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 דו"ח ראש המועצה.  .2

 

המועצה.    :ד"ר מוטי דלג'ו מליאת  ישיבת  את  לפתוח  מתכבד  אני  לכולם,  שלום 

למליאה.  חדשים  חברים  לנו  יש  השאר  בין  עדכונים.  כמה  לכם  אביא  אני  הדברים  בראשית 

החליט   רוטרו  יצחק  ירק. חברינו  מנווה  כמובן  שניהם  משה,  דוד  החבר  זה  בתור  הבא  לסיים, 

ורוטרו גם ביקש ממני שאת הנושא שלו אני אעשה בתחילת הדברים, כי פשוט מחכים לו בחוץ.  

הן  ציבור,  כאיש  שלך  האישיות  את  שמשקפים  משפטים  כמה  לך  לומר  יצחק  הזדמנות  זו 

ביישו שלך  רחבה  המאוד  בפעילות  וגם  המועצה  חבר  במליאת  ועד  וחבר  מתנדב  אתה  שנים  ב. 

הנהלה, אחד הפעילים המרכזיים. זו הזדמנות מבחינתי גם לאחל לך בריאות טובה, ושבהמשך 

הדרך תמשיך עם תחומי ההתעניינות שלך ביישוב. מצאתי לנכון גם להכין לך תעודה, אני אשמח  

וקרה והערכה מוענקת  אם תיגש לפה או שאני אגש אליך. "מועצה אזורית דרום השרון תעודת ה

שנות  במהלך  המועצה.  מליאת  כחבר  השנים  רבת  תרומתך  על  ירק.  נווה  מושב  רוטרו  ליצחק 

המועצה   תפעילותך פעלת באחריות ציבורית ראויה לציון ולהערכה. ניסיונך ופועלך סייעו לעבוד

קהילה  ליישום מדיניותה לרווחת התושבים. במהלך השנים פעלת גם ביישובך לפיתוח וליצירת  

 חברתית בריאה ותוססת, על כך התודות הברכות והאיחולים ובריאות טובה."  

 אני מאחל לכולם חג שמח.   : מר יצחק רוטרו

 

 מוטי אפשר להגיד משהו?    : מר אשר בן עטיה

 

 כן, כן, בבקשה, בבקשה אשר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בראש, ואני מוקיר    אני מכיר את רוטרו עוד שהיה לו שערות מלא  : מר אשר בן עטיה

את הדרך שלו את השקט הנפשי, את הדבקות במטרה, את הדאגה לזולת, ובאמת תצליח במה  

 שאתה עושה ושיהיה לך רק בריאות. 

 

 , וחג שמח ובריאות לכולם.  אני מודה לכולם  : מר יצחק רוטרו

 

משה,   :ד"ר מוטי דלג'ו דוד  נכנס  שאמרתי  כמו  אמשיך,  אני  ברשותכם  אוקיי, 

ו בדרך כלל נותנים לחבר הנכנס לומר כמה משפטים על עצמו. אני מכיר אותך כמובן כפעיל אנחנ

 של היישוב, דוד בבקשה אם אתה רוצה לומר.  
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ירק,    :מר דוד משה נווה  יליד  כמעט  ירק  נווה  חבר  שאני  לומר  רק  יכול  אני 

ונכדיי שהם דור חמישי במושב.    באתי כתינוק, הוריי היו במושב, הסבים והסבתות שלי, ילדיי 

ואני מייצג את המושב, לא באתי ליום ליומיים אל המושב וגם לא לשנה שנתיים ולא מטעמים  

 נדל"נים. כל חיי אני במושב, אפילו באותו בית, כל חיי. 

 

 וגם עם אותה אישה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ומקווה להמשיך.     :מר דוד משה

 

 ציין את האישה. רציתי לציין שצריך ל   :גב' לאה פורת

 

חבר    :ד"ר מוטי דלג'ו שכל  האמונים  הצהרת  של  הנוסח  את  לך  אקריא  אני  דוד, 

מליאה מצהיר אותו, ותצטרך לחזור אחריי. אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא  

 באמונה את שליחותי במועצה. אני אתן לך את זה או שיש לך את זה, יש? בבקשה.  

 

ני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את א   :מר דוד משה

 שליחותי במועצה.  

