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 .דו"ח ראש המועצה . 1

 

אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת  .םשלום לכל החברי  :ד"ר מוטי דלג'ו

המועצה. אני אתן לכם דו"ח קצרצר. אנחנו נמצאים בהתקדמות מול קרן בית ברל כצנלסון לגבי 

הנושא של השטח ובית הספר, אני מקווה שבסופו של יום אנחנו נצליח, צריך להחזיק ידיים, 

ניתן גם פסק , גודת צופיתואני מקווה שיהיה בסדר. שניים, בעקבות עתירה לבית המשפט של א

אני חושב שחברי המליאה ביקשו  .שהוא לפי דעתו של היועץ המשפטי כמעט תקדימי, דין

. שלוש, חלק גדול מכם השתתפו גם בסיור שנעשה לשדרוג המט"ש. באותה וקיבלו את ההחלטה

 הזדמנות התרשמו גם מדברים אחרים. כמו כן, חלק גדול מהאנשים גם היו כאן היום כאשר

באו והעלו את מצוקתם  .היו נדמה לי גם קצת מנווה ימין ,נוער מאלישמעותושבים הגיעו 

ול שניתן כדי לצמצם איגוד ככככתוצאה מהמפגעים. אנחנו בנושא הזה עושים גם כמועצה וגם 

 קאם רק לפני חצי שעה נניח התקבלה הסכמה של אלישמע לגבי פירו ,כדי שתבינואת המפגעים. 

לביצוע הוזמן טרקטור  .י את מהנדס המועצה כדי להיות בשטחכרגע אני שחררת ,אירישל גשר 

 ככול שאפשר לסייע. וגם כשזה חשוך, כדי שהדבר יבוצע  העבודה

 

 מוטי, הפירוק של הגשר מה זה נותן?    :מר אמנון כהן

 

הגשר הוא הפך להיות מעין סכר שהוא יוצר לפניו מעין אגמון   :ד"ר מוטי דלג'ו

 וע. ע. ככה אם יש זרימה לפחות אין שיקא הופך את זה כאילו לבריכת שיקוקטן, הו

 

 אתה מגביר את הזרימה.    :מר אמנון כהן

 

כן. ובנושא של הריח היו גם קודם והיום יורם בשטח עם   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -ריסוסים ככול שצריך
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  -אבל אם נגביר את הזרימה בכול זאת עובר שמה   :גב' רחל רבר

 

כן, ככול שהזרימה יותר מהירה המטרד הוא פחות. כיוון   :"ר מוטי דלג'וד

ק"ג כשאתה דוחס  5 במקום המכיל לצורך העניין שלנווכדוגמא  שלושהמתקן מוגבל בקיבולת 

מדינת ישראל  .את זה, זה מה שקורה. המאגרים שניהם מלאים וא מוציאק"ג אז ה 20 ול

שהיא ע"י כך  היא תקעה את זה ,יון קוב מאגר איילמיל 3.5מאגר של שהייתה צריכה לתקצב 

את  בעברלכם  הצגנו ,העלינו את זה גם בישיבת המליאה .לא רצתה לתת לחברת מקורות לבצע

למעט דרום השרון שהיו הכי בסדר, שהודיעו בשלב הכי מקדמי,  .נושא השדרוג של המט"ש

זו, המועצה קיבלה החלטה: אנחנו ה הקדנציהתבינו זה היה עוד לפני  ".אנחנו מוכנים"אמרו: 

עד שלא עשו להם שימוע  ותהאחרוהרשויות מועצה,  תמוכנים. גזבר המועצה הודיע על פי החלט

אנחנו יצאנו  ,אז אני אומר לכם ,לא התקדם שום דבר. ומאותו רגע שהמדינה שמה את הכסף

לא רוצה לפתוח  אנשי המקצוע אומרים שזה אחד המקומות, אני ,לא אני צריך להגיד .למכרז

 ,במהירות הכי גדולה שיכולה להיות. היו מט"שים ,פה כי אנחנו באמצע, שזה נעשה ביעילות

שנים רק בתי משפט, ותודה לאל אנחנו לא  4לקח להם  ,מהרגע שקיבלו החלטה והכסף היה

 הגענו לשם ואני מקווה שלא נגיע. 

 

ה איזו בעיה חס אבל אם יהיה לנו נזק תברואתי או שתהי   :גב' רחל רבר

 תהיה לנו בעיה, יש שם בעיה קשה.  ,וחלילה של תחלואה

 

שקלתם את האפשרות לשחרר מים מטוהרים מהמאגר לוואדי?   :מר אברהם נדל

 -הזה. לשחרר מים מהמאגר מים מטוהרים "הדרק"לדלל כאילו את 

 

 מאיזה מאגר?   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 מהמט"ש.   :מר אברהם נדל

 

ישה זה לא מהמט"ש זה מהמאגרים אחרי לאני מסביר לך שהג  :'וד"ר מוטי דלג

 טיפול. 

 

 מים מטופלים לא יסריחו.   :מר אברהם נדל

 

אז אתה לא מקשיב, סליחה אתה כן מקשיב אולי לא הסברתי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הגלישה היא מהמאגרים ואנחנו מווסתים בין שני המאגרים. טוב. 

 

 והרים נדל. אין במאגר מים מט    :???

 

 המים האלה זה מי ביוב גולמיים חבר'ה.   :מר אברהם נדל

 

 )מדברים יחד( 

 

אנחנו גם נתנו הנחייה בישיבת חירום שעשינו אתמול או שלשום   :ד"ר מוטי דלג'ו

זה היה, למנכ"ל חברת ההשבה של המועצה שיפנה לחקלאים וישתמש במים ללא מחיר, עד כדי 

 בזבזו, שיפעילו וישקו אפילו סתם. כך שרק ישתמשו שייקחו וי

 

 -סובלים מזה מאוד .... אנחנו בנווה ימין   :גב' אשרת גני

 

היית קודם, כי אנחנו עשינו דיון על זה כמעט  לא אשרת את  :ד"ר מוטי דלג'ו

תושבים, הצגנו להם מצגת. אני מציע ככה: בועז, תעביר  50היו פה איזה  .שלושת רבעי שעה

 חבר מועצה שלא היה את המצגת. בבקשה לטובת כל 
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  .לגבי הפתרונות   :גב' אשרת גני

 

  -זה כולל פתרונות כאן. יפתח אתה היית חבל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רציתי לדבר אז ודחית את זה לישיבה. קודם כל אני מודה   :מר איתן יפתח

ר. הנושא חשוב מן לכל החברים על הסבלנות לשמוע את מי שהגיע והגיע בזמן ובסוף זה התאח

הסתם ותודה לכם. יש פה פגיעה אמתית, הפגיעה היא ברמות של מאיכות חיים שזה לא היה 

דבר ראשון, לצערנו אנחנו יודעים לחיות עם ביוב זורם בנחלים האלה שנים כעקרון ברמה כזאת 

פעם ברמה אחרת מידי פעם פה זורם, שם איזה פגיעה בחבלה באיזה קו או באלפי מנשה, מידי 

שחקנים אחרים נכנסו לתמונה פה  ,איזה יום או משהו כזה. זה לא מה שהיה, יש פה משהו אחר

משהו השתנה, זה בחודשיים האחרונים וברמות כאלה שזה כבר בלתי נסבל, ברמה שאתה גר 

צריך לסגור חלון, אף אחד לא הגזים פה ממה שהם סיפרו ממה  ,בבית שלך אתה לא יכול לצאת

של ביוב פתוח לידך. ואנחנו לפני הקיץ,  התעל שיתקינו אי אפשר ,ברמה הזאתששמעתם, ממש 

זה בדרך כלל ככה. עכשיו יש פתרון, דיברו על מים יש  ,בקיץ זה אמור להיות לצערנו יותר חמור

מקורות יש שמה קו של המוביל הארצי, שיש לו שמה קו בדיוק בצד הצפוני איפה שיש את 

שר התורכי, ליד חיבור של ציר עם אלקנה, יש שמה אפשרות המעביר מים המזרחי ליד הק

לשחרר מים. יכול להיות שמה שנדל אמר פה הזרמה של מים גדולה אפשר לדבר עם מקורות אם 

 הם יכולים להזרים מים עודפים שמה בזרימות. 

 

  

 

 אתה מכיר מים עודפים...    :מר אמנון כהן

 

ורות עודף והם משחררים. אני עוד פעם כן, לפעמים יש להם בצינ  :מר איתן יפתח
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מציע את הפתרונות ואת הכיוונים. אנחנו מדברים על חדירה, אין שם הגנות של בטון ויש לנו 

מטר אולי פחות אפילו. מישהו יכול  100מטר מהוואדי באר מים של המושב,  100במרחק 

? אני 2018והמו עד להבטיח עכשיו המים כרגע לא מזוהמים? מישהו יכול להבטיח שהם לא יז

 מסתמך שהמועצה בשביל בריאות הציבור תעשה בדיקות גם לנושא הזה כעקרון. 

 

 אתה יכול להזרים מים מהבאר שלך לוואדי.     :???

 

אם לא יהיה פתרון ואני אצטרך למצוא אותו במושב אלישמע   :מר איתן יפתח

 אחר.  אני אחסום את הוואדי, גם זה פתרון שישברו את הראש במקום 

 

 הצגנו את המצגת.      :מר צפי פלד

 

אז אני אומר, יש נושא של הזרמה יש את הנושא של בדיקות   :מר איתן יפתח

  -מים שזה חשוב

 

אז בסדר אז אנחנו גם את הבדיקות פעם... אבל הציגו את      :מר צפי פלד

 הפתרונות במצגת. 

 

א שאנחנו פה גם לא רק על אני אומר עוד פעם, אני רוצה לווד  :מר איתן יפתח

 קוב.  17,000הסירחון, סירחון זה רק מרכיב אחד. יש פה את החדירה של המים כל יום 

 

אבל במצגת שאמרו בפתרונות שבועז הציג פה במצגת ניתנו      :מר צפי פלד

  -פתרונות, אנחנו כל יום יושבים פה תאמין לי כל הצוות פה

 

 את הזה אבל צריך לקדם את הזה.  יןמבאני יודע ואני   :מר איתן יפתח
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ביא אאני מחר הבאר מים  של אז אמרנו את הנושא של הבדיקות     :מר צפי פלד

 ליבו של המהנדס.  לתשומת

 

 לא עזר לך בשום דבר.  .זה לא יפריע ,צפי ,אם אתה מדלל את זה    :???

 

 בסדר, אז נבדוק את הנקודה הזאת.      :מר צפי פלד

 

יפתח עצור, להוסיף לפתרונות את הנושא של בדיקת מים   :ג'וד"ר מוטי דל

 בירחיב ובנווה ימין, זה קרוב נווה ימין לבאר מים? 

 

 באלישמע.      :מר צפי פלד

 

 אלישמע, איפה שקרוב שיעשו את זה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 )מדברים יחד( 

 

ף את טירה או מחויבים לצרדבר אחרון בנושא, אם בגלל שהיינו   :מר איתן יפתח

  -טייבה או את שניהם

 

 מה זה אם? אני לא מבין. מאיפה המילה אם?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לפי מה שהבנתי ממך חייבים.   :מר איתן יפתח

 

 נו אז למה אם?   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 את זה אתה יודע.  ,כי אני לא יודע  :מר איתן יפתח

 

אומר אם, אני לא מבין. אתה יושב  אבל אחרי שאמרתי לך אתה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 אתה יודע. ומועצה ב

 

 )מדברים יחד(

 

צרפתי את דרום "אומר שראש עיריית טייבה שמעתי את      :מר גבי דור

 . יש לך איזה בעלים... "השרון

 

שאם הצירוף שלהם גרם אצלי לבעיה...  ,אני אגיד לך את הבעיה  :מר איתן יפתח

  ?למה אנחנו צריכים לסבול ולהגיד חייבים .אחרותהמועצה יכולה לפעול בדרכים 

 

את הביוב אם תוציא צו מניעה, ם ירלהז לאןכי אז לא יהיה לך      :מר גבי דור

 למה תוציא צו מניעה להזרמת... 

