנים אחורה שמוטי יזם, ורציתי רק לציין זאת 

 ולהגיד תודה על העבודה היפה, והמענק שקיבלנו. 

 

 טוב, תודה רבה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ;17.7.18מיום  64/18אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

ור ברשותכם לאישור פרוטוקול ואנחנו עכשיו מכאן נעב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 מליאה. 

 

 רגע אז אפשר שנייה... את דו"ח מועצה סיימנו?    :גב' ליטל רהב

 

 כן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לפני אישור פרוטוקול אפשר לשאול שאלה?    :גב' ליטל רהב
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חכי, קודם כל הנושאים נגמור. יש לנו אישור מליאה מספר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . 17.7.18מיום  64/18

 

 לא היו הערות.   :מר שי אברהמי

 

לא היו הערות. אני מעלה להצבעה, מי בעד? אפשר להוריד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 ;17.7.18מיום  64/18פרוטוקול מליאה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 ;חורשים –ועדת גבולות כפר ברא  –דו"ח מסכם  . 3

 

 דו"ח מסכם ועדת גבולות כפר ברא חורשים.  3סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני אציג אותו.   :מר שי אברהמי

 

עד שמעלים את השקופית, בזמנו הייתה ועדת גבולות עשו   :ד"ר מוטי דלג'ו

לצו  228את הסכמתנו, נדרש לפי סעיף סיכומים, הבאנו את הסיכומים. אנחנו כמועצה נתנו 

 קומיות )מועצות אזוריות( לקבל את ההתייחסות של היישובים. בבקשה. המועצות המ

 

את הנושא הזה ליווה באופן טבעי כמו בדרך כלל בועז, וגם   :מר שי אברהמי

, נבצר ממנו להגיע בגלל איזה שהיא בדיקה רפואית, אז אני אציג מליאההכין את החומר ל

ת חקירה גיאוגרפית הגישה את ועד 2017את זה במקומו. כמו שמוטי ציין בנובמבר 

המלצותיה לעניין תיקון אי התאמות הגבול שבין המועצה המקומית כפר ברא והמועצה 

האזורית דרום השרון למנכ"ל משרד הפנים. דיווח אודות ההמלצות הללו נמסרו על ידי ראש 

חסות . המלצות הוועדה מתיי1.12.17-וב 19.11.17-המועצה במספר ישיבות מליאה, ביניהם ב

דונם, כשתעלה השקופית אז אני אתייחס אליהם  54תאי שטח, שטח כולל מצטבר של  3-ל

דונם. אתם  54תאי שטח בשטח כולל של  3-יותר בפירוט. המלצות הוועדה מתייחסות ל
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תאי שטח בצד שמאל  2דונם, וכן  45.8א' זה שטח גלילי של -רואים בצד ימין מה שרשום ד' ו

דונם כל אחד. השטחים שמסומנים בצהוב הם משויכים בו זמנית  4של ב' בהיקף -בצהוב א' ו

היו גם לדרום השרון וגם לכפר ברא, מה שנקרא בשפה המקצועית ביגמיה מוניציפאלית, יש 

ד' בירוק. החוצץ -דבר כזה. המלצת הוועדה הייתה לשייך את השטח הגלילי, מה שמסומן כ

א' -דונם, מה שמסומן כ 14-גריעה של כ תוךון, דרום השרלבין כפר ברא ובין קיבוץ חורשים 

דונם הללו מופיעים בתוכנית המתאר המפורטת של כפר ברא. אשר  14-בסגול משטח זה. ה

ב', הוועדה המליצה לצרפם לכפר ברא בשל היותם -השטחים הנוספים מצד שמאל ג' ו 2-ל

ציבור. צריך  חלק מתוכנית המתאר של המועצה המקומית בייעוד מסחר, תעסוקה ומבני

לציין שאפילו בחלקם כבר יש מבנים היום מסחריים של תושבי כפר ברא. המלצת הוועדה 

זכתה להסכמת הרשויות, גם של כפר ברא וגם דרום השרון, ועל דעת קיבוץ חורשים, וזאת 

מתוך רצון לשמר את המשך יחסי השכנות הטובים שבין הרשויות. שר הפנים חתם על 

לצו המועצות המקומית  228. כפי שמוטי ציין, בהתאם לסעיף 4.3.18ם המלצות הוועדה ביו

נדרשה המועצה להביא לידיעת הוועדים המקומיים שבתחומה את הצעת השר לשינוי 

  -גבולותיה

 

 ... או החלטה?    :גב' לאה פורת

 

את ההחלטה שלו, אבל צריך לקבל את ההתייחסות. לשינוי   :מר שי אברהמי

הועברה פנייה לכל הוועדים במועצה לקבל  19.7.18את התייחסותם. ביום גבולותיה ולקבל 

התייחסות, עד למועד זה לא הייתה הערה או הסתייגות להצעת השר. חורשים זה על דעתם 

היה. פורמלית חורשים לא הגיבו לפנייה שלנו, אבל הסיכום הזה הוא על דעתו של קיבוץ 

ת הנושא אנחנו מבקשים את אישור המליאה חורשים. בהתאם להוראות הצו ולאור חשיבו

לתיקון המוצע, ולכן הצעת ההחלטה שאנחנו מעלים כאן: מליאת המועצה מאשרת את 

הצעת שר הפנים לתיקון אי ההתאמות בגבולותיה המוניציפאליים עם המועצה המקומית 

 . 2017כפר ברא, בהתבסס על המלצות ועדת החקירה הגיאוגרפית מנובמבר 

 

חברים, אם אתם שמים לב מבחינתנו ועדת הגבולות    :דלג'וד"ר מוטי 
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הספציפית עשתה גם משהו טוב למועצה ולחורשים, על ידי כך שהקטע שמסומן מעל הכתם 

האדום שהיה שטח גלילי הועבר לתחום המועצה האזורית דרום השרון, זו הייתה דרישה 

השטחים  2-אנחנו הסכמנו ש שלי גם בוועדת הגבולות. הייתי אומר בתמורה או מתוך הבנה

שהיו בביגמיה, שיועברו לתחום, לא יועברו בעצם, הם שם שזה יהיה בתחום מועצה מקומית 

  -כפר ברא. אי לכך

 

 יש איזה סימון בשטח?    :גב' לאה פורת

 

 כמו שאת רואה, כמו כל שטח אחר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אין איזה גדר שמה או משהו.   :מר שי אברהמי

 

 שלט.    :לאה פורת גב'

 

כמו כל שטח אחר. כמו כל שטח אחר בתחם המועצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 האזורית. 

 

 לאה, את מכירה שלטים של...    :מר אמנון כהן

 

 כן.    :גב' לאה פורת

 

 איפה?    :מר אמנון כהן

 

  -במקומות מסודרים כתוב מכאן   :גב' לאה פורת

 

 ט שטח מועצה אזורית.גבול תחום שיפו     :מר גבי דור
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 )מדברים יחד(

 

חברים, כמו שהקריא פה שי גם את השתלשלות העניינים   :ד"ר מוטי דלג'ו

שכמובן מי שליווה את התהליך הזה ומלווה יחד איתי את הנושאים של ועדת גבולות בועז, 

הצעת ההחלטה גם הוקראה על ידי שי. לצורך הבהירות אני אבקש ממך רק את הצעת 

 . ההחלטה

 

מליאת המועצה מאשרת את הצעת שר הפנים לתיקון אי   :מר שי אברהמי

ההתאמות בגבולותיה המוניציפאליים עם המועצה המקומית כפר ברא, בהתבסס על 

 .2017המלצות ועדת החקירה הגיאוגרפית מנובמבר 

 

אני מבקש גם שיירשם אי התאמות בגבולות המוניציפאליים   :ד"ר מוטי דלג'ו

טח הגלילי כפי שמסומן באות ד' לתחום המועצה האזורית דרום השרון. זה נוסח וצירוף הש

 הצעת ההחלטה אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? 

 

 אפשר לשאול משהו?   :מר אברהם נדל

 

לא באמצע החלטה. נגד? אין אף אחד. נמנעים? אין. אושר פה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תמיד לשאול לפני ההחלטה. אחד. בבקשה, 

 

מה הייעוד שלנו של השטח הזה, ומי תוקע לידינו שהם לא   :מר אברהם נדל

 יפלשו אליו? 

 

דונם בתחום המועצה האזורית דרום השרון,  95,000יש עוד   :ד"ר מוטי דלג'ו

 השאלה שלך רלוונטית לכל שטח. 

 

 אבל לא בסמיכות ליישוב כמו כפר ברא.   :מר אברהם נדל
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 יש לנו עשרות ומאות דונמים שנוסקים בלי השטח הזה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 יש לך תב"ע שלמה...   :גב' לאה פורת

 

מוטי, רק עניין פורמלי, והיה ונאמר שלא היינו מאשרים,    :מר אמנון כהן

 למעשה זה היה מתקיים. 

 

שר גם תראו, אחרי שהדו"ח שבעצם מוגש ליישובים הוא או  :ד"ר מוטי דלג'ו

זה  228על ידי המועצה שלנו, גם על ידי כפר ברא, גם ועדת גבולות, גם השר, פשוט הסעיף 

פרוצדורה לפי החוק. מהניסיון היה לנו כבר מקרה כזה עם העניין של צור יצחק, להעלות 

אותו על הקו, כלומר זה לא משנה. אלא אם היישוב פתאום מעלה איזה סוגיה מאוד 

שב, שאף אחד לא חשב עליה ויש לה משמעות מאוד מאוד קריטית, אז עקרונית, אני כך חו

 המערכת נעצרת זה הערכה שלי. 

מאשרת את הצעת שר הפנים לתיקון אי ההתאמות פה אחד מליאת המועצה : החלטה

וצירוף השטח הגלילי כפי , בגבולותיה המוניציפאליים עם המועצה המקומית כפר ברא

, בהתבסס על המלצות ועדת האזורית דרום השרון שמסומן באות ד' לתחום המועצה

 .2017החקירה הגיאוגרפית מנובמבר 

 

 דו"ח ביקורת פנים בנושא ביקורת אגף הנדסה; . 4

 

. אמרו 4תראו חברים, עכשיו אנחנו נעבור ברשותכם לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

רים, אני לא שבנושאים שרוצים התייעצויות לעצור הקלטה או כאלה דבלי שישנה אפשרות 

שנים, אין לי כוונה לעשות את זה גם עכשיו, אנחנו נמסור לכם  24השתמשתי בסעיף הזה 

 דו"ח לגבי הביקורת באגף הנדסה. בבקשה מבקר הפנים של המועצה רואי.  