 

שיהיה לך בהצלחה. מכאן אנחנו נתקדם, אנחנו כבר לפני זמן רב    :ד"ר מוטי דלג'ו

הגשנו את שמות המועמדים להחליף את הנציגים שפרשו מהיישוב צור יצחק. לצערנו הרב זה 

ה בשלב  שאנחנו  החלטנו  אנחנו  לאחר  מתעכב,  יבחרו  שהם  הנציגים  את  מזמינים  כבר  זה 

 שהודיעו ליישוב לרשימה, לא היו מחליפים ומתנהל דיאלוג וחליפת מכתבים ארוכה. 

 

 יומיומית.     :שי אברהמי

 

בין המועצה ובין משרד הפנים. להערכתנו בימים הקרובים צריך    :ד"ר מוטי דלג'ו

לנכון להזמין אות ורן ערן. אני לא  להתקבל האישור. אבל מצאנו  ם ואלה החברים: ליטל רהב 

אתם מוזמנים כמשקיפים ואנחנו מקווים  קצת רני רהב.    יודע אם שמתם לב יש לכם שילוב של

יהיה בהצלחה. המינוי  שבהקדם  לכם  שיהיה  שוב  שעשינו.  תהליך  אותו  את  נעשה  אנחנו  אז   ,

לבשר   שמח  אני  הלימודים,  שנת  פתיחת  את  יש  אתקדם,  אני  שנת  ברשותכם  את  שפתחנו 

הלימודים כסדרה. נכון באופן טבעי פה שם הורה או יותר מהורה כן מרוצה אם הוא בגן הזה או  

שכוללת   מערכת  על  מדברים  כשאנחנו  אבל  הזה,  בגן  כמעט    11לא  של  ומסה  ספר   9,000בתי 

ילדים גני  רק  וילדים,  כ  תלמידים  של  גודל  סדרי  שהמערכת   75-זה  מראה  רק  זה  ילדים,  גני 
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תכוננה בצורה מאוד טובה לקראת פתיחת שנת הלימודים. כפי שגם דיווחתי לכם בהזדמנות  ה

ידי מליאת המועצה כדי לתקצב את סיומו של בית הספר בצור   על  אחרת, המאמץ שנעשה פה 

יצחק על שמו של יצחק נבון, גם זה צלח ובית הספר פתח את שעריו. וכאן אני באמת רוצה לנצל  

ישירות מול  את ההזדמנות לומר   יחד עמי  מילה טובה למהנדס המועצה, שהיה הרוח הדוחפת 

הקבלן, זה אחד המקרים הבודדים שאני נפגשתי גם עם הקבלן כדי לבחון האם ההתחייבויות 

נותן לנו במידה ויהיה התקציב הוא יעמוד בהם. אני חייב לציין שהוא עמד אחת לאחת   שהוא 

. אז מבחינה זו הקבלן עמד, וכמובן שבית הספר שיבנה ואפילו, רמי אומר לי שאפילו קצת יותר

השלב הנוסף והנוי, אבל בתנאים שהיו אז אני באמת שמח שפתחנו את בית הספר. בסך הכול 

ירקון ספר  בבית  אנחנו   ,ההתארגנות  יאיר,  וכוכב  יגאל  צור  שילדי  יודעים  אתם  הקליטה, 

ה עם  א  6-התארגנו  שם  נבנה  שאנחנו  עד  היבילים  הקרוונים  בפרוגרמה,    2000  -ת  שהם  מ"ר 

כל   כמעט  ז'  כיתות  הנכנסות  בכיתות  לנו  היו  נוספת.  בכיתה  צורך  שיש  יתברר  האחרון  וברגע 

של    38-39כיתה   תלמידים  מספר  גם  לנו  היה  זאת  עם  ויחד  פשוטה,  לא  מסה  שזה  תלמידים 

נוספ כיתה  ילדים...  גן  פתיחת  על  החלטה  קיבלנו  יום  של  בסופו  בלינסון.  שמח שכונת  ואני  ת 

ממשרד  גם  אישור  קיבלנו  ימים  שבוע  תוך  כמעט  שיא  חושב  אני  כאן  עשינו  נעשה,  שזה  לבשר 

החינוך על ידי הסבה של גן שהיה מיועד למקום אחר. לקבלן כנראה היה לו מראש מבנה מוכן,  

 שזה בעצם הדבר הכי חשוב, זה היתרון. הייתה לנו בשבוע האחרון, שבוע שעבר יותר נכון הייתה 