 

  -היום בצהרים שי ואני היינו   :גב' אשרת גני

 

הוד השרון התלוננו ב ,קיבלנו דיווח שהמנכ"ל היה בכפר סבא  :ד"ר מוטי דלג'ו

שנים הם מיררו את חיי התושבים  5בהוד השרון שכחו דבר אחד שבמשך . התלוננו בכפר סבא

שלנו באזור, מיררו את החיים שלהם עם הסירחונות והכול והמועצה האזורית דרום השרון לא 

העזה פעם אחת להתלונן באופן... וכפר סבא קופצת כמו צ'יק תפסה משהו וישר עם התלונות 

 שלה. 
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 אין לי... דרום השרון.    :גב' אשרת גני

 

 לא, אני אמרתי לך? לא אומר לך. אני אומר לחברי המליאה שלי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בשכונות המזרחיות של כפר  ...במקביל יששתדעו...  אינטרסיש    :גב' אשרת גני

אני לא בניגוד  ,אנחנו באינטרס משותף ,סבא גם הם מריחים את ריח הביוב, אבל זה לא קשור

  -אינטרסים

 

 לא, לא, ההיפך אני מדבר לחברי המועצה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני אומרת כאן שאני חושבת שאם אנחנו נלחץ ואמרנו את זה    :גב' אשרת גני

גם למנכ"ל משרד הגנת הסביבה, שנלחץ שיסיימו את עבודות של המט"ש לא בשנה וחצי אלא 

ויזרימו את כל הכספים לבנייה מסיבית ושיעבדו כאן מהבוקר עד בתקופה קצרה יותר, שישקיעו 

  -הלילה

 

 מהמדינה... לא העבירו את הכספים      :מר צפי פלד

 

ושיעבירו את הכספים ויעשו את זה, משום שאם הם יצליחו    :גב' אשרת גני

שים בכמה חודשים לסיים את הבנייה במט"ש ולא בשנה וחצי אז אנחנו נסבול עוד כמה חוד

אבל לפחות נראה את האור בקצה המנהרה, וכול חודש כאן הוא סבל והקיץ מגיע ויתושים ועוד 

  -מפגעים אחרים של הביוב והמים העומדים. לכן אני אומרת שזה

 

אני אתייחס אשרת תקשיבי, אני בדיווח שלי מסרתי שאני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 .ום, לשני הקבלנים שעובדים בשטחעשיתי ישיבת חירום בשבוע שעבר ולא מקובל באף מק

שהם כבר עשו לקדם  עבודותלא על ₪, מיליון  7, 5קיבלתי החלטה לקדם להם סדרי גודל של 
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מה קרה אם יש פיגורים  לנוכדי לזרז אותם, הכנסתי את ד"ר פולקמן שהוא המתכנן שיבדוק 

המט"ש בגודל שלו  ואיפה היו הפיגורים. צריך לקחת בחשבון, מישהו אמר לי שזה כאילו יוצא

הרביעי במדינת ישראל עד כדי כך לא יודע, אנחנו עושים את הפעולות האלה. אבל אני רוצה 

להזכיר לטובת כל החברים, כשאנחנו יצאנו בתחילת הדרך לפרויקט הזה של המט"ש היה 

שנים,  18לפני  שהיתה קטנהלדרום השרון מט"שון קטן, ואז כל הביוב של קלקיליה הקטנה, 

אתם לא  ,זורם בתעלה ומגיע לנווה ימין ולירחיב ולכולם גולמי, וכשחייבו אותי להתחבר היה

יודעים באיזו דילמה אני הייתי, כי מצד אחד הם רצו שאני אעשה הסכם ישירות עם הרשות 

הפלסטינאית, אמרתי: 'איתם? מדינת ישראל לא מצליחה לעשות איתם הסכם, אתם רוצים 

שחק אותה קשוח ולהגיד שאני לא מוכן לחבר אותם עד שהמדינה לא שאני', אז הייתי צריך ל

תתחייב בפניי, אבל באותו רגע ידעתי שגם אם אני אעשה חומה וגם אם אני אשים חול אני אצור 

מאגר וקלקיליה לא צריכים לעשות לי חשבון ולא עושים לי חשבון. ולכן בסופו של יום הגענו 

ם אני לא שוכח את זה איך שמה נציג משרד האוצר אמר הייתה החלטה בוועדת הכספי ,להסכם

וקלקיליה תדעו  בוועדת הכספים: 'דלג'ו כופף אתכם כמו בננות'. בקיצור הגענו איתם להסכם

לכם משלמים כמו שעון, אבל הבעיה היא לא כספית כי אני נמצא באיגוד מבחינת הכסף זה לא 

יש לי יתרה, אנחנו לא שם ואנחנו מזה  ,עודףכמו איגוד ערים אחר שהוא בגירעונות, לא יש לנו 

לקוב זה כל הזמן. האלטרנטיבה אם ₪  0.82שנים לא העלינו גם את האגרה  17שנים או  18

הכול זורם גולמי, לפחות ככה זה מגיע איך שהוא זה  ואחריםחבלה את מפסיקים את טירה או 

ת השימוש של מים ונתנו שיקבלו עובר טיפול כזה או אחר. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לזרז א

בין שני המאגרים. שלוש, יצא מכתב לפרגמנט מנכ"ל  איזוןחינם. שניים, אנחנו עושים עכשיו 

רשות נחל ירקון שיפעיל את המשאבות על יד אלישמע שזה שואב מחדש מטייב אותם ומעביר 

הוד השרון כדי להוד השרון ואנחנו בשביל זה משלמים. הוא אמר לי שהוא יפנה לכפר סבא ו

שנתיים האחרונות היה לנו הסכם וכל שנה שילמנו לו איזה ב .לקבל את ההסכמה שלהם

הסיפור של הזרמה של על אני לא יודע . עושים כמעט כל מה שאפשר₪,  ₪300,000  250,000

 מוכן לבדוק את זה.  ,מים
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  -מוטי לגבי קיצור זמנים   :גב' אשרת גני

 

לך ניסינו אפילו להקדים, הקבלן לא יכול יותר מזה הוא אמרתי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ביום. ושעות בלילה  24עובד 

 

הפתרון הכספי,  הוא אמר קודם הפתרון שהציעו זה לא העניין     :מר צפי פלד

 שהציעו לא ייתן פתרון. 

 

  -בתחילת הדיון רציתי לדבר והשתיקו אותי כולם החברים  :מר אשר בן עטיה

 

 אף אחד לא משתיק.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אז קודם כל אני רוצה להגיד לך כל הכבוד על השיטה שאתה   :מר אשר בן עטיה

מכניס את כולם לפה ומסביר, למה עד עכשיו את כל התהליך הזה אנחנו הנציגים עשינו עם 

המושבים שלנו, ואנחנו יצאנו בלילה והרחנו ואת כל מה שאמרת על הנציגים אנחנו אמרנו, אז 

ות תן לנו לדבר שנגיד, אנחנו בסך הכול המגן של המועצה ואין לנו מה להגן, אנחנו יודעים לפח

נציגים שאנחנו לנו, השאין לזה פתרון ואנחנו לא עושים הצגה, אבל בכול זאת לנו יש בעיה 

תגיד ליועץ המשפטי אין לי ניגוד  .מייצגים את המועצה ואני מרגיש את עצמי מייצג את המועצה

 ,ים אני מייצג גם את נווה ימין וגם את המועצה, אבל עוד פעם פה כל הכבוד להסבראינטרס

 לפחות גרמנו להם ליהנות מההצגה שעשית פה... אנחנו נגיד את דעתנו זה הכול. 

 

יש לי הרגשה שבסוף אתם תשלחו אותי לקאמרי זה מה שנראה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 תי. י? זה דבר אמ מה זה הצגהלי. 

 

אה אתה לא מוכן מזה לא הצגה להיפך, גם כשנותנים לך מח  :בן עטיה מר אשר



 מועצה אזורית דרום השרון 
 01.03.2016מיום  הישיב

 

 14 
 

 לדברים בלי מחמאות.  עלקבל, אנחנו עוד נגי

 

השאלה אם מעבר לאנשי המועצה שאני סומכת  לגבי הגשרון   :גב' רחל רבר

 שהם מקצועיים אם יש פה ייעוץ של גוף חיצוני. 

 

משתי  תי טובים בארץ, אחיש ייעוץ של אחד האנשים הכ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 ם, שתי חברות הגיעו לגמר. "את חברת חג ,החברות הכי טובות במיוחד שבחרנו

 

  -לא, אני מדברת על הגשרון להרוס את הגשרון במושב   :גב' רחל רבר

 

 לא במושב זה לא במושב, זה גשרון בתעלה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ון הזמני שנתת. לא, אני מדברת עכשיו על הפתר   :גב' רחל רבר

 

מסביר לך זה בתוך הוואדי עשו גשרון, עם הזמן חלק מהאדמה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 יעשו משהו טוב אחר.  כך-אחר ,מעין סכר כזה, בסך הכול מורידים אותו ונוצרה פנסח

 

  -אבל זה לא יגרום למעבר של יותר   :גב' רחל רבר

 

תר מהירה. ככול שהזרימה יותר לא, זה פשוט יגרום לזרימה יו   :מר אמנון כהן

 מהר הריח והכול. 

 

 פחות נשאר אצלכם עובר אלינו.     :???

 

זה לא כל כך מצחיק אם יהיה נזק בריאותי למישהו אז אני    :גב' רחל רבר
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  -בטוחה שאנחנו נשלם

 

 בטוח. , לטווח ארוך כבר יש   :מר חיים לוי

 

נחנו היום סיימנו עם היישוב טוב חברים עוד משהו קטן, א  :ד"ר מוטי דלג'ו

האחרון, או היום או אתמול עם היישוב האחרון לגבי מפגש עם הוועדים עם ועד האגודה והוועד 

אנחנו מצפים שלכל המאוחר עד סוף חודש מרץ אנחנו  .המקומי, לגבי תכנית המתאר הכוללנית

ציפיות. אני  נקבל את ההתייחסות הכתובה של כל היישובים והמטרה הייתה לעשות תיאום

חושב שדיווחתי לכם שגם היינו בפגישה מקדמית בוועדה המחוזית, שוב גם שם לעשות תיאום 

ארצי במוסדות  , תרגילציפיות. היה לא מזמן גם תרגיל נפילת טילים שאתם מכירים את זה

הייתי  97%. אם היו נותנים 98.2%אני שמח שהמועצה עברה את זה בניקוד גבוה קיבלה  .חינוך

אני לא יודע, סירקין הוריד את האחוזים יכול להיות. זה פחות עוד יותר,  98.2%ודע למה אבל י

יש עוד כמה דברים אבל אנחנו צריכים להשאיר זמן גם לנושאים שיש לנו על סדר היום ובלי עין 

  -הרע יש. אז מכאן ברשותכם

 

  -תלפני שאתה... נושא אחד שהופך להיות בוער לפחו     :מר גבי דור

 

לא, לא, אין זמן עכשיו לנושאים, אם יהיה לנו זמן אחרי   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -הנושאים

 

 במסגרת הדיווח אנחנו רוצים לדעת.      :מר גבי דור

 

דיווח אתה יכול להגיד מה הנושא, אני אדאג להביא אותו   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -משפטים 3צה לדבר לישיבה מוכן, לא יודע. אם זה הולך לפתוח דיון אם אתה רו
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לא, אני לא רוצה לדבר אין לי מה לדבר, אני רוצה לקבל תשובות      :מר גבי דור

ממתחם חורשים מתן נירית שלא נעשה דבר על מנת לגבי הגשר ההולך ונבנה כל בוקר ביציאה 

בניגוד להבטחות שהבטיחו שלך  95להפסיק את העבודות שם, וזה הולך להיות לפי התוכנית של 

 ושהובאו בפני המליאה. 

 

 יפה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני רוצה התייחסות לנושא הזה.      :מר גבי דור

 

 שי, תרשום בבקשה שמהנדס המועצה יתייחס לסוגיה לזו.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ;26.1.16מיום  31/16אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 

אישור פרוטוקול מליאת חברים ברשותכם אנחנו עוברים ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

. אנחנו לא קיבלנו הערות, אז אני מעלה את זה להצבעה. מי בעד שירים את ידו? 31/16המועצה 

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

 .26.1.16מיום  31/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תכנית התייעלות; –מערך פינוי אשפה וגזם  .3

 

מערך פינוי אשפה  -אנחנו עוברים לנושא שהוא מאוד מאוד חשוב  :ד"ר מוטי דלג'ו

תכנית התייעלות. הנושא הזה הוצג בשתי ישיבות הנהלה, אם אני לא טועה שתי הישיבות  ,וגזם

מהזמן אם לא יותר רק לנושא הזה. הוכנה כאן מצגת על ידי הצוות  90%כמעט  מוקדשותהיו 

צועי, אני אבקש משי שיציג את זה בפניכם, חלק מכם מכירים את זה, אז שי ככה תן איזה המק

 ריף ותגיע לשלב של הצעות החלטה ונראה איך מתקדמים. בבקשה.  ב
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הנושא קצת מורכב ואני רוצה בזמן הקצר שיש ככה להכניס   :מר שי אברהמי

בממוצע כלל האצבע הסטטיסטי  אתכם לעניינים ולעולם התוכן של נושא פינוי אשפה וגזם.

ק"ג אשפה. ותושבי דרום השרון הם מאוד  2-אומר שתושב בישראל מייצר מידי יום קרוב ל

טון אשפה, זה בדיוק נופל  15,000התושבים שלנו מייצרים מידי שנה  30,000ממושמעים ואכן 

טון  11,000-על הממוצע. אבל הם יחסית אלופים בייצור של גזם, הם מייצרים בשנה קרוב ל

גזם, זה נתון שהוא מאוד גבוה ביחס לגודל האוכלוסייה, הוא מובן ומוסבר לאור התנאים של 

מאוד גזם  אבל היקפיהמועצה שהיא מועצה אזורית עם בנייה ישנה עם הרבה מאוד צמחייה 

 מאוד גבוהים. 