 

ערב טוב, מדובר בדיווח ולא בדו"ח ביקורת, זה בהמשך   :מר רואי מסורי



 מועצה אזורית דרום השרון 
 21.8.2018מיום  הישיב

 

 25 
 

ודשיים במהלך בדיקת חשבונות פרויקט בבנייה לדיווח שנעשה במליאה הקודמת. לפני כח

גזבר המועצה נתגלו פערים ניכרים בין חשבונות שהוגשו לבין חשבונות  שערך באגף ההנדסה

קודמים. בבדיקה מעמיקה יותר הסתבר כי קיים חשש לחריגה מכללי מינהל תקין ולאי 

בר בתב"רים סדרים כספיים בפרויקט כדלהלן: העברת כספים מפרויקט לפרויקט, מדו

תשלום עבור עבודה הכלולה בחשבון הקבלן  .3-. תשלום כפול עבור אותה עבודה, ו2שונים. 

₪. הנ"ל מסתכם בסכומים של מאות אלפי  ובאילו סעיפים האישי שלא ברור האם נעשתה

יובהר כי כל דרישות התשלומים הנ"ל אושרו בחתימת מפקח הפרויקט ומהנדס המועצה 

י אי הסדרים הוקם בהוראת ראש המועצה צוות לטיפול בנושא ולקבלת לשעבר. מיד עם גילו

החלטות שכולל את מנכ"ל המועצה, אנוכי מבקר הפנים, הגזבר והיועץ המשפטי. כמו כן 

עדכנתי את יו"ר וחבר ועדת הביקורת של המועצה והודעה בעניין נמסרה על ידי גזבר 

ת למשרד רו"ח בר לב המתמחה המועצה בישיבת המליאה הקודמת. הצוות החליט לפנו

בביקורת חשבונאית חקירתית, על מנת לבדוק ולאשש את הממצאים שהתגלו על ידי גזבר 

המועצה ולקבל דו"ח המפרט את ממצאי הבדיקה והמלצות להמשך הטיפול בנושא. לצורך 

עריכת הביקורת הועברו כל המסמכים שנדרשו על ידי משרד בר לב. כמו כן לצורך הבדיקה 

תשאול מהנדס המועצה לשעבר, המפקח והקבלנים הראשיים בפרויקטים. לנו לפגישה זומ

משרד רו"ח בר לב הגיש לעיונינו טיוטה ראשונית. את הדו"ח הסופי הכולל ממצאי ומסקנות 

הבדיקה אנו אמורים לקבל בימים הקרובים. במקביל לכך הורחבה בדיקה פנימית על ידי 

לאי סדרים כספיים. בעקבות ויקטים נוספים קיים חשש פר 2-גזבר המועצה, והסתבר כי ב

קבלת הטיוטה הראשונית מבר לב ובה הממצאים הנ"ל החלטנו לשכור ייעוץ משפטי, משרד 

עורך דין הרנפלד תמם לבחינת דרכי הטיפול וממצאי הבדיקה הנערכת על ידי משרד בר לב, 

קת אי הסדרים הנ"ל. עם קבלת ובכלל זה היה צורך לבחון עירוב גורמי חקירה נוספים בבדי

הדו"ח הסופי ממשרד בר לב על ממצאיו והמלצותיו תעודכן מליאת המועצה. לנוכח 

. הרחבת הבדיקה לפרויקטים נוספים באגף ההנדסה בהיבט כספי 1הממצאים הוחלט: 

חשבונות עתידיים  ואישור . שכירת שירותי גורם בקרה הנדסי חיצוני לבדיקת2והנדסי. 

. שכירות יועץ חשבונאי באגף הגזברות לבדיקת 3יקטים באגף ההנדסה. לתשלום פרו

 חשבונות פרויקטים שוטפים. הדבר הזה כבר בוצע ויש לנו את היועץ שמסייע לאגוזי בעניין. 

לסיכום: על מנת שלא לשבש הליכי הבדיקה אין באפשרותי לפרט בשלב זה מעבר למה 
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ם הכוללים ממצאים והמלצות לביצוע יובא כאמור עם קבלת דו"חות בדיקה סופיישנאמר. 

הדבר לידיעת חברי המליאה. יובהר כי אנו נזהרים מלהסיק מסקנות כלפי מי מהמעורבים 

בנושאים הנבדקים, כל עוד הדברים אינם ברורים דיים. מאחר ומדובר בדיני נפשות אנו 

מעמיקה טרם פועלים בעניין זה מתוך זהירות המתחייבת, שיקול דעת ובחינה מקצועית ו

 גיבוש מסקנות ודרכי פעולה. עד כאן. 

 

 מה הלו"ז?    :מר אמנון כהן

 

האם נערכה בדיקה ונעצרו פרויקטים שקשורים לאותם      :מר גבי דור

גורמים שמעורבים כרגע? האם יש פרויקטים נוספים שמבוצעים על ידי אותם קבלנים בשטח 

וכתוצאה מזה הופסקו הפרויקטים של המועצה שקיים לגביהם חשדות בדו"ח הביקורת, 

 אותם קבלנים? השאלה ברורה אגוזי? 

 

  -לא לגמרי אבל  :מר יצחק אגוזי

 

 לא לגמרי?      :מר גבי דור

 

הממצאים שרואי דיבר עליהם היו במספר פרויקטים,   :מר יצחק אגוזי

באיזה מפקחים שונים. הפרויקטים עצמם חלקם כרגע  3-קבלנים, ו 3שמבוצעים על ידי 

  -שהיא מן הקפאה, כי יש בעיה, לא בגלל הבדיקה הזאת, לא בגלל הממצאים אלא בגלל

 

 בגלל הפרויקט.      :מר גבי דור

 

לא, בגלל שתקציב התב"ר הסתיים, צריך לבדוק, כמו שרואי   :מר יצחק אגוזי

אמר יש הרחבה של הבדיקה גם מעבר לממצאים שהתגלו, אם הסתיים התקציב והפרויקט 

א הסתיים, אז בעצם מה קרה כאן? בעיקר זה הפרויקטים שנמצאים פה במתחם המועצה. ל

פרויקט עמיאסף ממשיך כרגע, הבנייה ממשיכה וכנראה גם הפיתוח יתחדש תוך שבוע. 
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הפרויקטים פה בבדיקה טיפ טיפה יותר מעמיקה, ייקח עוד שבוע שבועיים ונקבל החלטות 

  -בהתאם למה ש

 

שאלה שלי, כדי שהיא תהיה ממוקדת, האם עד לקבלת ה     :מר גבי דור

 תוצאות הבדיקה יש הקפאה של העברת כספים לאותם גורמים שלגביהם מתבצעת בדיקה? 

 

לא בכולם. זאת אומרת בשביל להמשיך בפרויקטים, חלק   :מר יצחק אגוזי

ף מהפרויקטים האלה הם פרויקטים חיוניים לפתיחת שנת לימודים או לבית ספר עמיאס

לסיים אותו לקראת שנת הלימודים הבאה, הקרובה. מדובר בבית חינוך ירקון, בצור יצחק 

בבית ספר יצחק נבון. הפרויקטים ממשיכים להיבנות ואנחנו תמיד דואגים להחזיק לנו כסף 

שיכסה בעיות כאלה ואחרות שיתגלו בפרויקט. לא מועברים תשלומים שאי אפשר יהיה 

 ף, אם יתברר שצריך להחזיר אותו דרך הקבלנים. לגבות מהם אחר כך את הכס

 

 אמנון בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מתי הנושא  אני רוצה לשאול האם נקבע איזה לוח זמנים   :מר אמנון כהן

 הזה בא לסיום? כלומר מהבחינה של הבדיקה. 

 

זה תלוי באנשי המקצוע החיצוניים כפי שאמרת מבקר פנים   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שבנוסף לרו"ח הם שכרו גם יועצים משפטיים. בבקשה רחל.  דיווח

 

דווקא לא מעניין אותי לדיון בנושא הזה, כי אם זה בחקירה    :גב' רחל רבר

או בבדיקה אז זה בטח ייעשה. מה שיותר מעניין אותי אם נעשתה חשיבה בנושא של הבקרה 

על משהו כאילו לא מרגיש ואישורי החשבונות לא רק בתחום הזה של ההנדסה, כי זה מעיד 

לי טוב. כי אם קרה מקרה אחד זה קשה מאוד למצוא אותו, אבל אם היו אי סדרים במספר 

מקומות, אז אני חושבת שמשהו בבקרה של החשבונות של האישורים, משהו צריך לעשות 

 שם חשיבה בתהליכים, אני חושבת. 
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רים לגבי כל מה תראי, במועצה יש לנו נהלים מאוד ברו  :מר רואי מסורי

שקשור לרכישת רכש וטובין, טובין ושירותים, יש לנו מנהלת רכש שזה התפקיד המרכזי 

  -שלה, מנהלת הרכש החדשה היא בערך חצי שנה או יותר בתפקיד

 

 שנה כבר.   :מר יצחק אגוזי

 

  -ואנחנו גם בעקבות דו"ח ביקורת שאני ערכתי בנושא  :מר רואי מסורי

 

 ני דיברתי על בקרה של ספרים. א   :גב' רחל רבר

 

  לא, אני מדבר קודם כל ברמה של הרכש, זה עובר דרך  :מר רואי מסורי

עיניים מאוד מאוד מקצועיות, יש פה מדרג של מאשרים, וגם ברמה החשבונאית כמובן יש 

בקרה וצריך לחזק אותה, אין ספק תמיד צריך לחזק אותה. אבל מה שאני אומר שהדברים 

  -קיימים, תמיד יש מקום לעשות את זההבסיסיים 

 

  -כשמישהו מאשר פעמיים חשבון לא תמיד הוא עולה על זה   :גב' רחל רבר

 

  -לא, זה מדובר  :מר רואי מסורי

 

אבל בזמן שרושמים הבקרה רו"ח, מי שבודק את הספרים    :גב' רחל רבר

 זה צריך לצוף אצלו. 

 

ויקטים בתב"רים, תב"רים זה לא זה נכון, זה מדובר בפר  :מר רואי מסורי

  -נושא של רכש. באמת בנושא הזה אז אנחנו כרגע

 

 של הוצאות מול ביצוע מול מכרז, אני מדברת על...    :גב' רחל רבר
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  -רחל, שנייה אגוזי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מדובר במקרה הזה בפרויקטים הנדסיים שכל חשבון מורכב   :מר יצחק אגוזי

ת סעיפים בכתבי כמויות. אי אפשר לעלות על זה בצורה ברורה, כל מעשרות אם לא מאו

חשבון זה ברור אם יש סעיף, חשבונות מצטברים, אנחנו מנסים, לא מנסים אנחנו חושבים 

שאנחנו משפרים עכשיו את תהליכי הבקרה גם בתוך אגף ההנדסה גם בגזברות לגבי התחום 

, אני סבור שהבקרה שיש במועצה היא הזה. לגבי שאר התחומים לגבי התחומים של הרכש

בקרה מספקת, זה עובר דרך מספר ידיים. שם זה באמת חשבון, ברכש זה באמת חשבונית, 

קונים מוצר יש חשבונית, אז מישהו חתם שהוא קיבל את המוצר. פה בפרויקטים הנדסיים 

 זה חישובי כמויות. 