יומיים היו  כאן משלחת מהעיר התאומה אמנדינגן, אנחנו פגשנו אותם בתחילת השבוע במשך 

ואני מאוד שמח   ובמסגרת הזו היה גם מפגש פורמלי,  אצלנו, היה מפגש מאוד מאוד חם לבבי 

המועצה.  ברחבי  סיור  להם  קיימנו  מכן  לאחר  ויום  השתתפו,  המועצה  מליאת  מחברי  שחלק 

זרו אלינו, נקרא לזה מפגש סיום, ועשינו את המפגש הזה בגינתו של לקראת מוצאי שבת הם ח

רדומסקי, ומכאן תודתנו, הוא גם צריך להודות לנו אבל זה סיפור אחר. אנחנו מודים לו וליונה,  

הזדמנות להודות לצילה, אני חושב שהיא יצאה הנה היא פה, באמת על הארגון ועל    ווכמובן ז

צריך כזו  משלחת  צילה    הלוגיסטיקה,  אותם  ליווינו  אנחנו  התעופה  בשדה  היום  אותה.  ללוות 

 ואנוכי, ואנחנו וידאנו שהכול בסדר. 

הוועדה הגיאוגרפית בשמה שאתם אוהבים ועדת הגבולות של אזור המרכז עובדת ממש בקצב 

דנה   הוועדה  אז  שדיווחנו  וכמו  מתקבלת.  לא  ישיבות  של  לדחייה  בקשה  שום  הזמן.  על  חבל 

הוועדה בהקשר  בנושאים שקשו וכמובן  ג'לג'וליה,  של  ברא בהקשר  כפר  אלינו בהקשר של  רים 

ששותפים   יצחק,  צור  של  מעמדו  מחר  של  יגאל.  צור  יאיר  כוכב  וכמובן  היישוב  גם  לדיונים 

כולם,   את  הזמנו  מפגש  עשינו  שעבר  בשבוע  עדכון,  הזה  בנושא  יהיה  נוספת  ישיבה  מתקיימת 

וח מפורט. בעקבות אותו מפגש אנחנו קבענו גם איזו ועדה מפגש לא פורמלי ששם מסרנו גם דיו

סיכו להגיע למערכת  כדי  היישוב,  הנציגים של  עם  יחד  עם  משתשב  יתאפשר.  והדבר  במידה  ים 

סיימו את  היישובים שטרם  לאותם  זו הזדמנות תזכורת  הכוללנית מתקדמים.  תכנית המתאר 

וכמה כמה  קיימנו  אנחנו  המקומית.  הוועדה  מול  ואני   עבודתם  יישוב,  כל  כמעט  עם  מפגשים 

והרצונות  הזכויות  הגענו שבעצם תיק  היישובים אנחנו  זיכרוני מרבית  לציין שלפי מיטב  רוצה 
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אנחנו   ג',  מועד  שביקשו  יישובים  מספר  יש  בתוכנית.  ביטוי  לידי  ובאים  יודעים,  אנחנו  שלהם 

ת תשומת ליבכם, אנחנו מאפשרים להם אבל אני מבקש שזה ייעשה במהירות. אני רוצה להסב א

כאלה,    3נעשה כנס חשיפה לציבור, זה מה שנקרא שיתוף ציבור, אנחנו עשינו כבר    31.10.17-ב

אבל זה יהיה כנס יחסית גדול. אנחנו נדאג שכמעט כל תושב שיידע מזה, וכל תושב שירצה לבוא  

פות שנבחרו, ועד ולומר את דברו יתאפשר לו, כמובן אחרי שהתוכנית תוצג באופן מלא כולל חלו

יהיו  המועצה  שחברי  כדי  המועצה,  במליאת  גם  הקודמים  מהדיונים  יותר  רחב  דיון  יהיה  אז 

 ברמת עדכון הרבה הרבה יותר גבוהה ממה שכיום. 