קדמות רוב הרשויות המקומיות המת ,כמו הייתי אומר ,אנחנו מזה כמה שנים שמנו עצמנו

 קידום נושא של מחזור, הקטנת מה שנקרא חתימה ,במדינה את הנושא של איכות סביבה

מספר יוזמות ממשלתיות בנושא הזה שהמשרד להגנת  ןשל האדם על כדור הארץ. ישנ אקולוגית

פסולת של מוצרי לטיפול ב, החל מנושא של מחזור פסולת אורגנית והמשך ןהסביבה מוביל אות

ה והמשך לפסולת של אריזות. חלק מהיוזמות האלה מי שמכיר את הנושא חשמל ואלקטרוניק

בתיאוריה של המשרד הממשלתי, כמו היוזמה לנושא של פינוי פסולת אורגנית יפות  הם מאוד

לקרקע המציאות נתקלה בקשיים רבים. קל לפרסם תכניות, קל לפרסם קולות  הוכשהגיע

תשתית  נהוני שקלים, אבל לא טופלו לא הוכקוראים המדינה השקיעה בנושא הזה מאות מילי

טיפול באותה פסולת אורגנית שמגיעה כדי למחזר אותה. אנחנו בדיעבד עשינו לקצה אתרי  של

פיילוט בתחום של פסולת אורגנית. ובדיעבד אני אומר מזל שנעצרנו בפיילוט ולא הרחבנו הלאה, 

, ולא בהיקף המחזור כספיחסכון נת וט הזה לא מוכיח את עצמו, לא מבחיכי נכון להיום הפייל

ר את האוזן רק בתחום של פינוי בהוא רק מגדיל את ההוצאה השנתית של המועצה. רק לס

בשנה ₪  300,000-יישובים שאנחנו עושים את הפיילוט, סדר גודל של כ 3-הפסולת האורגנית ב

י קרוב לחצי שנה תוספת עלות, בלי שום תועלת שיש לנו כאן לעניין הזה. אנחנו התחלנו לפנ

בשלב הראשון בנושא של מחזור אריזות, מה שנקרא הפח הכתום. בקיבוצים, בצור יצחק, בצור 

נתן והפיילוט הזה אחרי חבלי לידה לא נורא מסובכים, הוא עובד יפה מאוד אבל יש מאפיינים 

ו מאוד ייחודיים לשינויים הללו שבהם מרכזי איסוף אשפה ביישוב ולא פח צמוד לבית כמ
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יצאנו למכרז  2015שקורה בשאר המושבים והבנייה צמודת הקרקע במועצה. אנחנו בסוף 

לבחירת קבלן בנושא של פינוי הגזם והאשפה, כשהנחת העבודה שזה מופיע בתקציב שאישרנו 

ר את ב. בשביל לס2015-אותו רק בדצמבר, שסדרי הגודל של העלויות יהיו דומים למה שהיה ב

מיליון לשנה, שזה  15.3-של המועצה בפינוי פסולת בפינוי גזם עומדת על כהאוזן העלות השנתית 

יחסית נתון גבוה אבל אני מזכיר את הנושא של פינוי הגזם שהוא מאוד יקר. גם פינוי האשפה 

הוא יקר, כי עלויות הפינוי, מרחקי הנסיעה, כמות הפחים שצריך לטפל בהם  במועצה האזורית

 22.7-הליך. היה מכרז ציבורי פתוח הסתיים בתוצאה של קרוב לליד כל בית מייקרות את הת

שגם  אדירהעלות ₪. מיליון  7.5מה שאומר על פניו מתוצאות המכרז תוספת עלות של ₪ מיליון 

לא מתוקצבת בתקציב של המועצה לשנה הזאתי וגם... מחייבת אותנו לבחון את עצמנו האם זה 

חנו מקבעים ומשמרים תהליכי עבודה מאוד לא הנושא שאנחנו רוצים להתמיד בו, האם אנ

כל נושא ההתקשרות עם הקבלן האם יש פה מקום להתייעלות כמובן יעילים בזבזניים וגם 

לחסכון, וגם האם בכלל כדאי להתקשר איתו. יכול להיות שיותר נכון לנו לעבור למערך של פינוי 

ר לפינוי עצמי של אשפה וגזם, ולא עצמי. בכאלה פערים של עלויות יכול להיות שכדאי לנו לעבו

לשלם את הסכום הזה שגם אין לנו מאיפה לשלם אותו. עיקרה של המצגת שאני תכף אציג 

עם הקבלן הזה בסופו של יום, לאחר  יםאותה עוסקת בצעדים שללא קשר אם אנחנו מתקשר

איתו ובין  שוועדת המכרזים אישרה אותו בתנאי שאנחנו נקיים איתו משא ומתן, בין אם נתקשר

אם נלך למסלול של פינוי עצמי אנחנו פה מציגים סדרה של צעדים שהכרח ליישם אותם, הם 

נכונים בוודאי מבחינה סביבתית והם הכרח היום גם מסיבה כלכלית. אני מקווה שאתם רואים 

שבו האשפה שלכאורה בן אדם זורק את מהמרחק הזה. בשקף הזה קצת להסביר את המסלול 

הביתי שלו ומשם ממשיך הלאה מה קורה איתה, הפח הביתי לשם מגיע הקבלן עם  הפסולת לפח

רכב האשפה והפועל זה כולנו מכירים, יש את ההליך שבשפה המקצועית נקרא הנפה, הנפה של 

פח האשפה לתוך רכב האשפה, הובלה לאתר תחנת מעבר ששם מבוצע מיון של האשפה לחומר 

הוא הולך להטמנה, שוב נעשית הובלה או לאתר הטמנה, וחומר שלמחזור שניתן להפוך אותו 

במקרה של דרום השרון אתר ההטמנה שלנו אתר הדודאים בנגב או שזה הולך למחזור. כל אחד 

מהשלבים הללו הוא מרכיב בעלויות של תהליך פינוי האשפה. בנוסף יש לנו עוד שתי הוצאות 
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אותו שהייעוד שלו בעיקרון זה כדי בקצה: אחד זה היטל הטמנה שזה היטל שהמדינה הטילה 

 130-לעודד מחזור, כמה שתטמין פחות תשלם פחות, נכון להיום היטל ההטמנה עומד על קרוב ל

כולל מע"מ לכל טון, כל טון שהולך להטמנה. ואתה גם משלם עוד תשלום לאותו אתר כמו ₪ 

 לכל טון שמוטמן. ₪  60-דודאים קרוב ל

שלנו בגלל הבנייה צמודת הקרקע מרבית פחי האשפה הם פחים קצת נתונים כמותיים, במועצה 

פחים כאלה ברחבי המועצה,  7,000-הביתיים הפחים הירוקים שכולכם מכירים, יש לנו קרוב ל

וזה נושא שאני ארחיב עליו בהמשך, האם נחוצים כזאת כמות של פחים שאנחנו שמים אותה. 

בחודש. עלות של כל פינוי של פח שכולל את  פעמים 9ר את האוזן מפונה בכל פח כזה בשביל לס

כל מרכיבי העלות, העלות של הקבלן, של הפועלים, של ההסעה, תחנת המעבר, ההטמנה והיטל 

לפעולה אחת, תעשו חשבון עלות של טיפול בפח ביתי ₪  12ההטמנה... כל טיפול של פח כזה זה 

זה מרכיב העלות ₪. מיליון  8.5פחים שיש לנו זה כמעט  7,000כפול ₪  1,200כזה לשנה זה 

  -המרכזי שיש לנו בנושא פינוי האשפה במועצה, לא בכדי אני מתעכב עליו. יש לנו גם

 

 זה טוב לעצור אותך כדי למסור להם משהו טוב?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כן, תמיד טוב כדאי.   :מר שי אברהמי

 

בית ספר עמי אסף העבירו לי את התעודה לפני כמה שניות ש  :ד"ר מוטי דלג'ו

קיבל, אנחנו ידענו שהוא יקבל את התעודה ואני אקריא לכם מה כתוב: "תעודת הוקרה מוענקת 

לבית ספר מקיף אזורי עמי אסף סמל המוסד, על הישגים יוצאי דופן בתוכנית העתודה 

תלמידים המהווים גידול  48-ל14-, עלייה מ2012-2015למנהיגות מדעית טכנולוגית בין השנים 

נקודות אחוז  2.4-נקודות אחוז ברמה הארצית ו 1.2נקודות אחוז בהשוואה לגידול של  12של 

בבתי הספר שבתוכנית". יישר כוח המנכ"לית ומי שאחראי על הזה, אז כל הכבוד לעמי אסף 

 לצוות המורים ולתלמידים. 
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מעבדות בונים, לא הבנתי  30עכשיו אני מבין למה הוא אמר    מר איל מילר:

 התחלה. ב

 

עוד איזה מספר ששווה ככה להתעמק בו, זה הנושא של פינוי גזם   :מר שי אברהמי

ומה שנקרא פסולת גושית. פסולת גושית זה אותה פסולת הנפחית הגדולה בין אם זה שאירי 

רים מהם הגדולים. אנחנו מידי טרהיטים שזורקים אותם או יכול להיות גם מוצרי חשמל שנפ

משאיות מידי חודש אנחנו מפנים  280ים את זה במונחים של משאיות, חודש מפנים, סופר

אנחנו ₪,  1,750-במועצה, ועל פי תנאי תוצאות המכרז כל משאית כזאתי עולה לנו קרוב ל

  -מגיעים לעלות של משאיות גזם ופסולת גושית בעלות

 

 ₪?  1,750משאית גזם אמרת    מר איל מילר:

 

 את עולה ככה. כל משאית כז  :מר שי אברהמי

 

 למישהו. ₪  900אני שילמתי...     :???

 

לא כולל מע"מ ולא כולל את היטל ההטמנה. חלה ₪  900נכון,   :מר שי אברהמי

 במחיר של פינוי הגזם.  60%-עלייה של קרוב ל

 

הוא לקח את הקבלן של המועצה אז היטל ההטמנה המועצה   :מר אשר בן עטיה

 שילמה. 

 

 7-ושא של פינוי הגזם בתוצאות המכרז החדש הסתכם לקרוב לנ  :מר שי אברהמי

שהיה עד כה, זה נושא מאוד מרכזי, לכאורה מה זה ₪ מיליון  5-בשנה לעומת קרוב ל₪ מיליון 

מה גורם לעליית ₪. מיליון  2-גזם? זה משהו מאוד פשוט והנה סעיף אחד שגדלנו בו למעלה מ



 מועצה אזורית דרום השרון 
 01.03.2016מיום  הישיב

 

 21 
 

מספר בתי אב... לאורך השנים, אבל לא קרה משהו המחירים? אז כן באופן טבעי יש גידול של 

דרמטי בין שנה שעברה לשנה הזאתי. ישנו תהליך של רגולציה בתחום של טיפול באשפה, היטל 

ההטמנה, אגרת ההטמנה, עלויות של תחנות מעבר, עלויות של מחזור. הדוגמא של הפח החום 

ר את העניין איך על פני בביל לסשנתתי אותו שמייקר את העלויות, יש פה איזה שהוא גרף בש

, נוסיף על זה עוד 2016-ב₪  109-ל 2007-לטון ב₪  10-שנים היטל ההטמנה עלה מ 8תקופה של 

תוספת עלויות של הקבלן עצמו, שלאורך השנים כתוצאה מ ןישנ₪.  130-מע"מ הגענו כמעט ל

ו'. ישנו חוסר יעילות עלויות, עלויות של כוח האדם, משאיות חדשות, רגולציה שקיימת עליו וכ

מובנה וצריכים לזכור את זה, כשאתה משווה את עצמך לעלויות של פינוי אשפה בעיר יש חוסר 

יעילות מובנה בפינוי אשפה במועצה אזורית, עצם זה שהמשאית צריכה לעבור בפתח של כל בית 

ה עם כמה ליטר, ובעיר היא מגיעה לבית של בניין משותף יש שם חדר אשפ 240בשביל פח של 

בתי אב, ובדרום השרון לכול עצירה שלו זה  40או  30עגלות, בעצירה אחת הוא מפנה פסולת של 

בתי אב תלוי איפה זה נמצא. גם מרחקי הנסיעה שלו הם גדולים, המועצה מפוזרת על  2בית אב 

עליה  שטח גדול וזה ברור. דיברנו על תכנית איסוף פרויקט אורגני, וגם תופעה שאני שוב ארחיב

בהמשך, זה שיש באופן נקרא לזה עצמאי שלא נאמר קצת פירטי תוספת של פחים שתושבים 

מוסיפים לעצמם לנוחות, בנחלות זה קורה הרבה מאוד גם בהרחבות אנחנו רואים את התופעה 

 הזאתי. אני משער שהתושבים אולי לא יודעים את זה, אבל כל פח נוסף כזה לנו עולה כסף. 

 

 יירים שמשלמים ארנונה. זה ד    :???

 

 תכף נדבר על זה.   :מר שי אברהמי

 

 אבל אם הפחים לא מלאים אז מה?   :מר יצחק אגוזי

 

 מ"ר.  20הפחים לא מלאים ויש... קרוון של      :מר צפי פלד
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מ"ר כל  40מ"ר,  40מה זה משנה פחים, ההוא שיש לו קרוון של   :ד"ר מוטי דלג'ו

זה יהיה לפי מודד רק הזבל. עכשיו פינוי הזבל, לא מדבר על הגזם  הארנונה שלו לא מכסה את

 מספר אנשים. 

 

מוטי סליחה, הייתה פה החלטה, החזירו את זה למליאה     :???

 שיהיה... ליישובים ויבדקו למי שיש כפל פחים יעשו סנקציות... 

 

נו עד כה שילמ אני רוצה לשתף אתכם במספרים שציינתי קודם  :מר שי אברהמי

תוספת ₪ מיליון  22.7לשנה עבור פינוי גזם ואשפה. הוצאות המכרז מראות על ₪ מיליון  15.4

מה ולבדוק אנחנו מאז שהתקבלו תוצאות המכרז עשינו קצת עבודה ₪. מיליון  7.5של קרוב 

החלופות. אחת החלופות היא מי שמכיר את החברה למשק וכלכלה לעבוד דרך המכרזים שלהם, 

ויאלי מאוד לא פשוט התוצאות בוא נגיד האומדן של הוצאות של פינוי האשפה מאוד לא טריו

מיליון  18.7שלנו על פי המחירונים של משכ"ל המכרזים שקיימים היום מצביעים על היקף של 

חלופה סינטטית שיצרנו יחד בליווי של גורמים מקצועיים מעריכה שפינוי אשפה באופן ₪. 

 30משאיות של פינוי אשפה וגזם ועוד כצוות של  10-ות כעצמי, כלומר אנחנו נקנה משאי

תשימו לב שזה גם יותר גבוה מהעלות ₪. מיליון  16.2עובדים, היקף העלויות שלנו יעמוד על 

שהייתה בשנה שעברה, אבל עדיין משמעותית יותר זול מאשר אם אנחנו נלך על ההתקשרות עם 

 הקבלן במחירים שהוא הציע במכרז. 