 

את המוצר. אם הוא שם אגוזי, אגוזי, גם פה מי שחתם קיבל   :מר משה רדומסקי

 מדרגות והוא חתם שיש מדרגות, אז יש את המדרגות...

 

 )מדברים יחד( 

 

אז אם לא ברור, רחל אם לא ברור, לפני כחודש וחצי שכרנו   :מר יצחק אגוזי

חשב נוסף בגזברות לבדיקה של פרויקטים הנדסיים, בינתיים כל חשבון שיגיע לתשלום 

ו כמובן מנסים לשפר את תהליכי הבקרה כתוצאה מהאירוע ייבדק על ידי אותו חשב, ואנחנ

 הזה שקרה. 

 

תראו חברים שנייה אחת תקשיבו, אני באמת לא רוצה למנוע   :ד"ר מוטי דלג'ו

מאף אחד להגיד מה שהוא רוצה להגיד, אבל אני מבקש מכם קחו לתשומת לבכם מה שאמר 

נפשות, הנושא הזה שזה פורום נושאים יש פה, אחד הנושא של דיני  2כאן מבקר הפנים, 

שהוא, אמרתי לכם לא רצינו לסגור לא הקלטה לא שום דבר, יש עדיין מידע שנבדק בצורה 

מאוד מאוד יסודית, נאמר גם על ידי מבקר הפנים כפי שהצוות שם החליט המליאה תדווח. 
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  -אז לכן אני מציע שאנחנו כאן נעצור, אחרת

 

על משרד בר לב שמעתי, אבל איזה  שאלה שאלתית רק,   :גב' לאה פורת

 משרד עורכי דין? 

 

 תמם ארנפלד.   :מר יצחק אגוזי

 

 מי?    :גב' לאה פורת

 

 ארנפלד תמם.   :מר רואי מסורי

 

 את לא מכירה?   :מר רואי מסורי

 

 לא. עכשיו שמעתי את השם.    :גב' לאה פורת

 

ם אם לא מאשרים מה שחשוב אני חושב לכולנו פה מה... ג  :מר אשר בן עטיה

צריכים ללמוד איך אנחנו עובדים הלאה. זה יותר אף אחד, אני חושב שאנחנו את המסקנה 

 חשוב מכל הדברים, זה חשוב מאוד פה. 

 

 אחרי שנקבל את התוצאות.     :???

 

תוך כדי קבלת תוצאות. היום ללמוד לעבוד איך עובדים נכון   :מר אשר בן עטיה

 שעות לפני.  4בודקים את זה שלא ייקרה דבר כזה, איך 

 

 זה מה שהוא עשה שהוא לקח עכשיו חשב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא אומר שלא, אני... שצריך לעשות.   :מר אשר בן עטיה
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 מינוי חברים לוועדות; .5

 

אוקיי חברים, הנושא הבא זה מינוי חברים לוועדות. אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

דות מינוי יורם דוקטורי יו"ר ועדה להנצחת זכרם של נרצחי חברים בוועאעשה את זה ככה: 

הטרור, ומינוי של שי אברהמי כחבר בוועדה להנצחת זכרם של ניצולי הטרור, מינוי תמי 

 -פרבר

 

 זה נרצחי, זה טעות בהדפסה.   :מר שי אברהמי

 

מה שכתבו פה אני קורא. נרצחי הטרור סליחה. ותמי תהיה   :ד"ר מוטי דלג'ו

יר הוועדה או מזכירת הוועדה. מינוי רו"ח איתי מקמל מכפר סירקין ממלא מקום גם מזכ

חבר ועדת ערר לארנונה. כי אם לפעמים איזה חבר שהוא בניגוד עניינים או בחופשה שיהיה 

מישהו אחר. מינוי חגית אקיבוטי שהיא אחראית אצלנו על כוח אדם, היא החליפה את רחל 

נה. אנחנו ממנים אותה גם כממונה על תעסוקה לאנשים עם שמי מי שלא יודע, זה יותר מש

מוגבלויות זה החוק מחייב, שיהיה בן אדם כזה. מינוי יעל שטרן ממתן כדירקטורית בחברה 

הכלכלית כנציגת ציבור. אני חושב עד כאן, אחר כך יש עוד אבל אני רוצה שתזכרו. יש כאן 

בת אחת? אז אני מעלה להצבעה מי בעד? מישהו שרוצה על איזה סעיף בנפרד או על כל זה ב

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

את מינויו של יורם דוקטורי כיו"ר ועדת להנצחת זכרם של  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

נרצחי הטרור, ומינויו של שי אברהמי כחבר בוועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור, 

מזכירת ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור. מינויו של חברה וומינויה של תמי פרבר כ

חגית אקיבוטי כממונה על  רו"ח איתי מקמל כממלא מקום ועדת ערר לארנונה. מינויה של

תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות. מינויה של יעל שטרן כדירקטורית בחברה הכלכלית 

 כנציגת ציבור. 

 

יש לנו מהנדס חדש ואנחנו רוצים את שי אני ממשיך, עכשיו   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -הבר רצון המהנדס של המועצה, לצרף אותו לוועדת מל"ח, הוא יהיה ממונה בינוי הנדס
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 שיירשם בפרוטוקול שהוא עזב את הישיבה רק.     :???

 

 לא, הוא יכול...   :מר שי אברהמי

 

 לא, הוא יכול לשבת. אתה יכול להיכנס.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עוד לא הגענו לשכר.     :???

 

 כן, נכון.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

ותו כנציג המועצה באיגוד ערים ולוועדת בטיחות, למנות א  :ד"ר מוטי דלג'ו

דרום השרון המזרחי לביוב, למנות אותו כנציג המועצה ברשות ניקוז ונחלים שרון, למנות 

אותו חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון, למנות אותו חבר בוועדת 

וריד. מכרזים בחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון. אני מעלה להצבעה, מי בעד? אפשר לה

 מתנגדים? אין. נמנעים? אין. אושר. 

את מינויו של שי בר רצון כממונה בינוי הנדסה בוועדת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

מל"ח, כחבר בוועדת בטיחות, כנציג המועצה באיגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב, 

ית לפיתוח דרום חבר דירקטוריון בחברה הכלכלככנציג המועצה ברשות ניקוז ונחלים שרון, 

 חבר בוועדת מכרזים בחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.כהשרון, 

 

מינויים של אייל מנהל אגף החינוך לוועדת חינוך מורחבת,   :ד"ר מוטי דלג'ו

לוועדת מלגות להשכלה גבוהה, לוועדת מל"ח ממונה חינוך, וועדה למיגור האלימות. תראה 

 חבוב מה מוטל עליך. 
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אני חושב שלכל תפקיד כזה צריך גם למהנדס המועצה וגם      :מר גבי דור

 לאייל מזכירה רק בשביל לתאם את המועדים של הוועדות. 

 

 יש, יש.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, עוד אחד.      :מר גבי דור

 

אני מעלה להצבעה את המינויים של אייל צייג לא, מספיק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 גד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. מי בעד? אפשר להוריד. נ

וועדת חינוך מורחבת, את מינויו של אייל צייג כחבר ב פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ועדה למיגור האלימות.בווועדת מל"ח ממונה חינוך, ובוועדת מלגות להשכלה גבוהה, ב

 

חברים אנחנו לא מזמן בחרנו מנהל למחלקת התחבורה, שמו   :ד"ר מוטי דלג'ו

ישראל קובי רוזן, אגב להביא אותו לישיבה הבאה שנכיר אותו, זה לא מחויב, המהנדס ב

מחויב אבל נביא אותו. אנחנו מבקשים למנות אותו לוועדת בטיחות ולוועדת מל"ח ממונה 

על דלק ותחבורה. אני מעלה את המינויים של קובי רוזן להצבעה, מי בעד? אפשר להוריד. 

 אושר פה אחד. נגד? אין. נמנעים? אין. 

וועדת מל"ח ממונה על בוועדת בטיחות ובקובי את מינויו  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 דלק ותחבורה.

 

  פתיחת חשבונות בנק בגני ילדים; . 7

 

אחרי שגמרנו את הסעיף הזה, פתיחת חשבונות בנק בגני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ילדים, מר אגוזי בבקשה. 

 

גנים חדשים  2-אנחנו פותחים חשבונות בנק גם ל אני אקריא,  :מר שי אברהמי

בצור יצחק ולגנים קיימים, כי התחלף הצוות. אני אקריא את השמות של הגנים ושל 
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מורשות החתימה בחשבונות האלה. צור יצחק גן תפוז נטלי שפיר ורחלי שוהם, צור יצחק גן 

ת פרידמן. בחגור גן לוטם עומר לואיז הדר וליזי לב, צור יצחק גן ארז דנית שילובסקי ושרי

הדס דוד וגלי קקון, גן סביון ענבל שושני ואילנה קיצוני. במושב מגשימים גן רותם ורד ברל 

הולץ וגאולה חדרי. ברמות השבים גן אפרוחים ענת גסלר זיילו וגלית שיאני. אנחנו מבקשים 

 את אישורכם לפתיחת החשבונות ושהם יהיו מורשות החתימה בחשבונות הללו. 

 

 הם עוברים תחת המבקר? כלומר יש פיקוח על העניין הזה.    :מר אמנון כהן

 

אגוזי, אתה רוצה לדבר על החשבונות האלה מבחינת המעמד   :מר שי אברהמי

 שלהם? ודאי שכן, התשובה היא ודאי שכן. 

 

 זה פתיחת חשבון או החלפת זכות חתימה?     :???

 

 , בחלק זה החלפת זכויות חתימה. בחלק זה פתיחת חשבון  :מר שי אברהמי

 

 אם זה חדש.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כן, בחדשים.   :מר שי אברהמי

 

 שאלו משהו?   :מר יצחק אגוזי

 

אני שאלתי, האם כל הנושא הזה של החתימות וכל הכספים    :מר אמנון כהן

 עוברים דרך המבקר גם כן? 

 

יבדוק את זה. החשבונות אם המבקר יחליט לבדוק את זה,   :מר יצחק אגוזי

האלה הם כמו חשבונות של מועצה, בהתאם לחוק חינוך חובה לחשבונות של מערכת החינוך 

יש בעלי זכות חתימה אחרים. הם כמובן מוגבלים הם חשבונות שאי אפשר להיכנס בהם 
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לחריגה, הם חשבונות קרדיטוריים והם פתוחים לביקורת, לבקרה של כל אחד, אנחנו עצמנו, 

אומרת המועצה בלי קשר למבקר עושה בקרה על החשבונות האלה מידי, יש לה חברה  זאת

שבודקת את זה. גם מלמד מדריכה את בתי הספר ואת הגננות איך לנהל את החשבון, וגם 

 מבקרת אותם. 