לקבל  צריך  ואני  לשולחני  הזו  הסוגיה  מגיעה  שנה  כל  כמו  תקציב.  ודיוני  עיון  ימי  של  הנושא 

במסגרת זה  את  עושים  אנחנו  האם  מקיימים    החלטה,  אנחנו  או  במועצה  ישיבות  של  הדיונים 

בצורה מרוכזת את היומיים ואנחנו כמובן משתפים בעניין הזה את האסיפה הכללית של החברה  

ורחב   מפורט  מאוד  דו"ח  נמסר  גם  כלל  ובדרך  ההשבה,  חברת  של  כללית  אסיפה  הכלכלית, 

בנוש דיונים  גם  מתקיימים  וכמובן  לביוב,  ערים  איגוד  של  יומנו  בנושא  סדר  על  שהם  אים 

אני  מרכזי.  מקום  יתפוס  היישובים  פני  ולאן  גבולות  ועדת  של  הנושא  הנוכחית  בשנה  ובמקרה 

נקיים. שלמה ביקש לדבר, בבקשה   תמיד מביא את זה למליאת המועצה, מה שתחליטו אנחנו 

 שלמה עצמוני. לעשות את זה במועצה או כמו כל שנה תחליטו, מה שתגידו.  

 

 כמו כל שנה באותו מקום.    : מונימר שלמה עצ

 

   -זה אני מטיל על צילה, היא מסדרת היא  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 היא מתייעצת איתי.    : מר שלמה עצמוני

 

 היא מתייעצת עם הרבה זה בסדר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מה אומר האגף הזה? כרגיל? כרגיל. מה אומר האגף הזה? 

 

 מה אומר הגזבר?      :???
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יעשה מה שמליאת המועצה תחליט. אוקיי, אז אני מבין   :י דלג'וד"ר מוט הגזבר 

 אז אנחנו נקיים את היומיים, נודיע לכם, צילה תודיע על התאריכים.  

 

 בדרך כלל זה נובמבר או דצמבר?    :גב' רחל רבר

 

 תחילת דצמבר.    :גב' צילה משה

 

  -צילה תגיד לכם. דבר נוסף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אנחנו משתדלים לא להתנגש בחנוכה.   :משה גב' צילה

 

על   :ד"ר מוטי דלג'ו גם  לכם  דיווחתי  הקודמת  בישיבה  לנויויד,  המשלחת  לגבי 

הצוות שיוצא ובצוות הייתה גם ציפי אבנון. ולצערה היא הודיעה שאינה יכולה ומאוד מאוד היא  

נו בהקשר גם של חילופי מצטערת שהיא לא יכולה להצטרף, כי החלק החינוכי היה מאוד חשוב ל

 משלחות. אני מציע לצרף במקום את החבר שלמה עצמוני, ואם זה בסדר מבחינתכם. בסדר? 

 

 לא שמעתי כלום?     :גב' רחל רבר

 

 תגידי כן.   : מר יצחק אגוזי

 

 מה כן? מה היה?     :גב' רחל רבר

 

ב  :ד"ר מוטי דלג'ו לנויויד.  שיוצא  הצוות  את  אישרנו  הקודמת  צוות בישיבה 

הייתה ציפי אבנון מהחינוך. ציפי אבנון אמרה שלצערה היא לא יכולה להשתתף. ומוצע במקומה 

 לצרף את מר עצמוני שלמה. 

 

 אוקיי.    :גב' רחל רבר

 

 אם זה בסדר, אוקיי. מאושר אנחנו נתקדם.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  גב  פה  במקום  עצמוני  שלמה  מר  של  יציאתו  אבנון  את    ציפי ' 

 למשלחת לנויויד. 
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היין,    :ד"ר מוטי דלג'ו רואה את  לא  אני  צילה  אז,  לפני שנעבור הלאה  ברשותכם 

מזגתם כבר יופי. כמו כן, כפי שאתם יודעים צילה קיבלה החלטה שרוצה קצת יותר שיהיה לה 

אנ עימה  שהיו  ובדיונים  בשיחות  למשפחה.  יותר  קצת  קל,  יותר  לה  שיהיה  קצת  חנו  נוח, 

המועצה   של  בנושאים  גם  חוץ  קשרי  של  בנושאים  גם  כמובן  תמשיך  שהיא  אותה  משכנעים 

במסגרת הזו היא מצד   .ובמיוחד היום שאנחנו נמצאים בבעיה ביחידה האסטרטגית של המועצה

היא תאחד   האסטרטגית,  היחידה  במסגרת  משרה  בחצי  אותה  נעסיק  אנחנו  שני  מצד  סיים 

שאנח כמובן  בידינו.  וכאלה  תסייע  פרישה  של  הפורמלי  הצד  את  צילה  אדם.  כוח  מוסיפים  נו 

זה דיווח. אף אחד מאיתנו לא צריך לשאת, זה דיווח. אנחנו בלשכה עושים סדר, במקום   דברים,

 שתמשיך במשרה מלאה.  