 

מניסנקורן על הברכות לצרוף עוד עובדים  SMSוגם תקבל      :רמר גבי דו

 להסתדרות. 

 

מה שגבי מעלה, ידוע פה לכולם שהפעלה של שירות של פינוי   :מר שי אברהמי

עצמי בעיריות שזה שירות שהוא מאוד מאוד בעייתי, הוא מאוד מאוד מורכב, זה אחד מנקודות 

שלו היא גם נמוכה. המספרים הסינטטיים שכאן לא התורפה של הרשויות המקומיות, והיעילות 
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תמיד זה מצליח לממש אותם בסופו של יום. כאמור המסקנה היא מכאן ובנתונים האלה ואם 

אלו תוצאות שבסופו של יום בסופו של תהליך שוועדת המכרזים אישרה להיכנס למשא ומתן 

הכאב וחוסר הנוחות של  עם הקבלן, אם אלה יהיה המספרים החלופה של פינוי עצמי עם כל

שבעניין, היא תהיה מאוד מאוד רלוונטית. ובכל מקרה זה מציף את הצורך שלנו להיכנס לצעדי 

 התייעלות למערך איסוף האשפה ואיסוף הגזם ועכשיו אני נכנס לנושא. 

 ,את התורה מחדש, ישנם מספר יישובים במועצה כמו נווה ירקלא צריך להמציא  בנושא הגזם

כדי לחסוך בהוצאות של פינוי  ,בחירה שלהם, כדי להתייעלמאלישמע שעשו כבר את זה גני עם ו

 מודל של איסוף גזם ממרכז גזם יישובי.  -הגזם

 

תוסיף על זה שיש בקיבוצים ובצור נתן זה כבר מתקיים גם מרכז      :מר צפי פלד

 גזם. 

 

ם מפונה על ידי אוקיי נכון. מה שקורה ביישובים הללו זה שהגז  :מר שי אברהמי

התושב או על ידי הגנן שלו למרכז הגזם של היישוב. בדרך כלל המקום הזה הוא מקום מגודר 

עם שער עם מנעול יש עליו איזה שהוא פיקוח שלא יזרקו שם סתם פסולת או שלא יזרקו פסולת 

-ל 25%שהיא פסולת מעורבת. הניסיון מראה שביישובים הללו הוצאות פינוי הגזם פחתו בין 

הסיבות המרכזיות היא מה לעשות שפינוי הגזם הוא פעולה פחות נוחה ומידית . אחת 30%

מאשר לזרוק מעבר לחומה או חצר שלך, אתה מפנה פחות גזם. אתה לא כל יום ככה קוצץ וזורק 

 2כי בשבוע הקרוב מפנים אותו. הפוטנציאל של חסכון מהמהלך הזה הוא קרוב לקצת מעל 

תן יהיה לחסוך כשאני איישם את המהלך הזה יותר מכל תוספת העלות כלומר ני₪, מיליון 

שנגרמה בגין המכרז. ולמעשה כיוון שתקציב המועצה לתמיכה בפינוי של גזם מהיישובים הוא 

יישאר קבוע למעשה יש כאן פוטנציאל ליישובים ליהנות מהחיסכון. יישובים אגב שילכו גם 

אפילו מחיסכון יותר גדול. הנושא של הפרדה לגזם נקי  לפעילות של ריסוק עצמי של הגזם ייהנו

ופסולת גושית זה נפרד, יאפשר לנו להיכנס לתהליך של ריסוק גזם. אחד הלקחים שלנו מהסופה 

מצבורים באופן זמני, לא  3-חודשים מי שיודע אנחנו את הגזם העברנו ל 3-שהייתה לפני כ
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מועצה ויש מצבורים גדולים בניר קריית הב לקחנו אותם להטמנה בדודאים, היה מצבור גדול

אליהו וברמת הכובש. אנחנו מרסקים את הגזם הזה, הגזם שכאן במועצה רוסק, ואנחנו גילינו 

שקודם כל התהליך הזה הוא אפשרי והוא גם חוסך בהוצאות. הוא תהליך שדורש גם כמובן 

כמו  .ידי וטריוויאלירישיון מהמשרד להגנת הסביבה ופתיחת רישיון עסק, הוא תהליך לא מ

משרד הגנת הסביבה, בוא נגיד כמדיניות של המנכ"ל פגישה עם מנכ"ל היום שכאן צוין הייתה 

ושל השר הם מעודדים את הנושא של ביצוע ריסוק גזם ביישובים במועצות האזוריות ובעיריות. 

היום רוח  הדרג המקצועי והרגולציה היא עוד לא כל כך מסייעת לנושא, אבל תחת הנחה שזאת

המפקד של משרד הגנת הסביבה אנחנו נכנס לנושא הזה בין אם לאתר ריסוק ושמשם הרסק של 

הגזם ילך למפעלים לצורך ייצור אנרגיה, כמקור לייצור אנרגיה. או רעיון שהוא נבחן בחברה 

בוצה ליד המט"ש החדש וכך נעשה גם מחזור של  עם הכלכלית במפעל שימחזר את הרסק יחד

 ם מחזור של הבוצה שקיימת במפעל הזה. הגזם וג

 

 הריסוק יהיה על ידי המועצה?   :מר צפריר שחם

 

אני מציע שאלות בסוף אבל אני רק אענה לך כיוון ששאלת את   :מר שי אברהמי

זה. יש אפשרות, המסלול שאנחנו נלך עליו זה להקים אתר מרכזי ואולי בגלל הגדלים של 

ה כדי לחסוך בעלויות הפינוי, עד שאנחנו נערך לנושא הזה המועצה שני אתרים ברחבי המועצ

ייערך ריסוק עצמי זו גם כן אפשרות. אגב יש נדמה שבצופית מרסקים באופן עצמי, אני לא 

 יודע... 

 

 רק יש בעיה עם הקבלן לנו היה בשדה ורבורג.   :מר צפריר שחם

 

ורחב של  בנושא איסוף אשפה אני חושב שתחת מהלך כולל  :מר שי אברהמי

הרחבת הנושא של מחזור אריזות, מה שנקרא בשפה העממית הפח הכתום. אנחנו נרחיב את 

יישובים לשאר המועצה בתוספת הפח הכתום. בעיקרון מדובר על  10-המהלך שהתחלנו איתו ב
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ליטר, מפתח ההקצאה שלו זה לכל משק לכל נחלה פח אחד, בהרחבות  360תוספת של פח של 

זה דבר אחד, זה נותן נפח אחסון נוסף.  .בתים בהרחבה 3או  2כזה לכל  יהיה מפתח של פח

הפינוי של הפח הזה היתרון שלו שבהתקשרות עם תאגיד תמיר, העלות של הפינוי של הפח הזה 

בתי אב  3  2לכל  1כש הפחים כמו שתיארתי אותו כאן במפתח של ר .היא על חשבון תאגיד תמיר

יניות תאגיד תמיר זה עלות שאנחנו נצטרך לשאת בה, אנחנו בהרחבה, נכון להיום על פי מד

העלינו את זה בפני המשרד להגנת הסביבה שישנו את הרגולציה ויכול להיות שתאגיד תמיר כן 

יצטרך לשאת בעלויות האלה, נכון להיום העלות היא תהיה על המועצה, אבל אנחנו נראה מזה 

חסון מהפחים הביתיים, מה שיאפשר לנו לצמצם תרומה מאוד מאוד גדולה, כי זה יפנה נפחי א

תדירויות של פינוי אשפה. אם נכון להיום אנחנו מפנים אשפה ביתית פעמיים בשבוע בממוצע 

ימים. איך  5-ימים, אנחנו נעבור למתכונת של איסוף אשפה, בממוצע אני אומר פעם ב 3 4-פעם ב

נניח א' עד ה' ובשבוע העוקב אחריו ימים זה אומר שבוע אחד בימים קבועים  5-עושים פעם ב

ביום ג', כלומר יהיו ימים קבועים מוסדרים גם התושבים ידעו אותם גם קבלן האשפה ידע 

ימים, אבל זה יאפשר לנו לצמצם  5אותם, המרווח בין מועד פינוי למועד פינוי הוא לא יעלה על 

ת. יחד עם הפח הכתום קרוב לשליש מכמות הפינויים ובהתאם לזה גם לצמצם בכמות ההוצאו

ר את האוזן יש יישובים בארץ, אני אישית גם גר ביישוב כזה בלא צריכה להיות בעיה. בשביל לס

שגם בלי שעברו לפח כתום תדירות הפינוי של הפח הביתי של בתים של בנייה צמודת קרקע היא 

של האשפה  לנושא של מחזור. את הקרטוניםמיינדד פעם בשבוע, זה מחייב את התושב להיות 

את הקרטונים שיש לך בבית לא לזרוק לפח הביתי, כי ברור שקרטון אחד כזה תופס חצי פח, 

לזרוק אותו למרכז המחזור. אותו דבר לגבי בקבוקי הפלסטיק ובקבוקי הזכוכית. אבל אם 

התושב מקפיד על המחזור יש מספיק מקום בנפח גם מהמספרים שיש במשרד להגנת הסביבה, 

ו מדברים עליו הוא משאיר יתירות מעל הממוצע שנדרש. יחד עם זאת הלקחים המודל שאנחנ

שלנו מהפיילוט של הפח האורגני זה למעשה לבטל אותו. למעשה גם היום המשרד להגנת 

הסביבה מודיע בקול רם שהמדיניות והפרויקט שהוא הוביל אותו הוא פרויקט שבגדול נכון 

תקציבים ליישובים להיכנס לנושא הזה,  ונותנים ודדיםלתנאים של היום נחל כישלון והם לא מע

בשנה. נושא ₪  300,000ואנחנו נסגור את הפרויקט הזה ופשוט נחתוך הפסדים בסדר גודל של 
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  -נוסף שאני תכף ארחיב עליו זה הנושא של פינוי מבוקר

 

סליחה, אבל ברגע שאתה מבטל אותו אתה מוסיף נפח לפח    :מר אמנון כהן

 הגדול. 

 

 תוספתזה כבר אחרי שניכיתי את ₪  300,000-כשאמרתי כ  :מר שי אברהמי

 הוצאה של הפח הגדול. 

 

 שי ואז תוסיפו פינויים בירוק?   :מר צפריר שחם

 

ימים לא פעם בשבוע כמו היום.  5-כן, כן, אתם תעברו לפעם ב  :מר שי אברהמי

שכאן אני הרחבתי על כל  הנושא של פינוי פחים מבוקר מבתי התושבים במועצה. נדמה לי

ר את האוזן לגבי מספרים ועלויות, צמצום תדירות פינוי הפח בהדברים שישנם. רק בשביל לס

₪  1,200,000-ל₪  1,000,000ימים יחד עם הפח הכתום תניב חיסכון של בין  5-הביתי פעם ב

ויכול  בשנה. הכניסה לתוכנית נכון לתנאים שיש היום, אמרתי משרד להגנת הסביבה בוחן

 גלהיות שיכתיב... תנאים אחרים, נכון לתנאים שיש היום זה פרויקט שכרוך בכניסה אליו בת

חד פעמי. פינוי פחים מבוקר מבתי התושבים, אני מציע שתסתכלו שנייה ₪  1,000,000מחיר של 

על השקפים שיש כאן על התמונות, במקרה זה סיור שאגוזי ואני עשינו לפני שבועיים ברחבי 

עצה מאז נעשו עוד סיורים, תסתכלו על התמונה מצד ימין במושב לא רחוק מהמועצה בפתח המו

יש אני מניח יחידות מגורים כאלה ואחרות  .פחים לנחלה אחת 8פחים,  8הנחלה אתם רואים 

ר לכם את האוזן כל פח כזה, במ"ר שמו פח, בשביל לס 25מ"ר או  40ולכל יחידה כזאת גם יהיה 

 ₪.  1,200ספר, פינוי של פח כזה עולה לי בשנה אני חוזר על המ

 

 אולי יש שמה עסקים.     :???
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 עסקים, מגורים, זה לא כל כך הרבה עסקים שיש שם.   :מר שי אברהמי

 

 אין, אין שם עסקים.   :מר יצחק אגוזי

 

אין שם עסקים, במקרה הזה זה לא עסקים. אני רק אחזור על   :מר שי אברהמי

 40כפול ₪  34שמשלמת ארנונה בניכוי מיסי הוועד המקומי של  מ"ר 40יור של המספר, יחידת ד

שהולך לוועד המקומי, כל מה שהוא מניב לי ארנונה הולכת  17.5%-תוריד את ה₪  1,200מ"ר 

רק לפינוי הפח הביתי שלו, בלי שירותי חינוך בלי שירותי רווחה בלי שירותי ועדה מקומית בלי 

  -ולכת פה רק על פינוי אשפה ביתית. עוד דוגמאה 100%שום שירות נוסף, כל הארנונה 

 

 מ"ר.  40וזה   :מר יצחק אגוזי

 

-מ"ר ו 20מ"ר, כי יש יחידות כמו שאתם מכירים גם של  40וזה   :מר שי אברהמי

פחים וזה  5מ"ר. יצא לי להיות בכמה כאלה זה לא מחזה מרהיב. עוד דוגמא לבית עם  15

פחים ירוקים ועוד פח חום, כי כשעברנו לפינוי של פעם  3בנחלה, ופה דוגמא בהרחבה בית עם 

בשבוע אז זה לא הספיק והוסיפו עוד פחים שמה שבטוח שיהיה לנו עוד פחים. הדוגמאות האלה 

מצביעות על כך שאנחנו לא שולטים במספר הפחים שישנם, אני מניח אגב שחלק או מרבית 

כסף. אין לי בעיה עם זה שהוא מייצר התושבים בתמימות לא יודעים שכל פח נוסף עולה לי 

אשפה זה בסדר, אבל אני משלם לקבלן גם עבור המשקל של האשפה וגם עבור העבודה הפיזית 

של להגיע לפח לגרור אותו למשאית להניף את הפח ולהחזיר אותו למקום, ולכן יש חשיבות 

 ן הזה. גדולה בלשלוט בכמות הפחים שלוקחים למשאית, אני שם את הדגש על העניי

 

אני רוצה להגיד לך שאצלנו במושב מאוד יפה שנכנסים    :גב' רחל רבר

 לקשישים לתוך החצרות ולוקחים את זה, באמת זה ממש מאוד יפה שהם עושים את זה. 