 

 אוקיי, עכשיו לאור הדברים, אתה יודע זה דברים...    :מר אמנון כהן

 

 יפתח בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

במקומות אחרים זה מתנהל בצורה כזאת שיש הגשת דו"ח   :מר איתן יפתח

על ידי הגננות אחת לתקופה, של כל החשבוניות העברת הכספים אחת לתקופה לא בבת אחת 

מראש, אלא אחת לתקופה יש איזה סכום לפי מספר ילדים, יש הגשת חשבוניות לעירייה 

ו. יש פה את הנושא הזה של חשבון אחד לראות שהם באמת השתמשו בכספים, למה השתמש

של הגן של ההורים, ויש חשבון אחד של כספי הגננת לצרכים של הגן. השאלה אם זה מתנהל 

אצלנו באותה צורה, בעיניי זה גם משהו שהוא מהרבה מועצות וככה בעיניי זה צריך 

חשבונות הם להתנהל, באיזה שהיא צורה שיש פיקוח, וחובה לגננות ועל האחראים על זה. ה

 של המועצה נקודה. 

 

 אנחנו מאשרים את זה פה.    :מר יצחק אגוזי

 

שנייה, מה שהעלית את הדרך בקרה שאתה אומר שזה נהוג   :ד"ר מוטי דלג'ו

בכמה עיריות. אני מטיל על המנכ"ל לבדוק, ואני חושב שגם אם זה לא קיים בעיריות אחרות 

הורים וכדאי שהדבר הזה יתקיים, בסדר. עוד הרעיון הוא רעיון טוב, זו בקרה בעיקר ל

  -מישהו? אם אין

 

סליחה, הערה אני אעיר, שיש פה נושא של גבייה של ההורים   :מר איתן יפתח

שמותר לפי חוק סכום מסוים, ועל ידי כך שאתה מפקח על זה אתה יכול לוודא שמחייבים 
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 את ההורים בדיוק בסכום שמותר לפי חוק ולא מעבר. 

 

אוקיי. חברים פתיחת חשבונות בנק בגני הילדים כפי   :טי דלג'וד"ר מו

שהקריא המנכ"ל, אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר 

 פה אחד. 

לפי הפירוט שהקריא  בנק בגני ילדיםפתיחת חשבונות  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 מנכ"ל המועצה.

 

 שמחי ענת; –אישור עבודה נוספת  .8

 

יש אישור עבודה נוספת לשמחי ענת, היועץ המשפטי יעלה   :ד"ר מוטי דלג'ו

את זה. כפי שאתם יודעים כל עובד מועצה שרוצה לעבוד בנוסף הוא חייב אישור מליאה, 

 בבקשה מר יריסב. 

 

אני אתמצת, יש איזה שהיא חוות דעת שאני חושב שהפיצו   עו"ד יריב סומך:

אנחנו אישרנו לה עבודה  2016-שמחי היא סייעת עובדת מועצה. כבר בגם לכולכם. ענת 

נוספת, היא בזמנו הועסקה כמרצה במספר מאוד מצומצם של שעות לימוד אקדמיות 

במכללת בית ברל. יש איזה שהיא סוגיה קטנה, כי בעיקרון בודקים שאין ניגוד עניינים ובית 

בל אין קשרים עסקיים אחרים. נוכח ברל הוא גוף שממוקם בתוך שטח השיפוט שלנו, א

ההיקף המאוד מצומצם של העבודה הנוספת שלה היא ביקשה השנה גם לעבוד בסמינר 

אז התגברנו על הבעיות המשפטיות הם לא ₪,  3,000-הקיבוצים, ההיקף השנתי הכולל הוא כ

 משמעותיות כאן, והמלצתי למליאה לאשר את העבודה הנוספת הזאת. אנחנו השנה גם...

דרך מחלקת חינוך שהייתה איזה שהיא מחשבה אני לא יודע אם השנה זה כן יתקיים, לנהל 

גם איזה שהוא עסק פרטי כמפעילת צהרונית, וזה דבר שבלתי ניתן, אי אפשר לאשר את זה, 

אז התייחסתי גם לנושא הזה שלא תהיה טעות, את הדבר הזה אנחנו לא מאשרים, והאישור 

נוהל, זה מה שאנחנו מבקשים, כלומר רק העיסוק בבית ברל הוא תקף לשנה, כי זה ה

 ובסמינר הקיבוצים כמרצה בהיקף מאוד מצומצם למשך שנה. 
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 שי בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת לגברת ענת שמחי   :מר שי אברהמי

שעות  29כמרצה לשנת הלימודים תשע"ט בבית ברל ובסמינר הקיבוצים בהיקף של 

אקדמיות. אישור המליאה בכפוף לחוות דעת המנהל הישיר והיועץ המשפטי של המועצה 

 שהוצגו בפני המועצה. 

 

 שעות שנתיות?  29  :מר אורי עצמון

 

 מצטבר כן.   :מר שי אברהמי

 

 )מדברים יחד( 

 

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

 ם? אין. אושר פה אחד. נמנעי

מאשרת עבודה נוספת לגברת ענת שמחי כמרצה לשנת פה אחד מליאת המועצה : החלטה

שעות אקדמיות. אישור  29הלימודים תשע"ט בבית ברל ובסמינר הקיבוצים בהיקף של 

המליאה בכפוף לחוות דעת המנהל הישיר והיועץ המשפטי של המועצה שהוצגו בפני 

 המועצה.

 

 לצורך מימון בניית  2021אמת מידה של תקציב מפעל הפיס למועצה לשנת  הקדמת . 10

 אולם ספורט ביה"ס עמיאסף; 

 

יש כאן את הקדמת אמת מידה של תקציב מפעל הפיס   :ד"ר מוטי דלג'ו

לצורך מימון בניית אולם ספורט בבית ספר עמיאסף. אגב לגבי אולם  2021למועצה לשנת 

כרטיסים  3מצים אדירים, קיבלתי אישור מכוכב יאיר, יש לו הספורט הזה, אנחנו עשינו מא
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מיליון  2.4שהוא לא השתמש בהם לקבלת תמיכה. שהוא ייתן לנו אפשרות של הטוטו, וזה 

מבחינתם זה בסדר, כי אנחנו הרי בונים את בית הספר וכל התוספות בכל מקרה זה... ₪, 

  -יס אמרו לנו: אה בהוהם מקבלים שירותים, והוא הסכים. כשבאנו למפעל הפ

 

 זה לא מפעל הפיס.     :???

 

לטוטו. נפגשתי עם מנכ"ל משרד התרבות, איך קוראים לו   :ד"ר מוטי דלג'ו

שמה? אבי בנבנישתי ויחד עם ששי אחראי על הספורט, אנחנו עושים מאמצים שיכירו לנו 

מה שכוכב יאיר. אז הם בזכות שבנינו בצור יגאל ויועבר לכוכב יאיר. ועכשיו שיאשרו לנו את 

אומרים שיבדקו ויבדקו. בינתיים אנחנו קיבלנו החלטה לצאת לדרך, כי אנחנו רוצים שיהיה 

אולם ספורט שם. כאשר המטרה היא את אולם הספורט הנוכחי, אפשר להשתמש במילה 

למכור אותו, כנראה שבית ברל זה אחד הפרטנרים כבר ישבנו איתם פעמיים ושלוש בסוגיה 

כולל הערכות שמאיות, אם יהיה כאן איזו התקדמות נודיע לכם, אבל כאן יש את הזו, 

 הבקשה הבאה, אגוזי. 

 

שנים בשיטה שהוא  10-מפעל הפיס עובד כל השנים, יותר מ  :מר יצחק אגוזי

מקדם מימונים על חשבון שנים הבאות. הוא תמיד מקדם מימון על חשבון השנים הבאות. 

כבר קיבלה החלטה לפני מספר חודשים לאפשר לקדם את מימון  ומה שקורה כרגע, המליאה

 לכל שנה. ₪  1,218,000לצורך בניית האולם בעמיאסף. מדובר על סדר גודל של  2019-2020

 

 כמה שנים?     :???

 

שנתיים, קיבלנו החלטה על שנתיים. בחודש האחרון, לפני   :מר יצחק אגוזי

, זה מה שאני מבקש 2021לבקש גם את שנת  חודש בערך מפעל הפיס פתח את האופציה

סך הכול  2021כרגע, להודיע למפעל הפיס, לקבל החלטה לקדם את המימון גם של שנת 

  -שנים, שמקדמים את התקציב של מפעל הפיס 3-ל₪  3,654,000מדובר על 
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 לא יהיה דיון עליה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 עבור הפרויקט הזה.   :מר יצחק אגוזי

 

 מה עלות הפרויקט הזה?   :רי עצמוןמר או

 

מי שרוצה להיכנס יכול להיכנס, לא מפריע לאף אחד, זכותה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 המלאה. 

 

עלות הפרויקט אני לא זוכר בדיוק כרגע, אבל מדובר על סדר   :מר יצחק אגוזי

 אם אני זוכר נכון. ₪, מיליון  8-9גודל של בין 

 

 בערך. יש לנו  50%  :מר אורי עצמון

 

מהטוטו, מקווים שזה ₪  2,400,000כן. ניסינו להשיג עוד   :מר יצחק אגוזי

 יצליח באיזה שהוא שלב. 

 

 למעשה מה אנחנו מאשרים...   :מר אשר בן עטיה

 

 מאשרים לקדם מימון של תקציב מפעל הפיס.   :מר יצחק אגוזי

 

להצבעה מי  אוקיי חברים, איל אל תצא תישאר, אני מעלה  :ד"ר מוטי דלג'ו

  -בעד? אפשר להוריד. נגד? אין

 

 אולי אני אקריא בדיוק את ההחלטה.   :מר יצחק אגוזי

 

 בבקשה, סליחה.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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מליאת המועצה מאשרת בקשה להקדמת אמת המידה של   :מר יצחק אגוזי

 הקדמת המימון היא₪.  3,654,000בסך  2019-2021תקציב מפעל הפיס למועצה לשנים 

 לצורך בניית אולם ספורט בבית ספר עמיאסף החדש. 

 

שזה יהיה כתוב במפורש רק לצורך העניין הזה. אני מעלה   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -להצבעה

 

 הצבענו כבר.     :???

 

לא, לא, אפשר להוריד. באמצע נעצרתי. מי נגד? אין. נמנעים?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אין. אושר פה אחד. 

מאשרת בקשה להקדמת אמת המידה של תקציב מפעל פה אחד עצה מליאת המו: החלטה

הקדמת המימון היא לצורך בניית ₪.  3,654,000בסך  2019-2021הפיס למועצה לשנים 

 אולם ספורט בבית ספר עמיאסף החדש.