 הרמת כוסית וברכות לראש השנה;  .1

 

וצה לברך אז חברים אנחנו נמצאים בפתחה של שנה חדשה, אני ר  :ד"ר מוטי דלג'ו

את כל חברי וחברות המליאה ומשפחותיהם בשנה טובה, שנה של הצלחה, בריאות טובה. זו גם 

הזדמנות לברך ולאחל לנו כמדינת ישראל, לחברה, לקהילה החיה במדינת ישראל שיהיה קצת 

וההתבטאויות  הייתי אומר הלחץ  נוריד את  וקצת  וגם סבלניים,  סובלניים  גם  לשני  יותר אחד 

חווים ולא מעט אתם יודעים שהאלימות המילולית היא כואבת הרבה יותר מהאלימות  שאנחנו  

הפיזית. יש את התופעה בכל העולם שאנחנו יודעים את זה באמצעות הרשתות החברתיות, אבל  

מ כמעט  מדינות,  של  צבר  של  כמדינה  ישראל  כמדינת  לנו  זאת  עם  העולם,   100-יחד  מדינות 

חנו מאחלים שההקצנה בין הנושא של הספרדים ואשכנזים, בין  החשיבות היא גדולה יותר, אנ

הדתיים והחילוניים, בין הרפורמים ולא רפורמים, כמעט כל נושא שאנחנו מעלים אנחנו בשנים  

לליכוד במקום להגיע לאיחוד חלה דווקא הקצנה, ואני רוצה לאחל  האחרונות זה במקום להגיע  

חדשה תהיה שנה שדווקא בדברים האלה תביא  שבנושא הזה שהשנה החדשה השנה היהודית ה

לאיחוד, תביא ליותר אחווה בינינו איש לרעהו וכך תהיה לנו חברה טובה יותר. וכל מי ששואל  

אותי תמיד מה המטרה שלנו בחינוך ובהשקעה הגדולה שאנחנו שמים שם, יש לנו מטרה אחת  

כוסית נרים  אז  יותר.  טובים  בני אדם  לנו  יהיו  יום  של  לחיי    שבסופו  לחיי תושבי דרום השרון 

 מדינת ישראל לחיים.  

 

 לחיים.     כולם:

 

 ?  השבטאיפה זקן    :גב' לאה פורת

 

 יכולה זקנת השבט אם היא רוצה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אני לא זקנה.    :גב' לאה פורת
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 לא, את צעירה, את צעירה, את צעירה. אם מישהו רוצה בבקשה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

חתימה   : צחק אגוזימר י מורשה  עדכון  של  היום  לסדר  נושא  להוסיף  מבקש  אני 

 בבתי ספר, כאלה שנשמטו מפעם קודמת. 

 

 זה בסדר? מקובל על כולם? אישרנו תוסיף.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 פה אחד להוסיף נושא לסדר היום: עדכון מורשה חתימה בבתי ספר.  הוחלט: החלטה

 

 ספר.עדכון מורשה חתימה בבתי  .11

 

 ואם כבר הוספנו מאחר וזה קצר אז תעלה את זה ראשון קדימה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ספר   : מר יצחק אגוזי בית  פתחנו  אנחנו  אמר  שמוטי  כמו  מבקשים,  אנחנו  אז 

יצחק נבון בצור יצחק, אנחנו מבקשים לאשר את המנהלת שרון בראונשטיין ואת המזכירה גבי  

   -ן הבנק של בית הספר. ודבר נוסףמלצר כבעלות זכות חתימה בחשבו

 

   -אגב, זה כמקובל בכל בית ספר, המנהלת וה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ארי    : מר יצחק אגוזי חגית  חיים  שבגן  במתי"א  נוסף  ודבר  והמזכירה.  מנהלת 

פסי   נכנסה במקום של  חגית ארי  הייתה שם תחלופת מנהלות,  פסי אפרת שהיא,  במקומה של 

 שנות את זכות החתימה בחשבון הבנק של המתי"א.  אפרת ואנחנו מבקשים ל

 

 את מי אתה מוריד?    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 את פסי אפרת.    : מר יצחק אגוזי

 

 אוקיי. נוסח הצעת החלטה תקריא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שינוי עדכון בעלי זכות החתימה במתי"א חגית ארי במקום פסי    : מר יצחק אגוזי

ב חתימה  זכות  ובעלי  בראונשטיין  אפרת.  שרון  המנהלת  יצחק  בצור  נבון  יצחק  ספר  בית 

 והמזכירה גבי מלצר.  