 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 01.03.2016מיום  הישיב

 

 28 
 

  -אני אגיד על דרך החיוב, עשיתי סיור גם במושב שלכם  :מר שי אברהמי

 

 זה ממש מרגש לראות את זה.    :גב' רחל רבר

 

בהרחבה מתנהל למופת כמעט ולא ראיתי פחים עודפים   :ר שי אברהמימ

בשטח ואף אחד לא רואה. אבל  מוסתרותמאוד  ןבהרחבה, זה נובע מזה שיש גומחות שה

 . 5-ו 4בנחלות יש עודף של פחים ירוקים חופשי 

 

 למה לא מקבלים החלטה לפנות פח אחד וזהו.   :גב' צילה נוימן

 

ייה, שנייה, היה דיון בהנהלה אני מזכיר לך שתי ישיבות שנ  :ד"ר מוטי דלג'ו

הוקדש רק לנושא, אנחנו נגיד לכם גם מה ההמלצות של ההנהלה כך שאולי זה ייתר איזה דיון 

 ארוך ומתיש. 

 

 מבחינת המועצה יש העדפה לטמונים?   :מר אמנון כהן

 

מחזור. אמרתי יש העדפה איפה שיותר זול ואיפה שעושים יותר   :ד"ר מוטי דלג'ו

איפה שעושים יותר מחזור כפוף למיקום שאתה מבקש. קיבוצים זה מאוד נוח, יישובים 

 קהילתיים אפשרי מאוד, מושבים זה בלתי אפשרי. 

 

השיטה שאנחנו מדברים עליה בעיקרון אנחנו נסמן את הפחים   :מר שי אברהמי

ה או בית בהרחבה זה בעיקרון שאנחנו נפנה אותם, המפתח לפינוי פחים למגרש בין אם זה נחל

דיירים לא משנה לי באיזה קונסטלציה אם זה בכמה  6פח אחד למגרש, מגרשים בהם יש מעל 

תושבים נקצה פח שני, להערכתנו אין צורך בפח  6יחידות באותו בית אב זה לא משנה, מעל 

גדול מהפחים מעבר לזה. התושבים יכולים להגדיל ואין לנו בעיה עם זה שהפחים גם ככה חלק 
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 ליטר.  360הם פחים של 

 

 ליטר.  240-מ 1.5זה פי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ליטר  360-ליטר ל 240-אבל מי שרוצה להחליף את הפח שלו מ  :מר שי אברהמי

זה בסדר גמור, אין לנו בעיה עם זה. אנחנו גם נוסיף מתקן גדול ברמה יישובית מה שנקרא 

איזה מסיבה, והפח הביתי לאותו אירוע לא מספיק אז יש  לגלישות. מי שעשה אירוע בבית עשה

 660בנוסף יהיה במקום מרכזי ביישוב, יהיה פח גדול בין אם זה בצורה של צפרדע או מכלים של 

של הפחים, ואנחנו כמובן נקפיד מה שגם היום אגב עושים אותו אבל overflow -ליטר, מקום ל

יש חשש שאם המועד של הפינוי הוא לא מספיק נקפיד לבצע תגבורים בתקופות החגים שבהם 

קרוב ליום של החג וההכנות הביתיות לתגבר את הפינוי של הפחים. המהלך הזה אנחנו מעריכים 

פחים, והמשמעות של הדבר  1,500-שהוא יכול לצמצם בכמות הפחים סדר גודל של קרוב ל

 חיסכון שנתי. ₪ שאמרתי עכשיו זה קרוב למיליון 

 

רציתי להציע לכם שתי אפשרויות, יש אפשרות שאני אציג   :ג'וד"ר מוטי דל

בפניכם את ההמלצות של הנהלת המועצה, כי חלק מההמלצות של הנהלת המועצה יתנו גם 

פתרון לשאלות שישאלו, ויש אפשרות לתת שישאלו ישאלו ישאלו ואחר כך רק. נאפשר לשניים 

 אשר. שלושה שלא בהנהלה לשאול שאלות עקרוניות, בבקשה 

 

השאלה היא ברגע שמושב עושה ריכוז של גזם, המועצה לוקחת   :מר אשר בן עטיה

משאיות ביום,  4את כל כמות הגזם או שאתם מודדים, עכשיו אתם לדוגמא מפנים בנווה ימין 

 אם המושב ישים את כל הגזם בריכוז את כל זה אתם מפנים? 

 

ך להתייחס לזה, הצוות לא שאלה טובה, תרשום את זה נצטר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 חשב. 
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  -עכשיו עוד שאלה אחת בפחים החומים  :מר אשר בן עטיה

 

 לא יהיו.      :מר צפי פלד

 

 3לא החומים הכתומים סליחה, אמרנו שבהרחבה זה בערך כל   :מר אשר בן עטיה

 בתים יהיה אחד, מה יהיה בנחלות או שלא יהיה? 

 

 לכל נחלה פח.   :מר שי אברהמי

 

 לגיה. ילכל נחלה, איזו פריב  :אשר בן עטיה מר

 

קודם כל אני רוצה להגיד שמה ששמעתי היום הרבה שנים פה    :מר איל מילר

לא שמעתי עד היום, זאת אומרת גם אם צריך להיות אזרח מתחשב בהוצאות המועצה לא 

 שמעתי את זה אף פעם ולא ידעתי. 

 

ה לא הועלה כאן אני גם עושה שינוי אולי לתת לך גם תשובה שז  :ד"ר מוטי דלג'ו

מחלקות להקים אגף תפעול שחלק מהעבודה המרכזית שלו יהיה  3ארגוני במועצה, הולך לאחד 

 זה. 

 

פחים לא יותר. עכשיו לגבי פינוי  2בתים אני רוצה  2אצלי יש    :מר איל מילר

התחיל לסחוב למרכז הגזם במועצה יש גינות גדולות לאנשים, אם הוא מטיל על הגינות עכשיו ל

גיזום יש לנו בעיה עם מה לשנע את זה. חלק גדול גם מהאנשים דווקא המבוגרים עובדים לבד 

  -בגינה אין להם גנן
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 אלה כולם יש להם גננים המבוגרים מאוד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, לא לכולם תאמין לי אני מכיר אני רואה גם ביישוב שלי.    מר איל מילר:

 

 לרכז לכולם פעם בחודש או פעם בשבוע.מושב כדאי   :בן עטיהמר אשר 

 

 )מדברים יחד( 

 

 חבר'ה תאפשרו לו לשאול את השאלות, ומי שירצה לענות...   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אצלי באופן אישי אני פתרתי את זה, אני שם את זה אצלי בנחלה    :מר איל מילר

מצוא איזה פתרון, אם אין כסף למועצה שיש מקום במשאית אני אומר להם תבואו. צריך ל

מטר את הגזם שלי  300שלם עוד אוקיי, שיגידו תשלם עוד. אבל להתחיל לסחוב אורוצים שאני 

זה סיפור. אני למשל עכשיו משפץ את הגינה שלי הבאתי משאית לבד, בשביל זה אני יודע 

לי ביחידה איך אני עושה דיברתם על ריסוק גזם, איך זה יתבצע ריסוק גזם אצ₪.  900ששילמתי 

את זה? אני משלם על המרסקת? איך אני עושה את זה? עוד פעם צריך לסחוב את הגזם למרכז? 

  -עכשיו לגבי פח כתום, אמרת לנחלה יהיה פח נדמה לי ולכל משק

 

 במגרש של נחלה יהיה פח אחד.   :מר שי אברהמי

 

מטרידים אותי, טוב אחד הדברים ש עם משקי עזר?ומה יקרה    מר איל מילר:

שאני שומע את ההרצאה כי אני גם משפץ ועושה עכשיו פינה של פחי אשפה יפה, אז אני אוסיף 

עוד מקום כבר, אבל למשל ברחוב האילנות אצלנו שאני רואה הרחוב מתמלא פחים עכשיו גם 

 מתמלא פחים כתומים כי זה משקי עזר בעיקר. 
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אז יהיה אחד  4, 3את הפחים הירוקים שיש לא אל תדאג יורידו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 כתום ואחד ירוק. 

 

עוד מילה אחת ואני מסיים קצר. חשבתי למה על פח לא יהיה    מר איל מילר:

פחים הברקוד ייקרא, היום אפשר  4ברקוד, שהמשאית תרים את הפח לזה אם היא תרים 

שמותר לי יגיע  2ם במקום פחי 3לעשות את זה טכנית, ואם אני אחטא על המציאות ואני אשים 

 חשבון. 

 

אנחנו לוקחים לתשומת ליבנו את מה שאמרת, אתה רצית רק   :ד"ר מוטי דלג'ו

 להתייחס. 

 

אצלנו מפנים כבר כמה שנים למרכז מחזור את הגזם, זה נולד   :מר צפריר שחם

לם לא מחסכונות וכדומה זה נולד מלשמור על המושב נקי. כי יום אחרי שעברה המשאית כו

  -מוציאים

 

 שעה.     :???

 

שעה זה המהדרין. זה נולד שלא יהיו ערימות גזם ברחובות וזה   :מר צפריר שחם

עובד מצוין, זה לא פשוט זה לא קל, לא לכולם יש טרקטורים ולא לכולם יש גננים, ויש כל מיני 

אז הוא טכניקות אחת הקלות שיש זה אם מישהו באמת עושה פינוי גדול או ערימה גדולה 

מתאם עם המזכירות והמשאית עוברת ואוספת אצלו באופן חריג, זאת אומרת יש שיח ומנסים 

להגיע לעזרה לאנשים שקשה להם, מי שנפל לו עץ וצריך להוריד כמות גדולה. ומה שעוד עושים 

זה פעמיים בשנה עושים פינויים במשקים של גרוטאות וגזם בכלל לפני ראש השנה ולפני פסח יש 

יך יש יום שאפשר להוציא את הכמויות הגדולות שמצטברות בחצר, ואז המשאית באמת תאר

 עוברת משק משק. 
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 יש סיטואציה שמדליקים אש?    מר איל מילר:

 

  בל"ג בעומר?  :מר צפריר שחם

 

  -לא, אתה יודע   מר איל מילר:

 

עומר כן, כן, אנחנו במטע של אבא שלי אוספים בקצה ובל"ג ב  :מר צפריר שחם

לגבי הריסוק ניסינו כמה שנים  -חקלאיהוא שורף, אבל זה כבר לא הגזם הביתי כי זה הגזם ה

לרסק וזה עבד ולא עבד, הבעיה הגדולה שאין קבלן נורמלי, זאת הבעיה הגדולה. אנחנו רוצים 

לרסק זה עבד מצוין וגם בריסוק מעבר לחיסכון וכסף הריסוק היה מתבצע במרכז המחזור ואצל 

 3-ם, יכלו להזמין ריסוק אצלם כי המושב היה שוכר את המרסקת לחצי יום בחודש באנשי

שבועות אני כבר לא זוכר, ואם מרכז המחזור לא היה מלא הוא מרסק אצל אנשים במטעים 

במשקים על חשבון המושב, הבעיה שאין קבלן הקבלן פשוט לא טוב היה מרסק פעם כן פעמיים 

לת זה לא עמד, אני באופן אישי חיפשתי קבלן אחר לא מצאנו ונה שלו הייתה מתקלקלא, המכ

 קבלן, קבלן טוב זו הבעיה הייתה. 

 

תראו חברים, אני אקריא לכם איזה נוסח של החלטה שכמובן   :ד"ר מוטי דלג'ו

מתבססת על החלטות של הנהלת המועצה למליאת המועצה אז כך: בהמשך לדיונים בהנהלת 

אשרת את התוכנית המפורטת להתייעלות בתחום הגזם מליאת המועצה מ 'א, המועצה

והאשפה במטרה לצמצמם את הכמויות ואת נפח האשפה והגזם, הגדלת שיעור המחזור 

והתייעלות הכלכלית כמפורט: בתחום הגזם הקמת מרכזי גזם יישוביים או לאשכולות 

זה נקרא  4שובים יי 2 3יכול להיות שתהיה בעיה שלכל יישוב לא יתאפשר אז יהיו  .יישוביים

אשכולות יישוביים, פינוי גזם נקי בלבד, קידום תכנית למחזור וריסוק גזם, זה אנחנו נצטרך 

. הוספת פח כתום לאריזות על פי סיכום 1הרחבת תכנית מחזור אריזות במושבים:  ב'לעשות, 
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תיים . צמצום תדירות פינוי הפחים הבי2עם תמיר, שזה תאגיד המחזור הארצי שזכה במכרז. 