 

 קווי הסעה בחינוך מיוחד; 20 –אישור התקשרות בפטור ממכרז  .11

 

 20אישור התקשרות בפטור ממכרז  יש לנו פה את הסעיף  :ד"ר מוטי דלג'ו

 קווי הסעה בחינוך המיוחד, בבקשה אגוזי. 

 

קווי הסעה בחינוך  110-המועצה פרסמה מכרז פומבי כ  :מר יצחק אגוזי

קווים הוגשו הצעות מחיר שהיו  6קווים לא הוגשו כלל הצעות מחיר ולגבי  11המיוחד. לגבי 

דת מכרזים החליטה שלא לקבל אותם גבוהות מאוד מהאומדן שערכה המועצה, ולכן וע

קווים נוספים חדשים שנוצרו עקב  3-וראש המועצה אישר את המלצתה. הקווים האלו ו

 2.9.18-, יותר נכון מ1.9.18-שיבוץ חדש מלפני מספר ימים צריכים לצאת אל הפועל החל מ

נספיק  ביום ראשון, כשמתחילה שנת הלימודים. לאור התאריך בו אנו מצויים, כמובן שלא
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לפרסם מכרז חדש. לאור זאת מתבקשת מליאת המועצה לאשר למועצה להתקשר עם חברות 

הסעה בפטור ממכרז לביצוע קווים אלה. אגף החינוך באמצעות הגברת שרה בן עטיה, שהיא 

מנהלת מחלקת חינוך מיוחד וטיפול בפרט, פנתה לכל חברות ההסעה שהשתתפו במכרז, 

הקווים  20-אחת נוספת וביקשה מהם לקבל הצעות מחיר ל חברות, ולחברה 11מדובר על 

האמורים. במסגרת הפנייה הוגבלו חברות ההסעה להגיש את הצעתם במחיר שלא יעלה על 

מחיר המקסימום שנקבע על ידי המועצה. לשמחתנו הוגשו הצעות מחיר לכל הקווים 

ר נשלחה לכם, . טבלה המרכזת את הצעות המחיבמחירים הנמוכים מהאומדן של המועצה

הקווים לשנת לימודים  20היא מצורפת לדף הזה. השווי הכולל של שירותי ההסעה של כל 

)ח( לתוספת השנייה לצו המועצות  22בתוספת מע"מ. על פי סעיף ₪  966,800-אחת הינו כ

הקווים, או  11המקומיות )מועצות אזוריות( משלא הוגשה כל הצעה למכרז כפי שקרה לגבי 

מכרזים לא המליצה על הצעה כלשהי, כפי שלגבי ששת הקווים, רשאית המועצה משוועדת ה

להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שהמועצה החליטה על כך ברוב חבריה, ומשנוכחה 

שבנסיבות העניין עריכת מכרז נוסף לא תביא תועלת. בנקודת זמן בו אנו מצויים עריכת 

 8להסיע את התלמידים כאמור החל מעוד  מכרז כמובן שלא תביא תועלת, כי אנחנו צריכים

ימים, ועריכת מכרז ופרסומו וניהולו הוא עניין שלוקח מספר שבועות. לכן אנחנו מציעים, 

 אם יש שאלות אני אענה, אם לא אז אני אקריא את הצעת ההחלטה. 

 

רגע שנייה אחת, תקריא את נוסח הצעת ההחלטה, שיחשבו   :ד"ר מוטי דלג'ו

  ואתן לך לשאול.

 

טוב, אז מליאת המועצה מאשרת התקשרות עם חברות   :מר יצחק אגוזי

)ח( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות )מועצות  22הסעה בפטור ממכרז לפי סעיף 

, לצורך מתן שירותי הסעה לתלמידי החינוך המיוחד. ההתקשרות 1958 –אזוריות( התשי"ח 

  -עם חברות ההסעה תהיה בהתאם

 

 גבי, גבי, אי אפשר ככה.   :לג'וד"ר מוטי ד
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ההתקשרות עם חברות ההסעה תהיה בהתאם לטבלת   :מר יצחק אגוזי

 תוצאות הליך הצעות המחיר שהוצגה בפנינו. 

 

 זהו סיימת? בבקשה ליטל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ההתקשרות היא למשך שנה בלבד.   :מר יצחק אגוזי

 

גבתי לזה גם במייל, למי שלא קראתי את זה גם מראש וה   :גב' ליטל רהב

, יש בעייתיות לטעמי בנושא של המכרזים הללו. מה שקורה וראייה לכך זה תקרא אני אומר

שלא הגישו, הספקים לא ניגשו למכרז הזה, מכיוון שהדגש הוא על מחיר שהוא מאוד נמוך 

, לעומת מה שהספק צריך לתת. בפועל ביום יום יש לנו ילדים שנוסעים בהסעות האלה

וההסעות האלה כי אנחנו לוקחים מתפשרים על הספקים הזולים ביותר, הם מורידים את 

זה לקבלני משנה מערים שכנות, ובפועל הילדים האלה לפעמים מקבלים רכב, נגיד שצריכים 

מעלון, רכב שאי אפשר לקשור את כיסא הגלגלים לרתמות של הרכב. מלווה שלא דוברת 

שאינו יכול לדבר ומתקשר  9לדים כמו... תושב צור יצחק בן שרה עברית, מלווה מתחלפת, י

באמצעות סימנים, צריך מלווה קבועה כדי שתכיר את הסימנים הללו. אם הוא צריך ללכת 

לשירותים או לשתות או לאכול או לא יודעת מה, וכל יום מתחלפת לו מלווה, וחלקן בכלל 

 06:30בשעות הבוקר, הגעתי בשעה לא מכירות אותו, אני התלוויתי באופן אישי להסעה 

בבוקר לקבל את ההסעה ביחד עם הילד הזה, והמלווה אפילו לא אמרה לו בוקר טוב. הגענו 

  -לאגף חינוך ישבנו עם אייל

 

 ליטל, מה ההצעה שלך? הצעה, הצעה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 דקה, דקה, אני רוצה להגיד.    :גב' ליטל רהב

 

 ה שלך? מה ההצע  :ד"ר מוטי דלג'ו
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שנייה, יש לי על ליבי דקה להוסיף עוד משפט. ישבנו עם שרה    :גב' ליטל רהב

בן עטיה ועם אייל, ובסופו של דבר הקבלן עצמו הוסיף עלות לאותה מלווה, ויכולנו לקחת 

מלווה שהיום באמת היא מהיישוב והוא מקבל את הטיפול שמגיע לו. אני רוצה, אני מבינה 

לא נוכל... את המכרז, אני מבקשת להוסיף להתקשרות או תנאי סף או שכרגע המכרז הזה, 

קנסות כלשהם אם הקבלן אינו עומד בתנאים שהוא מחויב להם. קרי רכב לא תקין, קרי 

איחורים חיסורים, ומלווה, מיהי, מה היא, אישור על העדר רישום פלילי, אישור על זה 

ה קצת נחמדה לבריות ושתדע להגיד שהמלווה היא קבועה ודוברת השפה העברית, שתהי

, כי בסופו של דבר -ואני חושבת שזה אחריות של הבוקר טוב לילד שאותו היא מלווה. 

הילדים האלה הם הילדים שצריכים לתעדף אותם במקום הכי גבוה, ולא לבוא דווקא... 

 ולהגיד הכי זול הכי זול הכי זול. 

 

 אייל בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -תנאי המכרז מדברים בעד עצמם, זה אותם תנאים     :ייגמר אייל צ

 

 אבל הם לא בתנאי המכרז.    :גב' לאה פורת

 

אבל רגע, זה אותם תנאי מכרז, הוא מחויב לעמוד בתנאים,      :מר אייל צייג

  -אנחנו מגדירים רכב עם מעלון, אז יהיה רכב עם מעלון. נקודתית הייתה פה בעיה

 

  -מה הקנס? מה הקנס על מישהו שעושה   :גב' לאה פורת

 

 אני לא זוכר את תנאי המכרז, אבל יש שמה קנסות.      :מר אייל צייג

 

מאוד משוקללת... זה שונה מליקוי לליקוי, אבל יש יש טבלה   עו"ד יריב סומך:

טבלה מאוד משוקללת, היא נקבעת בחינוך המיוחד על ידי משרד החינוך, היא מוכתבת לנו 

 מים והכול, וגם משתמשים בהם ללא שום הסתייגות. גם הסכו
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 מתי בפעם האחרונה קנסתם?    :גב' לאה פורת

 

 אנחנו גם מחליפים ספקים.   עו"ד יריב סומך:

 

 )מדברים יחד( 

 

 -אם יש בעיה נקודתית    :???

 

 יש בעיה, בפועל הילדים האלה...   :גב' ליטל רהב

 

היה לי את ההזדמנות לציין את העבודה גבי שנייה אחת, ת  :ד"ר מוטי דלג'ו

של ועדת המכרזים והיו"ר שלה. אני אמרתי את זה במובן החיובי. אייל מה שאני מציע 

 שחברת המועצה תשב איתך תיכנסו לפרטים ותסיקו מזה מסקנות לשנה הבאה. 

 

 איזה החזר נותן משרד החינוך על זה?    :מר אמנון כהן

 

  -מהזה רק חלק   :מר יצחק אגוזי

 

 זה חלק שולי ממערך ההסעות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 20הצעת ההחלטה שאגוזי הקריא חסר סך הכול הקווים   :מר אורי עצמון

 קווים, להוסיף את זה. 

 

 איך?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 קווים ללא מכרז.  20סך הכול אנחנו מחליטים   :מר אורי עצמון
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 . 150מתוך   :מר איתן יפתח

 

קווים. אבל את  20לא חשוב מתוך כמה, אנחנו מחליטים על   :צמוןמר אורי ע

 זה הוא לא הזכיר בהקראה. 