 

בעד   :ד"ר מוטי דלג'ו מי  להצבעה  מעלה  אני  לא,  אם  לחברים?  הערות  שאלות, 
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 שירים את ידו? אפשר להוריד. מי נגד? אין נגד? נמנעים אין. אושר פה אחד.  

תימה במתי"א חגית ארי במקום פסי  את עדכון בעלי זכות הח  פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

בראונשטיין  שרון  המנהלת  יצחק:  בצור  נבון  יצחק  ספר  בבית  חתימה  זכות  ובעלי  אפרת. 

 והמזכירה גבי מלצר.  

 

 ; 27.8.17מיום  50/17אישור פרוטוקול מליאה מספר  . 3

 

מספר    :ד"ר מוטי דלג'ו מליאה  פרוטוקול  לאישור  נעבור  מכאן   27.8.17אנחנו 

ם יש איזה הערות למישהו? אם אין הערות אני מעלה להצבעה, מי בעד שירים את ידו?  , א50/17

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

 ;27.8.17מיום  50/17מליאה מספר את פרוטוקול  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 כפר מל"ל, ירחיב. –אישור שמות רחובות ומספור בתים  .4

 

בתים    :ד"ר מוטי דלג'ו ומספור  רחובות  שמות  לאישור  ברשותכם  עוברים  אנחנו 

 בכפר מל"ל וירחיב. אנחנו הזמנו את הרכזת המוניציפאלית שלנו את דנה, בבקשה דנה. 

 

נושאים שצריך לעבור עליהם, אחד זה כפר מל"ל רחוב   2יש פה     :דנה אידוגב' 

כפר מ זה  הנושא הראשון  ירחיב מספור בתים.  זה  והשני  רחוב המנצח המנצח  יש שם את  ל"ל 

שמי שמכיר היה הלימון הדרומי. זה רחוב שבעצם הצד המערבי של רחוב עין חי ששמה יש בתים 

ממשיכים נוצרו בעצם כניסות נוספות למשקים, שהכניסות העיקריות היו מרחוב עין חי, אתם  

שצריך משקים  שמה  ונוצרו  שמה,  המנצח  רחוב  זה  המפה.  את  לראות  עכשיו  להיכנס   יכולים 

ידי עיריית הוד השרון, מכיוון שהריבוע   נקבע על  אליהם, אין להם מספור. רחוב המנצח השם 

זה   השרון.  הוד  של  שיפוט  בתחום  ובתים  רחובות  עם  השרון  הוד  של  מובלעת  מן  זה  הכחול 

הרחוב כמו שהוא נראה, הצד הימני זה המשקים של כפר מל"ל הצד השמאלי זה בתים של הוד 

בין כפר  השרון. מי   עניין עם הוד השרון,  שמכיר זה היה הלימון הדרומי, היה שם איזה שהוא 

נענו לדרישת הוד השרון  וכפר מל"ל  ויתרו על השם המנצח  מל"ל להוד השרון, הוד השרון לא 

וקיבלו את השם. זה רחוב סטטוטורי לגמרי, עם סימון והכול. וכרגע מה שהיישוב ביקש ואישר  

  -ומי בפרוטוקול של ועד מק

 

 זה מנצח על התזמורת או המנצח...  : מר שלמה עצמוני

וצ'לו    :גב' דנה אידו פסנתר  זה  שם  הרחובות  שכל  מכיוון  תזמורת  זה  המנצח 

וכו' וכו', אז הרחוב הראשי הוא מנצח וכל המובלעת השמאלית זה כל מיני רחובות קטנים של  
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פה   יש  הדוגמאות,  את  פה  לראות  יכולים  אתם  נגינה.  זה    3כלי  אם  משקים,  של  דוגמאות 

ב', משק גבע אתם רואים בדיוק את הכניסות.    12-א' ו  12,  12מגילבסקי ששמה הם יהיו מספר  

מה שקורה המשקים האלה היום אם הם רוצים רכב חירום או כל דבר אחר, אי אפשר להגיע 

למספ המספרים  את  קבעו  הם  אז  מספר.  אין  רחוב  יש  אומרת  זאת  כתובת,  אין  רים אליהם 

זוגיים. כל המשקים קיבלו מספרים, גם אלה שאין להם בתים, יש להם מהצד השני את המספר, 

הפנים  למשרד  להעביר  פה  מאושר  שזה  אחרי  יודעים  שאתם  כמו  הבא  והשלב  נראה  זה  ככה 

 לאישור ושינוי הכתובות שלהם. 