 , כאשר לפחות חבר הנהלה יכול להיות יותר אבל לפחותמפעמיים בשבוע לפעם וחצי בשבוע

אמר: 'שמע, למה אתם לא עוברים לפעם אחת ואתם עושים פעם וחצי בשבוע', אז אנחנו  אחד

סוגיה הזו ואמרנו: יישוב ועד מקומי שירצה לעבור לפינוי של פעם בשבוע, אנחנו דיברנו על ה

שהיישוב רים לו כל החיסכון של החצי זה עובר לרשות הוועד המקומי, אבל רק ככמועצה אומ

יבקש. אם אתם שואלים אותי אף יישוב לא יבקש, כי הוועדים לא ירצו לקחת אחריות, זה רק 

ממלוא החיסכון הנוסף. כלומר כל החיסכון  וייהנ ,ליישובים שירצו על פינוי פעם בשבוע בלבד

פינוי פחים ביתיים על פי  ג' עם וחצי לפעם היישוב יקבל אותו.שיהיה כתוצאה ממעבר מפ

, גם זה נפשות 6-לנחלה / בית בהרחבה, פח שני למגרש יינתן רק אם יש יותר מ 1מפתח של 

 דרך אגב זה נפח אשפה הרבה הרבה יותר גדול מהמקובל. 

 

  פח אחד לנחלה או פח לבית?    :???

 

זה מספיק אבל אנחנו מאפשרים שני דברים:  ליטר 240שנייה,   :ד"ר מוטי דלג'ו

ליטר הוא יכול לעשות אנחנו  360-ליטר ל 240-אחד, שתושב שירצה להחליף את הירוק שלו מ

מאפשרים לו הוא כבר הגדיל את זה לפעם וחצי. עכשיו אנחנו אומרים דבר נוסף תושב שבנחלה 

 240-אנחנו מחליפים את הפח של מ , אין לנו בעיה להגיד לו8נפשות נניח או אולי גם  7שלו יש 

  -ליטר לפח כתום על חשבון המועצה. אתם הבנתם אני רוצה עוד פעם

 

 לכתום?     :???

 

סליחה אני מדבר על ירוק אז אם אמרתי כתום התבלבלתי. אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

-טר ללי 240-נפשות מגיע לו פח כל אחד רשאי אנחנו מאפשרים לו להחליף את הפח מ 6חוזר, 

נפשות מגיע לו פח נוסף אנחנו מוכנים שהוא לא ייקח פח נוסף  6-ליטר, מי שיש לו יותר מ 360

 ליטר על חשבון המועצה, זה עכשיו היה ברור.   360-ליטר ל 240-ונחליף לו את הירוק מ
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 רגע מוטי בבית בהרחבה יגיע לו פח אחד?    מר איל מילר:

 

 כן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 פחים.  2לא מגיע להם  3בתים או  2אז למה בנחלה אם יש    לר:מר איל מי

 

אנחנו לא מדברים על בתים, לא בתים עושים אשפה בני אדם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 עושים אשפה. 

 

 בתים יש הרבה בני אדם.  2אבל אם יש    מר איל מילר:

 

ש בנחלה אי 500פחים, יהיה לו  20שיהיה הרבה אז הוא יקבל   :ד"ר מוטי דלג'ו

. אנחנו מפסיקים את הפיילוט של, זה 4הוא יקבל את מספר הפחים.  6-לחלק ל 500נעשה חשבון 

הפיילוט הזה הוא לא צלח שמעתם את שי הוא נתן רמת פירוט למה אנחנו  ,בעצם לא החלטה

לא עושים את זה. עכשיו הדבר הזה לא יכול לצאת מה שנקרא יאללה מחליטים תיק תק, כמובן 

אום הנהלת המועצה חלק מההמלצות. המועצה תלווה את התהליך לצמצום האשפה זה בתי

והגדלת המחזור במהלך הסברה לתושבים לוועדים המקומיים ובשיתוף מערכת החינוך, היישום 

והצעדים ייעשו במדורג על פי שיקול דעת הצוות המקצועי והערכות המועצה. נושא שנאמר פה 

נוי עצמי לפינו גזם ואשפה כאלטרנטיבה למחיר קבלן לאחר גם, המועצה תבחן הקמת מערך פי

משא ומתן עם הקבלן. אני רוצה להסב את תשומת לבכם שגזבר המועצה הביא את תשומת ליבי 

שהיום בוועדת המכרזים ועדת המכרזים המליצה בפני ראש המועצה, דרך אגב הולכים כבר 

ם כזוכה במכרז בכפוף לניהול משא לשנות את זה בעתיד, להמליץ להכריז על חברת חן המקו

ומתן להוזלת המחיר. אנחנו ננהל משא ומתן ואני מראש אומר לכם אנחנו לא ננהל משא ומתן 

וכאלו דברים. מה שנקרא מבחינתי נקודת ההתייחסות שלי תהיה הפינוי  6% 5%שיורידו 
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כנה לשלם כדי עצמי, זה מוקלט אבל שיהיה מוקלט, והתשלום של מערכת ארגונית ציבורית מוה

עובדים או כך וכך משאיות. להגיד כמה זה, זה לא מן הראוי שאני אגיד את  20לא להתעסק עם 

זה ובטח עכשיו, ומה עוד שאתם יודעים זה כפוף למשא ומתן, אנחנו בכל מקרה כמובן נדווח 

בראש וראשונה לוועדת המכרזים כי היא תצטרך בסופו של יום, אומנם היא כאילו את הקטע 

שלה מסיימת אבל אני רוצה שתהיה במלוא התמונה. ובמילים אופטימיות אלה אנחנו גם 

תמורת  קומפוסטרים נאפשר שוב לפי בקשה של אחת מחברות ההנהלה, תתאפשר אספקת

, אני 600 500שנים עשינו איזה פיילוט של איזה  3-תשלום וסבסוד לכל המבקש. אנחנו לפני כ

י: 'תראה זה תלוי, יש מקומות שאם היא באמת שמה את אגיד לכם יורם בא אליי אמר ל

לקומפוסטר' אבל כאלה שלא אז זה נשאר ויש כאלה זה הרטוב, הרטוב מצליח לעשות את 

ששמה זה הופך להיות ג'וקים ועניינים. אנחנו מוכנים להיכנס לזה, אנחנו מוכנים גם לעשות 

להגיד שהוא המוצלח ביותר אבל גם לא סבסוד לעניין הזה. דרך אגב לי יש בבית, אני לא יכול 

  -יכול להגיד שהוא גרוע, אז מפעם לפעם

 

 אתה משתמש בתוצרת הסופית?     :???

 

כן, לעצים אני שם, אתה צריך מלמטה לחפור כי זה בתנאים   :ד"ר מוטי דלג'ו

יותר טובים. אם אתה שם את כל הקליפות של הבית של הירקות התפוזים הרקובים, נניח אתה 

מכסח דשא כשזה רטוב אתם שם, כל מיני כאלה דברים אז זה מצליח. אז חברים זה הנוסח, מה 

שאני מבקש מכם זה גם החלטות המלצות של הנהלת המועצה, אני מאוד מאוד ממליץ שנכנס 

להליך הזה. בעידן של דקה לפני המערכות שיקנסו בצורה נוראית בגין ייצור אשפה דיווח לי גם 

אושרת גם יודעת כי הייתה באותה ישיבה, שמשרד הגנת הסביבה הולך אפילו היום שי ובטח 

לתמרץ בנושא של מחזור, אז אנחנו נשמח שנכנס לפיילוט הזה, זה מסובך מורכב אני יודע שגם 

יש כאלה אומרים: בשביל מה לך מוטי להתעסק עם זה, תן העניינים מתגלגלים. אבל תבינו 

 לעצמנו מסה כזו של אשפה.  חברים אנחנו לא יכולים להרשות
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 דיברנו גם על מנגנון אכיפה וסנקציות.      :מר דרור רופא

 

יש חוקי עזר למועצה המועצה תפעיל את חוקי העזר, היא תפעל   :ד"ר מוטי דלג'ו

כוחות של המועצה, אם יהיה צורך  איגום קודם כל כמו שאמרתי האגף התפעול יהיה ברשותו

ה שיקבלו סמכויות ביישובים. כמובן שישנה חשיבות על שיתוף פעולה אנחנו נגדיל את אלה כאל

 של הוועדים, אנחנו נעשה כנס של הוועדים אחרי שנקבל את האוקיי מכם. 

 

 הסברה.  היותלפני אכיפה צריך ל  :מר יצחק אגוזי

 

 הסברה הקראתי לכם אותו, זה סעיף מאוד מרכזי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הגזם.  ריסוקתנהל איך י   מר איל מילר:

 

תשאיר את זה יתחילו יסבירו, לא הגיעו לרמת פירוט הכי קטנה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

הריסוק של הגזם יתבצע על ידי מכונה. חברים, אני מעלה את נוסח ההצעה כפי שהקראתי 

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

לכם. אנחנו נמצאים בהליך שצוות המקצועי אצלי עובדים על העניין הזה, אני באמת רוצה  רבה

לציין את העבודה הטובה של אגוזי, שי שהשקיע בזה המון שעות, בועז וצפי וכמובן למחלקת 

התברואה שלנו שמה הצוות המקצועי, זה הליך מורכב נצטרך את שיתוף הפעולה שלכם ואני 

 ר פה אחד. מודה לכם על האישו

 
 את תכנית התייעלות מערך פינוי אשפה וגזם כפי שפורטה.  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

' מליאת המועצה מאשרת את התוכנית המפורטת להתייעלות בתחום הגזם והאשפה במטרה א

לצמצמם את הכמויות ואת נפח האשפה והגזם, הגדלת שיעור המחזור והתייעלות הכלכלית 

 זם הקמת מרכזי גזם יישוביים או לאשכולות יישוביים.כמפורט: בתחום הג

. הוספת פח כתום לאריזות על פי סיכום עם 1הרחבת תכנית מחזור אריזות במושבים:  ב'
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. צמצום תדירות פינוי הפחים הביתיים 2תמיר, שזה תאגיד המחזור הארצי שזכה במכרז. 

 .מפעמיים בשבוע לפעם וחצי בשבוע

לנחלה / בית בהרחבה, פח שני למגרש יינתן רק אם  1ל פי מפתח של פינוי פחים ביתיים ע ג'

 .נפשות 6-יש יותר מ

 

 אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס בבנק דקסיה, אישור קבלת מידע באינטרנט,  . 4

 מתן הוראות בטלפון ובפקס; 

 

 פתיחת חשבון.  4אנחנו ברשותכם עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

על פי החלטות של משרד האוצר חייבים לפתוח חשבון בנק   :גוזימר יצחק א

לעבודות פיתוח שמבוצעות על ידי מפעל הפיס, במקביל לזה שיש למועצה חשבון בבנק המסחרי 

גם הפיס נכנס לתהליך הזה, ועל פי הנחיות האוצר לה על תקציבי פיתוח ממשרדי ממשלה, ש

ס, בלי זה אי אפשר לקבל כסף מהפיס, ולכן אנחנו צריך לפתוח חשבון בנק ייעודי להקצבות הפי

פותחים חשבון בנק או מבקשים את אישור המליאה לפתיחת חשבון בנק בבנק דקסיה, בנק 

זה בנק מה שהיה בעבר אוצר השלטון המקומי. מליאת המועצה מאשרת  ,מי שלא יודע ,דקסיה

המליאה מאשרת ניהול פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס. החשבון ייפתח בבנק דקסיה. 

זק זהב חשבון עו"ש, פיקדונות, מתן הוראות בפקסימיליה, בטלפון, קבלת שירותי מידע בב

 וביצוע העברות במערכת זהב. מורשי החתימה בחשבון הם בעלי זכות החתימה במועצה. 

 

 הבנק הזה כי זה הבנק שנבחר במכרז של מפעל הפיס?      :מר גבי דור

 

, יותר נוח לפתוח את חשבונות שם , לא, אנחנו החלטנו לפתוחלא  :מר יצחק אגוזי

 הפיתוח, כי זה מיד מוזרם לבנק המסחרי שלך אחרי זה. 
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אגוזי... אני מבין שיש לנו חשבונות בעוד כמה בנקים, מה היתרון    :מר אמנון כהן

 של הדבר הזה לפתוח דווקא שם? 

 

  -זרים בכל מינייש לנו גם שם חשבון, אנחנו מפ  :מר יצחק אגוזי

 

 לפזר את הסיכונים.     :???

 

אנחנו מפזרים וגם מפעל הפיס יודע טוב לעבוד עם בנק דקסיה,   :מר יצחק אגוזי

ברגע שיש כסף באחד החשבונות הוא זורם  ,ידוע להזרים להם וגם בבנק דקסיה בלי מגע יד אדם

 לבנק המסחרי שלנו, למחרת באותו יום. 

 

רים, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. מתנגדים? אין. חב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 נמנעים? אין. אושר פה אחד.  

 

פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס. החשבון ייפתח בבנק את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

דקסיה. המליאה מאשרת ניהול חשבון עו"ש, פיקדונות, מתן הוראות בפקסימיליה, בטלפון, 

בזק זהב וביצוע העברות במערכת זהב. מורשי החתימה בחשבון הם בעלי קבלת שירותי מידע ב

 זכות החתימה במועצה.