 

 הקווים לא מפורטים...      :מר גבי דור

 

כתוב על סדר היום גם. בוודאות הוא צריך להוסיף. תקשיבו   :ד"ר מוטי דלג'ו

פתוחות לכלל טוב, תירגעו אני מציע לכם שתירגעו. אתם יודעים ישיבות המועצה הם 

התושבים, ובדרך כלל כשמגיעים תושבים אנחנו לא מאפשרים אחרת זה הופך להיות שיש 

חברי מועצה. אבל מאחר וכאן מדובר במקרה מיוחד, והגיעה אישה מכובדת  300לנו עוד 

ברשותכם אם זה מתאפשר אנחנו נאפשר לה כמה משפטים, אני מתאר לעצמי שזה יהיה 

 ורים שנזקקים לשירות שאת מדברת עליו. בבקשה גבירתי. לטובת כלל התושבים והה

 

, 8אז קודם כל תודה רבה. שמי דפנה אני אימא של איתם בן    גב' דפנה:

ואני רק רוצה לשתף שבשבילי כאם להיתקל במצב שבאמצע שנה אין שום נהג שמסכים 

בו. ובסוף להסיע את הילד. כל נהג שפונים אליו אומר שזה סכום שהוא לא יכול לעמוד 

גברים ברכב שמסיע  2חברת ההסעה פונה לקבלן משנה מטייבה, ומסיעים את הילד עם 

חלקי חילוף, הילד חזר שחור מפיח. כלומר זה דברים שאתם לא מאמינים. הילד יום אחד 

נסע עם יד קשורה כל הדרך, המלווה לא ראתה את זה, כי היא יושבת מקדימה, היא לא 

, זה 14א לא יכולה לתקשר איתו בשום צורה. יום אחד מלווה בת דוברת את השפה שלו, הי

ילד שנסע בלי רצועות ברכב. אני לא מדברת על פעם אחת, אני מדברת על שבועיים שהילד 

הזה היה בבית, כל פעם מסיבה אחרת שלא יכולתי להעלות אותו להסעה, כי אין רצועות, כי 

תי, אני לא ישנתי בלילה. עכשיו אני לא , מכל מיני סיבות שאני לא יכול14המלווה בת 

היחידה, אני ניסיתי לגייס עוד הורים, הם לא יכלו בהתראה כזאת קצרה, אני לא היחידה. 

אני פונה אליכם באמת מתוך מצוקה, אנחנו עברנו שנה סיוט. עכשיו זה הסתדר לנו כי חברת 
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יה. אבל ההסעות ההסעה משלמת יותר למלווה שיכלה להסיע אותו ושאנחנו סומכים על

האלה יכולות להפוך לסיוט אם התקציב שהמועצה נותנת לא מאפשר לנהגים להסיע אותם, 

 ולספק את השירותים כמו שהילד צריך. 

 

לאה, אני אמרתי לך שהיום אני רואה פעמיים, אז אל תדברי   :ד"ר מוטי דלג'ו

אייל, שמופקד על  פעמיים. גבירתי, תודה רבה. יושב פה מנהל אגף החינוך של המועצה

הנושא, אני גם הבנתי שעוד קודם לדברים שאמרת טיפלו בסוגיה הזאת, אבל באופן עקרוני 

צריך להיות כקו מנחה דווקא במקרים המיוחדים האלה, שתהיה תשומת לב לפרטי פרטים, 

אז אייל נא טפלו בעניין, תודה רבה לך. ברשותכם אנחנו נמשיך, יש לנו פה את הסעיף 

  -שביקש

 

 אנחנו הצבענו על הקווים?   :מר אשר בן עטיה

 

לא, לא, לא, אבל אתה צודק. אני מעלה להצבעה את הסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

קווי הסעה בחינוך מיוחד, יש נוסח הצעת החלטה בבקשה  20לגבי התקשרות בפטור ממכרז 

 מר אגוזי. 

 

וי הסעה קו 20, לגבי מליאת המועצה מאשרת התקשרות  :מר יצחק אגוזי

)ח( לתוספת השנייה לצו  22עם חברות הסעה בפטור ממכרז לפי סעיף בחינוך המיוחד, 

, לצורך מתן שירותי הסעה לתלמידי 1958 –המועצות המקומיות )מועצות אזוריות( התשי"ח 

החינוך המיוחד. ההתקשרות עם חברות ההסעה תהיה בהתאם לטבלת תוצאות הליך הצעות 

 ליאה ותהיה תקפה למשך שנה אחת. בפני המ המחיר שהוצגה

 

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

 נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 
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קווי הסעה בחינוך המיוחד,  20-ל ,מאשרת התקשרות פה אחד מליאת המועצה: החלטה

ספת השנייה לצו המועצות המקומיות )ח( לתו 22עם חברות הסעה בפטור ממכרז לפי סעיף 

 , לצורך מתן שירותי הסעה לתלמידי החינוך המיוחד.1958 –)מועצות אזוריות( התשי"ח 

ההתקשרות עם חברות ההסעה תהיה בהתאם לטבלת תוצאות הליך הצעות המחיר 

 שהוצגה בפני המליאה ותהיה תקפה למשך שנה אחת.

 

ל חברת ההשבה והאגודה שמכינים, דוד הזכרת את הנושא ש  :ד"ר מוטי דלג'ו

פשוט הסבו את תשומת ליבנו כשזה היה על סדר היום נציגים של רמת הכובש ביקשו 

להשתתף בפגישה. ומאחר וזה לא על סדר היום הנציגים שלהם לא באו. אם חיים מבחינתך 

 זה בסדר שידברו על זה שאתה רוצה שזה יהיה בישיבה הבאה על סדר היום. 

 

הם ביקשו הם לא שאלו אותי, אז אני לא יודע מה להגיד   :צקימר חיים רו

  -בשמם

 

כי אתה לא יודע לענות. אז מה שאנחנו נעשה דוד זה יהיה על   :ד"ר מוטי דלג'ו

 , אז אני מבקש למנכ"ל אנא רשום. 2.9.18סדר היום של הישיבה הבאה 

 

 . קח לתשומת ליבך שכנראה אתמול או היום אישרו..   :מר דוד משה

 

 כן, כן, אני יודע, בנצי עדכן אותנו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אישור מינוי ותנאי שכר; –מהנדס המועצה  .6

 

ברשותכם יש את הסעיף של מהנדס המועצה אישור תנאי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שי, זה שי וההוא שי בר.  2שכר, אז שי. תראו יש לנו עכשיו 

 

ילים. שימו לב אגב באמת וכבר חלקכם מתבלבל במי  :מר שי אברהמי
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... אישור מינויו של שר בר רצון כמהנדס המועצה. במיילים, במיילים כבר חלקכם מתבלבל. 

הצעת ההחלטה היא, והיו על זה כמה וכמה דיונים במועצה, מליאת המועצה מאשרת את 

יו של מר שי בר רצון כמהנדס המועצה, לאחר בחירתו בוועדת בחינה שערכה המועצה. ומינ

בכירים של השלטון המקומי בשיעור שכר של  ההמליאה מאשרת את העסקתו על פי חוז

מילים. שכרו של מהנדס רשות על פי  2זאת הצעת ההחלטה, אני אגיד  .משכר מנכ"ל 90%

ממה שנקרא שכר מנכ"ל. שי בר רצון כפי  95%-ל 85%הנחיות משרד הפנים נא בטווח שבין 

שיר. תפקידו הקודם ברשות על רקע מקצועי נרחב וששמעתם מקורות החיים שלו הוא בע

 שכר מנכ"ל ברשות המקומית.  100%-שדות התעופה הוא בא מרמת שכר גבוהה יותר גם מ

 

אם אנחנו נהיה רשות שדות התעופה, אז אנחנו נשלם לו את    :גב' לאה פורת

 זה. 

י, ולכן חשבנו שעם הרקורד שהוא בא ועם הניסיון המקצוע  :מר שי אברהמי

-בהחלט מקובל לא להתחיל במדרגה הנמוכה, אלא לפחות להתחיל במדרגה השנייה שהיא ה

 , זאת ההמלצה שאנחנו מביאים לכם כאן להחלטה. 90%

 

 מה זה אומר...     :???

 

 ₪.  27,000-28,000בסביבות   :מר שי אברהמי

 

 תגיד בדיוק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שכר ברוטו. ₪,  28,800שכר מנכ"ל זה  90%  :מר שי אברהמי

 

 . 30%על זה תוסיף      :מר צפי פלד

 

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

 אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 
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יו של מר שי בר רצון כמהנדס המועצה, ומאשרת את מינפה אחד מליאת המועצה : החלטה

 הירתו בוועדת בחינה שערכה המועצה. המליאה מאשרת את העסקתו על פי חוזלאחר בח

 .משכר מנכ"ל 90%בכירים של השלטון המקומי בשיעור שכר של 

 

 מסכום המכרז; 50%-אישור הגדלת חוזה עבודות פיתוח במתחם המועצה ב .9

 

אגוזי ביקש, הוא לא הספיק להכין את כל החומר,  9סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 וא מבקש שהנושא ירד ויועבר לישיבה הבאה. ה

 הסעיף יורד מסדר היום ועובר לישיבה הבאה. : החלטה

 

 תב"רים; . 12

 

תב"ר עבודות פיתוח ליישובים הלוואה. במסגרת עבודות   :מר יצחק אגוזי

הפיתוח אנחנו לפעמים מאשרים ליישובים קבלת הלוואות. גם זה צריך להיות מאושר על ידי 

 ₪.  500,000"ר מסגרת כזה. כרגע אנחנו מבקשים להעמיד אותו על תב"ר, תב

 

 לאיזה יישובים?   :מר שלמה עצמוני

 

 אין עדיין יישובים ספציפיים.   :מר יצחק אגוזי

 

לא, לא שנייה, אנחנו בזמנו קיבלנו החלטה שמעמידים סכום   :ד"ר מוטי דלג'ו

צה והגזבר. יישוב מקבל הלוואה של כסף, בדרך כלל זה היה לשיקול דעת של ראש המוע

לשנה שנתיים שלוש, והוא מחזיר את זה בתנאים, על הדבר הזה ₪  ₪150,000  100,000

המועצה כמובן שהיא לא מפסידה משום שמשולם ריבית. אגוזי אומר שכבר מיצינו את כל 

 הקרן הזו שקבענו כבר לפני שנתיים, מתי זה היה? 

 

 הרבה יותר.   :מר יצחק אגוזי
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  -כן, הרבה יותר, והוא מציע ששוב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נפתח תב"ר חדש.   :מר יצחק אגוזי

 

 שיהיה תב"ר. זה לא אומר שהכסף יוצא כל זמן שלא נותנים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מימון מלא ₪  30,000הנגשת גן לליקויי שמיעה גן אלון במתן   :מר יצחק אגוזי

מימון של קרן ₪,  280,000אוטובוסים  2ברכישת  של משרד החינוך. השתתפות המועצה

 פיתוח. כאן הוא בטח יסביר. 

 

אופציות.  2שנייה תעצור, תראו השנה פנו אלינו ונתנו לנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

אופציה זה של האוטובוסים הרגילים והאופציה השנייה זה אוטובוסים תוצרת סין. ההבדל 

מאות אלפי שקלים. אנחנו החלטנו שאנחנו ביניהם, השתתפות של הרשות סכומים של 

לוקחים את הסינים, בדקנו חברות אגד, כל מיני חברות גדולות בארץ משתמשות ברכבים 

האלה, ובהחלט אין שום סיבה שנשלם פה סדר גודל של כמה מאות נדמה לי, איזה רבע 

 יותר. ₪ מיליון 

 

על כל ₪  500,000או ₪  400,000איזה ₪  140,000במקום   :מר יצחק אגוזי

 אוטובוסים. 