 

שה   :ד"ר מוטי דלג'ו זה  על  לוותר  מוכנים  היו  לא  שהם  ואומרת  צוחקת  ם  דנה 

 יקבעו את שם המנצח, אנחנו התפשרנו הם סללו את הכביש ונתנו גם את השם. 

 

 סללו את הכביש, עשו שמה חומות עם שערים.      :???

 

 את השערים עוד לא.    מר רמי ברדוגו: 

 

והציבו תנאים   :ד"ר מוטי דלג'ו כל התנאים כמעט שכפר מל"ל הציבו,  שמנו את 

   -לא פשוטים, אבל בסופו של יום

 

 זה יכול להיות תקדים טוב לכל הכבישים במועצה.    מר רמי ברדוגו: 

 

 אבל רק הכבישים המשותפים.   : מר יצחק אגוזי

 

הנושא הבא זה יישוב ירחיב. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אין    :גב' דנה אידו

להגיע  אף בית בירחיב שיש לו מספר, יש רחובות ומספרי משקים. זאת אומרת אם מישהו צריך  

לרחוב הדרור לאחד המשקים אין, לא ווייז לא גוגל מפה לא שום דבר, אף אחד לא יכול להגיע. 

הוועד המקומי ביוזמתו יזם את המספור של הבתים, סידר את זה ויש הסכמה גם של האגודה  

 לזה. 

 

שהיו      :מר גבי דור הייתה תקופה  בנירית  נירית,  עם  אותם  לאחד  הצעתי  אני 

 ושם רק רחובות. רק מספרים 
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שצריך,    :גב' דנה אידו כמו  מסומלים  סטטוטוריים  גם  רחובות  רק  יש  פה  אז 

בווייז או בכל    66דוגמאות שהלכתי וראיתי. על הפח יש את המשק    2אבל אין מספרים. יש פה  

כמובן שמספר המשק לא משתנה, אבל   73. אז אם היום הם משק  66גוגל אי אפשר להגיע לדרור  

 במקרה הזה, וזהו בעצם.   9או הדרור  6ם כתובת מסודרת הדרור הם מקבלי

 

 אלי יש לך משהו להגיד על זה?    :גב' רחל רבר

 

את     :מר אלי דלה זוכר  לא  אני  מזמן,  הייתה  הוועדה  את...  זוכר  לא  אני 

 ההחלטה. את יכולה להגיד לי מתי הייתה ההחלטה? 

 

 של איזה ועד של האגודה?     :גב' דנה אידו

 

 האגודה?    :מר אלי דלה

 

 כן, אני כבר אגיד לך.     :גב' דנה אידו

 

 ועד המקומי היא אמרה.      :???

 

 ועד מקומי או ועד אגודה? את אמרת ועד אגודה גם.     :מר אלי דלה

 

 יש גם מקומי וגם אגודה.     :גב' דנה אידו

 

 . 6.2.17, אלי 6.2.17  : מר שי אברהמי

 

 )מדברים יחד(  

 

מליאת   :י דלג'וד"ר מוט ידי  על  המתבקשת  ההחלטה  הצעת  נוסח  חברים, 

 המועצה, בבקשה מנכ"ל המועצה. 

 



 מועצה אזורית דרום השרון  
 10.09.17מיום  הישיב

 

 14 
 

המספור   : מר שי אברהמי תכנית  את  ואישרה  בחנה  המועצה  של  שמות  ועדת 

תן שם רחוב המנצח ומספור הבתים במספרים זוגיים.  מ. כפר מל"ל  1.  27.8.17הבאות בתאריך  

הבתים על בסיס רחובות קיימים מסומנים וסטטוטוריים. מליאת אישור מספור כל    –. ירחיב  2

לקביעת שם רחוב המנצח בכפר מל"ל,    27.8.17המועצה מאשרת את החלטת ועדת השמות מיום  

 ומספור הבתים בצדו הימנו של הרחוב, ומספור כל הבתים במושב ירחיב.  