 

 ;31.12.16הארכת תוקף חוק עזר לדרום השרון )סלילת כבישים ומדרכות( עד ליום  . 5

 

שנים  7 5-למועצה יש חוק עזר לסלילת רחובות וכפי שקורה ב  :מר יצחק אגוזי

משמעותה על ידי משרד הפנים יש בו מגבלת גבייה. מגבלת גבייה אחרונות כל חוק עזר שמאושר 

בשביל להמשיך לגבות לפי חוק העזר הזה צריך את אישור המליאה  ,שאחרי תאריך מסוים היא

כל רשות מקומית תבדוק שבעצם משרד הפנים רוצה בערך אחת לחמש שנים  .ואת אישור השר
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עדכון לתעריפים. אבל משרד הפנים יודע  את התעריפים שלה ותחוקק תוספת חדשה או תחוקק

מותנית בהחלטת  שהארכה של תעריפים קיימיםשלפעמים זה לא מסתדר ולכן הוא קובע 

לפני חודשיים שמנו לב, שבחודש ינואר זה משהו  ,אני אגיד לצערי ,מליאה ובאישור השר. אנחנו

בחינת מגבלת הגבייה פג לצערי לא שמנו לב לפני כן, שחוק העזר לסלילת רחובות של המועצה מ

אנחנו נדרשים לאישור הזה. במקביל כבר פנינו  ,נכון לרגע זה ,תוקפו בחודש דצמבר ובעצם כרגע

לחברה שעושה לנו בדיקה על תעריפים. אני מעריך שהתהליך הזה של בדיקת תעריפים חדשים 

חודשים  8 זה תהליך של בערך חצי שנה עד ,ואישורם בחברת ג'יגה ואחרי זה במשרד הפנים

מהיום. ולכן אני מבקש ממליאת המועצה לאשר את הארכת התוקף של התעריפים הקיימים עד 

דהיינו בשנה. לא מובטח שמשרד הפנים יאשר שנה, יכול להיות שהוא יאשר את זה  31.12.16

תוקף התעריפים אבל אני מבקש שמליאת המועצה תאשר הארכת  ,בחצי שנה או בתקופה אחרת

 את זה למשרד הפנים לאישור.  ה ונגישהקיימים בשנ

 

אני חייב להודות שלא הבנתי והקשבתי לך. אני רוצה להבין    :מר אמנון כהן

 האם בגין סלילת כביש ביישוב אתה גובה אגרה? 

 

  -יש יישובים שבהם אנחנו סוללים כבישים בתוך היישוב  :מר יצחק אגוזי

 

 המועצה.    :מר אמנון כהן

 

 המועצה, או המועצה או היישוב לא חשוב כרגע מי עושה.   :מר יצחק אגוזי

 

 תדייק זה חשוב.    :מר אמנון כהן

 

לא חשוב מי עושה את הסלילה, אבל היישוב ביקש מהמועצה   :מר יצחק אגוזי

להפעיל את חוק העזר ולגבות היטל בגין הסלילה. כבר בחוק העזר נאמר שהמועצה בהחלטות 
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לה של חוק העזר ביישוב ספציפי מחייבת החלטת מליאה, אז לכן מליאה, זאת אומרת כל הפע

שרוצים את  ,שמוכנים לזה ,אנחנו מפעילים את חוק העזר רק לגבי יישובים שבמבקשים את זה

 זה. 

 

 זה מקור כספי לסלילה.      :מר צפי פלד

 

האישור זה מקור כספי, בדרך כלל אין מקורות כספיים אחרים.   :מר יצחק אגוזי

 ה רטרואקטיבי אני מקווה. יהי

 

תה אומר חוק העזר... כשאלא מזמן ביקשו מאיתנו במליאה את   :מר משה רדומסקי

 הסכום שאישרנו בעבר הוא לא מספיק? פניתם... פעם נוספת, 

 

אני לא יודע אם הוא מספיק.  ,אני לא אמרתי שהוא לא מספיק  :מר יצחק אגוזי

, אז הזמן עובר מהר כשנהנים אבל בתחילת 2012לת קודם כל כשאתה אומר לא מזמן זה בתחי

זה אחד. דבר שני, אנחנו בודקים עכשיו את התעריפים, יכול להיות שהתעריף יהיה יותר  2012

זול, התעריף החדש, יכול להיות שהוא יהיה יותר יקר אבל עדיין אנחנו כרגע לא בשלב של דיון 

בשלב של להאריך את התוקף של התעריפים על התעריפים שגם זה יבוא למליאה. כרגע אנחנו 

 הקיימים בשנה. 

 

 התעריף הוא לפי מטר בנייה?   :מר צפריר שחם

 

 לפי מטר בנוי ומטר קרקע.   :מר יצחק אגוזי

 

 נוסח החלטה תקריא.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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נוסח ההחלטה: מליאת המועצה מאשרת הארכת תוקף של   :מר יצחק אגוזי

 . 31.12.16עד ליום  ,2012-תשע"ב (,סלילת רחובות)ק עזר דרום השרון התעריפים שבתוספת לחו

 

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

 אין. אושר פה אחד. 

הארכת תוקף של התעריפים שבתוספת לחוק עזר דרום השרון  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .31.12.16עד ליום  2012-תשע"ב (,סלילת רחובות)

 

 הודעת מנהל הארנונה; – 661ארנונה מבנים חקלאיים סיווג  . 6

 

 הודעת מנהל הארנונה בבקשה.  6אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

למועצה יש תעריף בצו המיסים לסיווג של מבנים חקלאיים   :מר יצחק אגוזי

הוראות החוק והפסיקה אין אפשרות לבטל גביית למ"ר. על פי ₪  0.32-והתעריף נמוך  661סיווג 

ארנונה ו/או לתת מתן פטור או הנחה שאינם מאושרים בתקנות בגין כל נכס שהוא, גם אם 

מדובר בסכומי גבייה שאינם גבוהים. בעבר סברנו את זה, אין אפשרות לתת הנחה או פטור. 

ל פי חוות דעת הנדסית, זה הפטור היחיד הוא לגבי מבנה שאינו ראוי למגורים או לשימוש ע

הפטור היחיד שניתן לתת למבנים מסוג זה. בסקרי המדידות בשנים האחרות הוטל על חברות 

שנים  3-המדידה למדוד גם את המבנים החקלאיים שבתחומי המושבים ואכן המדידות שנעשו ב

אלה ויש לנו מדדו גם את הנכסים ה ,שנים אחרונות זה עדיין לא בכל היישובים 4-אחרונות או ב

נתונים מדויקים לגבי המבנים החקלאיים באותם יישובים. ביישובים אחרים יש לנו את 

הנתונים מתוך מדידות קודמות, הקפידו על זה אבל לא שמו פוקוס. כיום יש לנו רשומים 

מ"ר של מבנים חקלאיים בכלל היישובים, ובימים הקרובים המועצה תוציא הודעות  365,000

 לפי צו המיסים. ₪  0.32ים לנכסים האלו. כאמור התעריף הוא חיובים שנתי
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  -בין עלות הגבייה לבין     :מר גבי דור

 

אני לא יודע כמה עלות הגבייה, החוק מחייב לחייב את  ,לא יודע  :מר יצחק אגוזי

 זה עולה, אבל יש 3%ר שגובה ע"זה או מורה לחייב את זה. עלות הגבייה בוא נגיד לגבי חברת מג

את ההוצאות הכלליות. אם צריך לשלוח מכתב אז לא משנה כמה כתוב במכתב, איזה סכום 

כתוב במכתב הבול עולה אותו דבר. נכסים מסוג זה מקובל גם ששולחים פעם אחת בשנה, לא 

שוברים מגנטיים, הסכומים האלה בסך הכול גם בנכסים  6-שוברים ו 6-תשלומים ו 6שולחים 

שקלים בשנה לא ליותר מזה, ולכן במקרה הזה גם אמרתי החיובים  גדולים מסתכמים למאות

 יצאו כחיובים שנתיים ולא יהיה ניתן לפרוס אותם עם הודעות דו חודשיות כאלה. 

 

לא נמצא בתקציב  אגוזי תן לי להבין, הסכום שאתה אמרת   :מר אמנון כהן

 ? 2016המועצה 

 

  -י אמרתי עד עכשיוהסכום שאני אמרתי, כל מה שאנ  :מר יצחק אגוזי

 

 כי יש פה עניין שכאילו הכנסה נוספת עכשיו למועצה.    :מר אמנון כהן

 

בשנה. אבל גם לגבי זה ₪  100,000כל מה שאמרתי עד עכשיו זה   :מר יצחק אגוזי

אני אקריא לכם את ההחלטה שאני מבקש את ההחלטה שבעצם אישרה הנהלת המועצה בעניין 

  -הזה

 

לא צריך החלטה, מליאת המועצה רושמת את הודעת גזבר   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -המועצה

 

כן, אבל אני אקריא לכם את ההחלטה של הנהלת המועצה.   :מר יצחק אגוזי
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הנהלת המועצה דנה בהודעת מנהל הארנונה ומאשרת אותה, ראש המועצה יבוא בדברים עם 

ים החקלאיים. בגדול הכוונה הוועדה החקלאית לגבי השימוש והייעוד של כספי הגבייה מהמבנ

היא שהארנונה מהמבנים האלה ישמשו לנושאים של החקלאיים. לגבי החלטה של המליאה: 

  -המליאה

 

 אנחנו לא צריכים להחליט כלום זו הודעה.     :???

 

אז בכל זאת, כתוב מליאת המועצה שמעה את הודעת מנהל   :מר יצחק אגוזי

 661לנכסים חקלאיים על פי סיווג  2016שנתיים לשנת  הארנונה ולפיה המועצה תבצע חיובים

להיטל המיסים של דרום השרון. ראש המועצה יבוא בדברים עם הוועדה החקלאית לגבי 

 השימוש והייעוד של כספי הגבייה מהמבנים החקלאיים. 

 

אפשר לשאול שאלה? יש מבנים חקלאיים שמשכירים אותם,   :מר אשר בן עטיה

 נה? הוא ישלם כפל ארנו

 

 מה?   :מר יצחק אגוזי

 

  -יש לי מבנה חקלאי שהשכרתי אותו שיהיה לא יודע מה  :מר אשר בן עטיה

 

מבנה כלשהו משלם פעם אחת ארנונה. אם הוא משמש למשהו   :מר יצחק אגוזי

 אחר אז הוא משמש למשהו אחר. 

 

 אז הוא הולך על הגבוה הוא לא הולך על הנמוך.   :מר אשר בן עטיה

 

 רים יחד( )מדב
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אני מעלה מה שכאן ביקש גזבר המועצה, מי בעד שירים את ידו?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. ביקש אורי, בבקשה אורי. 

 

אני רוצה להעיר מאחר וגבייה לא למגורים יש לנו מפתח, מה   :מר אורי עצמון

תתייחסו לכסף הזה כמו גבייה מעסקים, כלומר יחזירו קורה עם הכסף הזה, אני מבקש ש

 . 50%ליישובים 

 

  -אני אגיד לך מה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה לא הרבה כסף.   :מר אורי עצמון

 

רגע, רגע, שנייה, אני מציע שאנחנו נרשום את זה בפנינו אנחנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 נבדוק ונדווח למליאה. 

 

לדחות את הבדיקה הזאת בשנה עד שיהיה לנו נתונים אני מציע      :מר גבי דור

 על הגבייה ועל עלות הגבייה ואז נקבל החלטה. 

הודעת מנהל הארנונה לפיה המועצה תבצע חיובים את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

להיטל המיסים של דרום השרון. ראש  661לנכסים חקלאיים על פי סיווג  2016שנתיים לשנת 

ים עם הוועדה החקלאית לגבי השימוש והייעוד של כספי הגבייה המועצה יבוא בדבר

 מהמבנים החקלאיים.

 

 הגב' ענת שמחי; –אישור עבודת חוץ  . 7

 

 . 7חברים אנחנו מתקדמים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו
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אגב גם פנינו אליכם גם בעבר  ,של סייעת במועצהבפנינו בקשה   :מר שי אברהמי

קרה הזה היא עושה עבודתה כסייעת במועצה... היא גם משמשת בנושא הזה, עבור סייעת במ

כמדריכה מרצה במכללת בית ברל בהיקף שעות מאוד מאוד מוגבל, אנחנו בחנו את הנושא הזה 

גם היועץ המשפטי בדק את הנושא הזה, וחוות הדעת המשפטית מצביעה על כך שאין פה בעיה 

העבודה, היקף התעסוקה הוא קטן ואנחנו של ניגוד עניינים, אין כאן איזו הפרעה למהלך 

 ממליצים לאשר לה את העסקה הנוספת בבית ברל. מדובר בסייעת ענת שמחי. 

 

 אז היא מרצה שם?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מרצה שם.  / היא מדריכה  :מר שי אברהמי

 

זה כפוף לאותן החלטות לגבי אחרים שבודקים את זה אחרי חצי   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -ןשנה שאי

 

 שאין ניגוד עניינים.   :מר יצחק אגוזי

 

שאין פגיעה ניגוד וכו' וכו', זה מה שאני רציתי להבטיח. אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 . תשע"ועד סוף שנה"ל  לענת שמחי העסקה נוספת בבית ברל פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תקציבי יישובים. ראישו . 7

 

 אנחנו עוברים לאישור תקציבי יישובים, בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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יש עוד מספר יישובים שהתקציבים שלהם נבדקו על ידי סגנית   :מר יצחק אגוזי

 11.63צו מיסים של המועצה ₪  895,000הגזבר וועדת יישובים. היישוב חורשים התקציב שלו 

היישוב צור נתן אנחנו אישרנו את התקציב שלו בישיבת מליאה קודמת או אחת לפני  לגבי₪. 