 

 שיש להם זכות להיות...   :מר אשר בן עטיה

 

 לא, אין.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 יש לך כסף מאיפה.   :מר אורי עצמון
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זה לא אנחנו קובעים, יש מכרז של משק וכלכלה, שזה בוצע   :ד"ר מוטי דלג'ו

ים, המועצה האזורית דרום אוטובוס 30עבור כלל הרשויות. זה סדר גודל נדמה לי של איזה 

 אוטובוסים.  2השרון זו השנה נדמה לי החמישית ברציפות שאנחנו כל פעם מקבלים 

 

אנחנו בעצם מגדילים הפעם את צי הרכב שלנו. השנה אנחנו   :מר יצחק אגוזי

 לא מוכרים, לא מוציאים השנה. 

 

 היתר זה משרד החינוך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ₪?  140,000 אוטובוס עולה    :???

 

 לא, זה ההשתתפות של המועצה.   :מר יצחק אגוזי

 

 זה ההשתתפות שלנו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 משרד החינוך נותן.      :מר צפי פלד

 

 )מדברים יחד( 

 

 ומשהו. ₪  800,000הסינים עולים פחות בסביבות   :מר יצחק אגוזי

 

 מרכיבים אותם בארץ?   :מר שלמה עצמוני

 

 לא יודע.   :וזימר יצחק אג

 

 )מדברים יחד( 
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הנגשת גן לליקויי שמיעה בגן רימון ברמת הכובש, גם פה   :מר יצחק אגוזי

כיבוי אש במוסדות חינוך  1379מימון מלא של משרד החינוך. תוספת לתב"ר ₪  30,000

זה המסגרת של המכרז שעשינו ₪,  445,000עוד ₪  1,708,000ומבנה ציבור. התב"ר היה על 

 90,000החלפת מערכת כיבוי אשר בהיכל התרבות, אנחנו אישרנו  1684ר. תוספת לתב"ר בעב

רכב של קב"ט המועצה  1669מימון של קרן פיתוח. תוספת לתב"ר ₪,  27,000וצריך עוד ₪ 

 ממומן על ידי משרד הביטחון.  65%או  60%בסביבות ₪,  150,000בעלות של 

 

 איזה רכב?    :גב' לאה פורת

 

  -תוספת לאבזור שם של  :ק אגוזימר יצח

 

 שאלה איזה רכב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מי שאל? ₪.  11,600רגע,   :מר יצחק אגוזי

 

 איזה רכב?    :גב' לאה פורת

 

, נדמה לי. תוספת לתב"ר XCנדמה לי שהוא קנה סובארו   :מר יצחק אגוזי

כקידום מימון ₪,  330,000-עבודות פיתוח ביישובים, אנחנו מבקשים להגדיל את זה ב 1657

  -1561לחלף השבחה עתידי במושב ירחיב. תוספת לתב"ר 

 

, את קוראת לזה ג'לג'וליה מזרח, קוראים שנייה, המקור זה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 דונם מג'לג'וליה. בבקשה תמשיך.  275לזה ירחיב מערב הפרויקט של 

 

ים, אנחנו מבקשים שיקום ביוב ביישוב 1561תוספת לתב"ר   :מר יצחק אגוזי

מכסף של קרן שיקום של נוה ירק, הם פנו וביקשו לשדרג, לעשות איזה שהוא ₪  120,000

שיקום ביוב ביישוב שלהם. זה כסף שנקבע כקרן שיקום במועצה של היישוב, ויש את הכסף 
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 150,000זה העברה של  1680עם הגדלת תב"ר של  1653הזה שעומד לזכותם. הקטנת תב"ר 

לתב"ר ביישוב מתן, על פי בקשת הוועד, מקטינים את התב"ר של תוספת הקומה, מתב"ר ₪ 

ומגדילים את התב"ר של מתקני המשחקים. אותו דבר הם ביקשו את התב"ר שלהם, את 

לתב"ר של מתקן ₪  60,000להעביר  1622החלק שלהם בעבודות פיתוח ביישובים מתב"ר 

מדובר על אותו פרויקט,  15-ו 14, 13, 12, תב"ר 1518משחקים ביישוב. הקטנת תב"ר 

פרויקט של ג'לג'וליה פרויקט הפיתוח, אני אומר בג'לג'וליה אבל בשטחי דרום השרון שיעברו 

בעתיד לג'לג'וליה, זה הכול כספים של רמ"י, אין פה שקל אחד של המועצה. מבחינת רמ"י 

התכנון. אנחנו  פרויקטים, אחד של הפיתוח, אחד של העתיקות ואחד של 3יש פה בעצם 

מסדרים את הכסף בדיוק בהתאם להעברות הכספים של רמ"י. כאמור כל המימון פה של 

זה עבודות פיתוח  16. תב"ר 15-ו 14, 13, 12רמ"י זה רק סידור פנימי של הכספים של תב"ר 

בבית ספר כצנלסון בכפר סירקין, כידוע נבנה שם בית ספר, יש צורך בהשלמה של עבודות 

וזה אנחנו מבקשים לאשר במימון של קרן ₪,  140,000ם בבית ספר, בשווי של הפיתוח ש

 פיתוח. 

 

  -אגוזי זה לא מספיק אבל    :???

 

 מספיק, הכול מספיק.      :מר צפי פלד

 

מוטי אפשר להתייחס שנייה לאוטובוסים, זה דבר שעובר   :מר אשר בן עטיה

זה מסין, האוטובוסים של סין מבחינת ככה, אבל זה דבר משמעותי במדינה שלנו, הרכש ה

שנים רק, הם  7שנים כמו האוטובוסים של המרכיבים פה, זה  10עמידות הם לא לוקחים 

אמינים פחות. אני לא יודע כמה המועצה חוסכת, אני לא הייתי הולך בתור מועצה בתור 

אפשרות דוגמא לקחת מתוצרת סין. האוטובוס של סין הוא לא אוטובוס טוב. אם יש לנו 

 אנחנו צריכים לקחת את העלות ולקחת אוטובוסים תוצרת הארץ. 

 

 חגורות בטיחות יש?    :גב' לאה פורת
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רגע, רגע חברים תקשיבו טוב, מי שעושה את המכרז הזה זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -חברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי

 

 אז למה הבאת.   :מר אשר בן עטיה

 

נייה, רגע, רגע, סבלנות. התנאי לגשת למכרז הזה יש סף, ש  :ד"ר מוטי דלג'ו

 מה מבקשים מכל חברה. זה לא מצב שיכול לגשת כל אחד. 

 

מוטי, ההבדל ביני ובינך הייתי בתנאי הסף הזה בהרבה   :מר אשר בן עטיה

מכרזים, וראיתי איך מסובבים את תנאי הסף. אני אומר לך מניסיון, יש לי חברים שיש להם 

מסיעים אוטובוסים, לא קונים את הסינים האלה. האוטובוס הזה הוא לא טוב, אתם חברות 

תשלמו על זה ביוקר, אבל תעשו מה שאתם, חוץ מזה איפה הציונות שלכם? מה קרה עכשיו? 

אתם רוצים שיסגרו את המפעל הזה? מה? כמו שרוצים להביא עגבניות מחוץ לארץ? מה 

 לקחת את הדבר הזה?  הרווח של המועצה פה? למה אני צריך

 

???:    400,000  .₪ 

 

שאנחנו צריכים לעמוד לפחות על הפעם הזו, אני חושב   :מר אשר בן עטיה

סייעות אתם לא עוזרים לוקחים מהם, פה בדבר הזה זה דבר עקרוני, אנחנו מתנפחים כולנו 

מהדברים  על אוטובוס? עזבו אותנו₪  40,000ציונים, דבר פה קטן, חסכתם לא יודע כמה 

האלה, אתם לוקחים אוטובוס סיני, למה? קודם כל יהיה לך כפילות, לא יהיה לך אותו סוגי 

אוטובוס. מוטי, באחזקה יהיה לך כפילות, זה לא אותו סוגי אוטובוס, לא אותם חלקים, לא 

אותם תיקונים, אתם לא לוקחים את זה בחשבון, יש צי רכב, אני יודע מה זה אחידות של 

 י חושב, תשקלו את זה עוד פעם, חבל. רכב. אנ

 

  -אני מציע להביא יועץ חיצוני, איש מקצוע בן אדם ש  :מר שלמה עצמוני
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לא צריך, מישהו ישחד אותו. עזבו, כל היועצים האלה   :מר אשר בן עטיה

 משוחדים, עזוב אותך. היינו בסרטים האלה, כולם יגידו לך מה שהם רוצים. 

 

 )מדברים יחד( 

 

  -קודם כל אני לא מומחה כנראה כמו אשר  :צחק אגוזימר י

 

אני בטח לא מומחה, לא באוטובוסים, בטרקטורים אני   :מר אשר בן עטיה

 מומחה, באוטובוסים לא. 

 

שנייה, שנייה, אני רק אומר שבמכרז הזה או בהצעות האלה   :מר יצחק אגוזי

אשון. דבר שני, בעקבות הדבר החברות עומדות לפי כל התקנים של משרד התחבורה, דבר ר

הזה בעקבות האופציה הזאת של ייבוא האוטובוסים מסין משרד החינוך צמצם דרמטית את 

על כל אוטובוס, ₪ ההשתתפות שלו. אם עד היום הוא השתתף בסדר גודל של כמיליון 

על כל אוטובוס, היום משרד החינוך מממן ₪  208,000או ₪  200,000והמועצה נדרשה לשלם 

שלה, זאת אומרת ₪  140,000-וקצת, והמועצה מוסיפה את ה₪  700,000בערך, ₪  700,000

אז נתנו לנו את האופציה, זאת אומרת נתנו ₪.  850,000אוטובוס היום הוא בסדר גודל של 

צריך לשלם את ₪  1,200,000-את האופציה שמי שרוצה לקחת אוטובוסים תוצרת הארץ ב

 ₪.  1,200,000מה שמשרד החינוך משתתף לבין  וקצת,₪  700,000ההפרש שבין 

 

 אני לא מאמין.   :מר שלמה עצמוני

 

 כן, זה בדיוק מה שעשו.   :מר יצחק אגוזי

 

  -זה בנט, זה מה שהוא עשה? ככה הוא מעודד את ה  :מר שלמה עצמוני

 

 בנק והחבר שלו.    :גב' לאה פורת



 מועצה אזורית דרום השרון 
 21.8.2018מיום  הישיב

 

 56 
 

 

לא מאמין למה שאתה אומר,  אני לא מאמין, אני לא מאמין,  :מר שלמה עצמוני

 לא מאמין, לא מאמין. לא מאמין שההקצבה באופן יחסי ככה. 