-במליאה אנחנו מתקנים את הסכום ל₪,  326,000הקודמת אבל בטעות הסכום אושר על 

355,000  .₪ 

 

 ההפרש זה בשביל הגנרטור...      :מר גבי דור

 

מי. היישוב כפר מל"ל זה לא קשור, זה לא קשור כי זה ועד מקו  :מר יצחק אגוזי

המ"ר  50היישוב כפר מל"ל גובה רק על ₪.  24.65עם צו מיסים של ₪  861,000תקציב של 

היישוב מתן תקציב של ₪.  12.87עם צו מיסים של ₪  1,401,000הראשונים. ירחיב תקציב של 

 העלאה של 2106דרך אגב היישוב מתן ביקש לקראת ₪.  12.87צו מיסים של ₪  12,932,000

 והוא סורב על ידי משרד הפנים. ₪  1-תעריף הארנונה ב

 

 הודיעו ליישוב.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נשאר צו המיסים הקיים.   :מר יצחק אגוזי

 

אתם רוצים יישוב יישוב או הכול יחד? הכול יחד. יש לנו כאן את   :ד"ר מוטי דלג'ו

המועצה, אני מעלה להצבעה אישור חורשים, צור נתן, כפר מל"ל, ירחיב, מתן, כפי שהעלה גזבר 

 תקציבי היישובים מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

חורשים, צור נתן, כפר מל"ל, ירחיב, את תקציבי היישובים:  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 . מתן

 

 .תב"רים . 8
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  אנחנו עוברים לתב"רים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

חמשת התב"רים הראשונים אושרו בהנהלה שלשום. תכנון בי"ס   :זימר יצחק אגו

חדש עמי אסף בית ברל, זה המצגת שראיתם פה על ידי האדריכל, אנחנו מאשרים את התכנון 

 זה חלק מתקציב התכנון שיאפשר לנו לחתום על חוזה עם האדריכל. ₪  1,400,000

 

 זה חלק לא הכול?     :???

 

 מזה.  2ה לא הכול התכנון הוא בערך פי לא, ז  :מר יצחק אגוזי

 

 . 2.5זה יגיע בערך למשהו בסביבות   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

גני ילדים בחגור יש שם תוספת על הזזה של  1449תוספת לתב"ר   :מר יצחק אגוזי

תוספת לתב"ר. בניית בית כנסת במושב ירחיב, קיבלנו מימון של משרד ₪  22,500קווי מים 

ירחיב, ביקשנו עבור מושב ירחיב וקיבלנו, בניית בית כנסת שני במושב,  הדתות עבור מושב

זה התקציב שמשרד הדתות נותן לבניית בתי כנסת חדשים. כרגע יו"ר ₪  500,000בהרחבה שלו 

הוועד והאנשים המתאימים שם יושבים עם מהנדס המועצה לראות מה ניתן לבנות, כמה הם 

 יכולים להוסיף וכו'. 

 

על סמך התחייבות דתי  אנחנו כבר הצענו בעבר שאישרנו משהו   :וטגב' זהבה ר

 של אישור משרד הדתות והם לא נתנו את התקציב אחרי זה. אז מי ישלם? 

 

די אם אנחנו לא ביצענו בזמן אז הם מבטלים את התקציב הם   :מר יצחק אגוזי

ר נכון, או להביא להם אבל נניח לצורך העניין הזה יש זמן לבצע את זה אם אני זוכקשיחים, 
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  -2016תכניות וכו' עד סוף 

 

 יש ביטחון מוחלט שהם מעבירים את הכסף?    :גב' זהבה רוט

 

ביטחון מוחלט זה התחייבות, התחייבות חשבית אין דבר כזה   :מר יצחק אגוזי

 . 100%-שלא נקבל, אם אנחנו עומדים בתנאים נקבל את הכסף ב

 

 . קיבלנו אישור     :מר צפי פלד

 

 התחייבות של חשב אין דבר כזה.   :מר יצחק אגוזי

 

 לדעתי זה הורס את הצביון של המושב.    :גב' רחל רבר

 

 אבל יש להם צורך.    :גב' זהבה רוט

 

 )מדברים יחד( 

 

רחבה בפועל פועל בתוך מקלט... יש יש שם בית כנסת קיים בה     :מר גבי דור

, זה להחליף את המקלט בבית כנסת, זה לא שזה בית בית כנסת בהרחבה הוא פועל בתוך מקלט

 כנסת שלא קיים. 

 

מחסני החירום של המועצה נמצאים בכניסה למושב גן חיים, א'   :מר יצחק אגוזי

סך הכול ₪  50,000ב' ריענון ציוד בסדר גודל של -צריך להחליף את גגות האסבסט השבורים ו

 . מימון של קרן פיתוח לפרויקט הזה₪  110,000
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 גגות אסבסט זורקים את האסבסט ושמים אחרים?     :???

 

כן. איטום חדר חשמל של היכל התרבות + חניה. חדר החשמל   :מר יצחק אגוזי

פה בהיכל התרבות נוזל, יש בו נזילות של מים. והחניה שקיימת להיכל התרבות כרגע לא 

בתי הספר עם המורים וגם את מספיקה בשביל לעשות אירועים בשעות הבוקר, כי יש פה גם את 

 המועצה וגם אנשים שבאים בשעות הבוקר. 

 

 כי האוטובוסים לוקחים שם את כל המקום.     :???

 

האוטובוסים לא עומדים שם. הכוונה היא להכשיר עוד חניה,   :מר יצחק אגוזי

זהו נושא האיטום, ₪  30,000-ו₪  50,000אנחנו מדברים על סדר גודל של הכשרת החניה של 

80,000  .₪ 

מכאן אני עובר לעוד שני תב"רים שלא הספקנו לדון בהם בהנהלה כי הם תב"רים חדשים. 

תוספת כיתות עמי אסף, פרויקט שתוכנן להשלמה של עלויות התכנון קרן  1484תוספת לתב"ר 

הודעה על  ה... פיתוח. מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך קיבלנו אתמול הודעה והיום הגיע גם

מקרן פיתוח, אנחנו מבצעים בזה בעיקר ₪  70,000-משרד החינוך ו₪  ₪70,000  140,000

השלמות גידור במוסדות חינוך שממילא היינו צריכים לבצע גם אם לא היינו מקבלים את הכסף 

לפרויקט הזה  50%בגלל תקני הבטיחות שלא מאושרים. אז לשמחתנו הצלחנו להשיג מימון של 

  -49זה נקרא תקנה 

 

 זה בטחון זה לא בטיחות.     :???

 

 זה בטחון ובטיחות על ידי משרד החינוך במוסדות חינוך.   :מר יצחק אגוזי

 

 בטיחות לא כתוב פה לפחות.     :???



 מועצה אזורית דרום השרון 
 01.03.2016מיום  הישיב

 

 51 
 

 

 בסדר זה נקרא מרכיבי בטחון.   :מר יצחק אגוזי

 

עמי אסף רשום משרד החינוך /  1אגוזי שאלה, בתב"ר מספר      :מר דרור רופא

 יתוח. קרן פ

 

כרגע כל עוד אין את... מאושר על ידי משרד החינוך אז קרן   :מר יצחק אגוזי

הפיתוח תממן את זה. כשיהיה תקציב ממשרד החינוך אז נראה כמה הוא יהיה, אם נוכל אז 

 נעשה את הכול ממשרד החינוך ונבטל את קרן פיתוח, אם לא אז יהיה גם זה וגם זה. 

 

 ן לעכשיו זה קרן פיתוח. אז נכו     :מר דרור רופא

 

 תקציב.  הרשאתעד שתגיע      :מר צפי פלד

 

בכל מקרה יהיה צורך לבניית בית הספר שמה תקציב לא קטן   :ד"ר מוטי דלג'ו

 של המועצה בנוסף למשרד החינוך. 

 

בגן ילדים חגור רשום שם השתתפות בעלים ועד  2סעיף מספר      :מר דרור רופא

 שהאגודה יודעת מזה.  האגודה, אני לא חושב

 

אני לא יודע אם האגודה יודעת, אני דווקא ראיתי מכתב מדן   :מר יצחק אגוזי

גבאי ומרמי לאגודה בעניין הזה, אז יש מכתב. צריך להשיג קו מים, קווי המים במושב כידוע הם 

באחריות האגודה, אז או שהאגודה עושה את זה או שהמועצה עושה את זה ומחייבת את 

 דה, כי זה מפריע לעשות את גן הילדים שם בשטח המופקע של המועצה. האגו
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 אתכם לגבי זה.  תצייןאני מניח שהאגודה      :מר דרור רופא

 

שחר אני יכול להעלות להצבעה? הכול יחד. חברים יש לנו פה את   :ד"ר מוטי דלג'ו

. אני 1.3.16ליאה שבעת הסעיפים שהם מופיעים במסמך שהוגש לכם שרשום תב"רים לאישור מ

מעלה להצבעה את שבעת הסעיפים מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? 

 אין. אושר פה אחד. אני רוצה להודות לכם תודה רבה הישיבה סגורה. 

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

   ₪   1,400,000     תכנון בי"ס חדש עמי אסף בית ברל.   1
   משרד החינוך / קרן פיתוח מימון :      
       

 ₪        22,500   (1,1301,000הקמת גנ"י חגור ) – 1449תב"ר -תוספת ל.   2
                מימון: השתתפות בעלים )ועד האגודה(      

 
  ₪        500,000      בניית בית כנסת במושב ירחיב.   3

 משרד הדתות מימון:       
 
 ₪       110,000    ריענון ציוד והחלפת גגות אסבסט –.   מחסני חרום 4

 קרן פיתוחמימון:       
           

 ₪         80,000     איטום חדר חשמל היכל תרבות + חנייה .  5
 קרן פיתוחמימון:       

  
 ₪         65,000   ( 450,000תוספת כיתות עמי אסף ) – 1484תוספת לתב"ר  .  6

 קרן פיתוחמימון:       
  

 ₪       140,000     2016.   מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך 7
 ₪  70,000 מימון: משרד החינוך      

 ₪  70,000  קרן פיתוח                  
 

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 המועצה ראש

________________ 
 שי אברהמי

 המועצה מנכ"ל

 

 

 

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה

  
 ריכוז החלטות
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 ;26.1.16מיום  31/16אישור פרוטוקול מליאה מספר  .2

 

 .26.1.16מיום  31/16את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תכנית התייעלות; –מערך פינוי אשפה וגזם  .3

 

 עלות מערך פינוי אשפה וגזם כפי שפורטה. את תכנית התיי פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

' מליאת המועצה מאשרת את התוכנית המפורטת להתייעלות בתחום הגזם והאשפה במטרה א

לצמצמם את הכמויות ואת נפח האשפה והגזם, הגדלת שיעור המחזור והתייעלות הכלכלית 

 כמפורט: בתחום הגזם הקמת מרכזי גזם יישוביים או לאשכולות יישוביים.

. הוספת פח כתום לאריזות על פי סיכום עם 1הרחבת תכנית מחזור אריזות במושבים:  'ב

. צמצום תדירות פינוי הפחים הביתיים 2תמיר, שזה תאגיד המחזור הארצי שזכה במכרז. 

 .מפעמיים בשבוע לפעם וחצי בשבוע

נתן רק אם לנחלה / בית בהרחבה, פח שני למגרש יי 1פינוי פחים ביתיים על פי מפתח של  ג'

 .נפשות 6-יש יותר מ

 

 אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס בבנק דקסיה, אישור קבלת מידע באינטרנט,  . 4

 מתן הוראות בטלפון ובפקס; 

 

פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס. החשבון ייפתח בבנק את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

נות, מתן הוראות בפקסימיליה, בטלפון, דקסיה. המליאה מאשרת ניהול חשבון עו"ש, פיקדו

קבלת שירותי מידע בבזק זהב וביצוע העברות במערכת זהב. מורשי החתימה בחשבון הם בעלי 

 זכות החתימה במועצה.
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 ;31.12.16הארכת תוקף חוק עזר לדרום השרון )סלילת כבישים ומדרכות( עד ליום  . 5

 

ריפים שבתוספת לחוק עזר דרום השרון הארכת תוקף של התע פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 .31.12.16עד ליום  2012-בתשע" (,סלילת רחובות)

 

 הודעת מנהל הארנונה; – 661ארנונה מבנים חקלאיים סיווג  . 6

 

הודעת מנהל הארנונה לפיה המועצה תבצע חיובים את  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

להיטל המיסים של דרום השרון. ראש  661לנכסים חקלאיים על פי סיווג  2016שנתיים לשנת 

המועצה יבוא בדברים עם הוועדה החקלאית לגבי השימוש והייעוד של כספי הגבייה 

 מהמבנים החקלאיים.

 

 הגב' ענת שמחי; –אישור עבודת חוץ  . 7

 

 לענת שמחי העסקה נוספת בבית ברל.  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תקציבי יישובים. ראישו . 7

 

חורשים, צור נתן, כפר מל"ל, ירחיב, את תקציבי היישובים:  פה אחד לאשר וחלטה: החלטה

 . מתן
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 .תב"רים . 8

 

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

  ₪    1,400,000     תכנון בי"ס חדש עמי אסף בית ברל.   1
   משרד החינוך / קרן פיתוח מימון :      
       

 ₪        22,500   (1,1301,000הקמת גנ"י חגור ) – 1449 תב"ר-תוספת ל.   2
                מימון: השתתפות בעלים )ועד האגודה(      

 
  ₪        500,000      בניית בית כנסת במושב ירחיב.   3

 משרד הדתות מימון:       
 
 ₪       110,000    ריענון ציוד והחלפת גגות אסבסט –.   מחסני חרום 4

 קרן פיתוחמימון:       
     

 ₪         80,000     איטום חדר חשמל היכל תרבות + חנייה .  5
 קרן פיתוחמימון:       

  
 ₪         65,000   ( 450,000תוספת כיתות עמי אסף ) – 1484תוספת לתב"ר  .  6

 קרן פיתוחמימון:       
  

 ₪       140,000     2016.   מרכיבי ביטחון מוסדות חינוך 7
 ₪  70,000 מימון: משרד החינוך      

 ₪  70,000  קרן פיתוח                  
 

 

 