 

 ? 16או  14חברים, תראו יש לנו צי היום של כמה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . 18, יהיה 18  :מר יצחק אגוזי

 

האלה באים לניסיון ואנחנו נראה, כמו שהגענו בסופו  2-אז ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

קחים וולבו או שלוקחים את החברה השנייה, זה גם בסופו של יום הבנתי המלצה של יום לו

 גם של קצין הרכב. אתם רוצים אחד אחד או? 

 

 הכול.     :???

 

 למעט האחרון.    :גב' לאה פורת

 

בהתאם לנייר שחולק  16עד  1-גם סירקין. יש לנו סעיפם מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

ר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. תודה לכם, מי בעד שירים את ידו? אפש

 רבה לכם ולהתראות. 

 :תב"רים הבאים-לאשר את ה פה אחד: הוחלט החלטה

 ₪     500,000      עבודות פיתוח ליישובים )הלוואה(.   1
    קרן פיתוח מימון :       
       

 ₪     30,000     הנגשת גן לליקויי שמיעה גן אלון במתן.   2
                מימון: משרד החינוך      

 
      ₪    280,000     אוטובוסים 2השתתפות המועצה ברכישת .   3

 קרן פיתוח מימון:       
 
 ₪     30,000    הנגשת גן לליקויי שמיעה גן רימון רמת הכובש .  4

 משרד החינוךמימון:       
           

 ₪    445,000 (1,708,000בוי אש מוסדות חינוך ומבנה ציבור )כי 1379תוספת לתב"ר  .  5
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 קרן פיתוחמימון:       
  

 ₪    27,000 (90,000החלפת מערכת כיבוי אש היכל התרבות ) 1684תוספת לתב"ר  .  6
 קרן פיתוחמימון:       

  
 ₪     11,607  (150,234רכישת רכב לקב"ט המועצה ) 1669תוספת לתב"ר .   7

  קרן פיתוחמימון:       
     

 ₪    330,000  (5,822,000) 2018עבודות פיתוח יישובים  1657לתב"ר .   תוספת 8
 **קרן פיתוחמימון:       
 ** קידום מימון חלף השבחה עתידי מושב ירחיב      

 
 ₪    120,000   (300,000שיקום ביוב ביישובים ) 1561 .  תוספת לתב"ר9

 יקום נוה ירקמימון: קרן ש     
 

 ₪   150,000   (650,000תוספת קומה במתנ"ס מתן ) 1653. הקטנת תב"ר 10
      מתקני משחקים במתן 1680הגדלת תב"ר       

 
 ₪    60,000   (4,074,000עבודות פיתוח ישובים ) 1622. הקטנת תב"ר 11

 מתקני משחקים במתן 1680הגדלת תב"ר       
 

 -₪  171,795  (2,342,631ון ראשוני ג'לג'וליה מזרח )תכנ 1518. הקטנת תב"ר 12
 

 -₪ 3,434,946           (16,608,694ביצוע כביש ג'לג'וליה מזרח ) 1606. הקטנת תב"ר 13
 

 ₪  3,606,741       . עתיקות ג'לג'וליה מזרח14
  מימון: מינהל מקרקעי ישראל      

 
 ₪    360,728  (2,170,836מזרח )תכנון ראשוני ג'לג'וליה  1518. הגדלת תב"ר 15

 מימון: מינהל מקרקעי ישראל      
 

 ₪    140,000     . עבודות פיתוח בי"ס כצנלסון בכפר סירקין16
 מימון: קרן פיתוח      

 

 

 

 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה ראש

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

________________ 
 גוזייצחק א

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 ;17.7.18מיום  64/18אישור פרוטוקול מליאה מס'  . 2

 

 ;17.7.18מיום  64/18פרוטוקול מליאה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 חורשים; –ועדת גבולות כפר ברא  –דו"ח מסכם  . 3

 

י ההתאמות מאשרת את הצעת שר הפנים לתיקון אפה אחד מליאת המועצה : החלטה

וצירוף השטח הגלילי כפי , בגבולותיה המוניציפאליים עם המועצה המקומית כפר ברא

, בהתבסס על המלצות ועדת שמסומן באות ד' לתחום המועצה האזורית דרום השרון

 .2017החקירה הגיאוגרפית מנובמבר 

 

 מינוי חברים לוועדות; .5

 

וקטורי כיו"ר ועדת להנצחת זכרם של את מינויו של יורם ד פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

נרצחי הטרור, ומינויו של שי אברהמי כחבר בוועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור, 

מזכירת ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור. מינויו של חברה וומינויה של תמי פרבר כ

ה על רו"ח איתי מקמל כממלא מקום ועדת ערר לארנונה. מינויה של חגית אקיבוטי כממונ

תעסוקה לאנשים עם מוגבלויות. מינויה של יעל שטרן כדירקטורית בחברה הכלכלית 

 כנציגת ציבור. 

 

את מינויו של שי בר רצון כממונה בינוי הנדסה בוועדת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

מל"ח, כחבר בוועדת בטיחות, כנציג המועצה באיגוד ערים דרום השרון המזרחי לביוב, 

חבר דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח דרום כברשות ניקוז ונחלים שרון,  כנציג המועצה

 חבר בוועדת מכרזים בחברה הכלכלית לפיתוח דרום השרון.כהשרון, 
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וועדת חינוך מורחבת, את מינויו של אייל צייג כחבר ב פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 ועדה למיגור האלימות.בווועדת מל"ח ממונה חינוך, ובוועדת מלגות להשכלה גבוהה, ב

 

וועדת מל"ח ממונה על בוועדת בטיחות ובקובי את מינויו  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 דלק ותחבורה.

 

 פתיחת חשבונות בנק בגני ילדים; . 7

 

לפי הפירוט שהקריא  בנק בגני ילדיםפתיחת חשבונות  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .מנכ"ל המועצה

 

 שמחי ענת; – אישור עבודה נוספת .8

 

מאשרת עבודה נוספת לגברת ענת שמחי כמרצה לשנת פה אחד מליאת המועצה : החלטה

שעות אקדמיות. אישור  29הלימודים תשע"ט בבית ברל ובסמינר הקיבוצים בהיקף של 

המליאה בכפוף לחוות דעת המנהל הישיר והיועץ המשפטי של המועצה שהוצגו בפני 

 המועצה.

 

 לצורך מימון בניית  2021ה של תקציב מפעל הפיס למועצה לשנת הקדמת אמת מיד . 10

 אולם ספורט ביה"ס עמיאסף; 

 

מאשרת בקשה להקדמת אמת המידה של תקציב מפעל פה אחד מליאת המועצה : החלטה

הקדמת המימון היא לצורך בניית ₪.  3,654,000בסך  2019-2021הפיס למועצה לשנים 

 דש.אולם ספורט בבית ספר עמיאסף הח
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 קווי הסעה בחינוך מיוחד; 20 –אישור התקשרות בפטור ממכרז  .11

קווי הסעה בחינוך המיוחד,  20-ל ,מאשרת התקשרותפה אחד מליאת המועצה : החלטה

)ח( לתוספת השנייה לצו המועצות המקומיות  22עם חברות הסעה בפטור ממכרז לפי סעיף 

 ירותי הסעה לתלמידי החינוך המיוחד., לצורך מתן ש1958 –)מועצות אזוריות( התשי"ח 

ההתקשרות עם חברות ההסעה תהיה בהתאם לטבלת תוצאות הליך הצעות המחיר 

 שהוצגה בפני המליאה ותהיה תקפה למשך שנה אחת.

 

 אישור מינוי ותנאי שכר; –מהנדס המועצה  .6

 

עצה, יו של מר שי בר רצון כמהנדס המוומאשרת את מינפה אחד מליאת המועצה : החלטה

 הלאחר בחירתו בוועדת בחינה שערכה המועצה. המליאה מאשרת את העסקתו על פי חוז

 .משכר מנכ"ל 90%בכירים של השלטון המקומי בשיעור שכר של 

 

 מסכום המכרז; 50%-אישור הגדלת חוזה עבודות פיתוח במתחם המועצה ב .9

 

 הסעיף יורד מסדר היום ועובר לישיבה הבאה. : החלטה

 

 רים;תב" . 12

 

 :תב"רים הבאים-לאשר את ה פה אחד: הוחלט החלטה

 ₪     500,000      עבודות פיתוח ליישובים )הלוואה(.   1
    קרן פיתוח מימון :       
       

 ₪     30,000     הנגשת גן לליקויי שמיעה גן אלון במתן.   2
                מימון: משרד החינוך      

 
 ₪         280,000     אוטובוסים 2צה ברכישת השתתפות המוע.   3

 קרן פיתוח מימון:       
 
 ₪     30,000    הנגשת גן לליקויי שמיעה גן רימון רמת הכובש .  4

 משרד החינוךמימון:       
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 ₪    445,000 (1,708,000כיבוי אש מוסדות חינוך ומבנה ציבור ) 1379תוספת לתב"ר  .  5
 קרן פיתוחימון: מ      

  
 ₪    27,000 (90,000החלפת מערכת כיבוי אש היכל התרבות ) 1684תוספת לתב"ר  .  6

 קרן פיתוחמימון:       
  

 ₪     11,607  (150,234רכישת רכב לקב"ט המועצה ) 1669.   תוספת לתב"ר 7
 קרן פיתוח מימון:       

     
 ₪    330,000  (5,822,000) 2018בים עבודות פיתוח יישו 1657.   תוספת לתב"ר 8

 קרן פיתוח**מימון:       
 ** קידום מימון חלף השבחה עתידי מושב ירחיב      

 
 ₪    120,000   (300,000שיקום ביוב ביישובים ) 1561.  תוספת לתב"ר 9

 מימון: קרן שיקום נוה ירק     
 

 ₪   150,000   (650,000תוספת קומה במתנ"ס מתן ) 1653. הקטנת תב"ר 10
      מתקני משחקים במתן 1680הגדלת תב"ר       

 
 ₪    60,000   (4,074,000עבודות פיתוח ישובים ) 1622. הקטנת תב"ר 11

 מתקני משחקים במתן 1680הגדלת תב"ר       
 

 -₪  171,795  (2,342,631תכנון ראשוני ג'לג'וליה מזרח ) 1518. הקטנת תב"ר 12
 

 -₪ 3,434,946           (16,608,694ביצוע כביש ג'לג'וליה מזרח ) 1606ר . הקטנת תב"13
 

 ₪  3,606,741       . עתיקות ג'לג'וליה מזרח14
  מימון: מינהל מקרקעי ישראל      

 
 ₪    360,728  (2,170,836תכנון ראשוני ג'לג'וליה מזרח ) 1518. הגדלת תב"ר 15

 מימון: מינהל מקרקעי ישראל      
 

 ₪    140,000     . עבודות פיתוח בי"ס כצנלסון בכפר סירקין16
 מימון: קרן פיתוח      

 

 