 

 שאלות, הערות? בבקשה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מתן  אנ   :גב' לאה פורת של  הזה  הסיפור  שכל  יודע,  שלא  לי  להבהיר  רוצה  רק  י 

עניין סטטוטורי לפי חוק, אף אחד לא... פה משהו מבחינת ההליך,  מספרים ושמות זה באמת 

בקשת   לפי  שזה  להעיד  יכולה  אני  הזו,  השמות  בוועדת  הייתי  שאני  מכיוון  המועצה  ומבחינת 

מליאת אם  גם  הרי  כי  מאוד.  חשוב  גם  שזה  ולמספר    היישוב,  רחובות  לקרוא  רוצה  המועצה 

מספרים באיזה שהוא יישוב על דעת עצמה, זה לא נהוג אצלנו, זה מקבל את האישור של ועד  

 היישוב, וזה על דעת ועדי היישובים. 

 

 ועל פי בקשתם.   :גב' צילה משה

 

תודה ללאה, אני מעלה להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד.  להורי

. 27.8.17ועדת שמות של המועצה בחנה ואישרה את תכנית המספור הבאות בתאריך  :  החלטה

 במספרים זוגיים. ברחוב תן שם רחוב המנצח ומספור הבתיםמ -. כפר מל"ל 1

 ם. אישור מספור כל הבתים על בסיס רחובות קיימים מסומנים וסטטוטוריי - . ירחיב2

ועדת השמות מיום    פה אחד  מליאת המועצה מאשרת לקביעת שם רחוב    27.8.17את החלטת 

 המנצח בכפר מל"ל, ומספור הבתים בצדו הימנו של הרחוב, ומספור כל הבתים במושב ירחיב. 

 

 .2017אישור דו"ח רבעוני חצי שנתי  .5

 

חצי    :ד"ר מוטי דלג'ו רבעוני  דו"ח  לאישור  נעבור  ברשותכם  , 2017שנתי  אנחנו 

 בבקשה גזבר המועצה.  
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אותו    : מר יצחק אגוזי קיבלתם  הרבעוני,  הדו"ח  את  להציג  מבקשים  אנחנו 

. הדו"ח הזה הוא דו"ח סקור על ידי רואה חשבון מטעם  2017הביתה, את הדו"ח הרבעוני ליוני  

₪ בסך   20,000משרד הפנים, הוא לא דו"ח מבוקר הוא דו"ח סקור. התוצאות שלו הן מאוזנות,  

הכול עודף בחצי שנה, זה הדו"ח. אם מסתכלים בארנונה יש קצת פחות גבייה מאשר המתוכנן  

אנחנו  הכול  ובסך  הוצאה,  פחות  יש  כלליות  בפעולות  גם  אחרים  סעיפים  יש  אבל  שנה,  לחצי 

₪ עודף בחצי שנה. אם למישהו יש עוד שאלות    20,000מדברים על סדר גודל, כמו שאמרתי, של  

 ים אחרים בדו"ח אני אשמח לענות.  על מרכיב

 

הביתה.    :ד"ר מוטי דלג'ו קיבלו  חברים  כמובן  הדו"ח  את  חברים?  כפי שאלות 

שאתם יודעים הדו"ח החצי שנתי הוא לא תמיד משקף את החצי שנה, כי הנושא של בתי הספר 

ול   9זה   בפועל  הוצאה  משקף  גם  הדו"ח  שניים,  אחד.  זה  שינויים  שיהיה  כך  אז  א  חודשים, 

כל  אז  כל השנה,  עבור הביטוח של  נניח בתחילת השנה אתה משלם  העניין אם  לצורך  פריסה, 

הסכום מופיע, אתם מכירים את אופן הכנת הדו"חות, זה לפי דרישות של משרד הפנים. וחלק  

מהאנשים פה גם משתתפים בקורס דירקטורים, היה להם הזדמנות להיכנס לזה גם קצת אפילו  

 ת לחברים? אם לא אגוזי נוסח הצעת החלטה תקריא בבקשה. יותר לעומק. שאלו

 

הרבעוני    : מר יצחק אגוזי הדו"ח  את  מאשרת  המועצה  מליאת  החלטה:  נוסח 

 .  2017החצי שנתי לשנת 

 

שאלות הערות? אם אין אני מעלה להצבעה, מי בעד שירים את   :ד"ר מוטי דלג'ו

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

 .2017את הדו"ח הרבעוני החצי שנתי לשנת פה אחד : מליאת המועצה מאשרת : החלטה

 

 . 2016אישור דו"ח כספי  .6

 

כספי    :ד"ר מוטי דלג'ו דו"ח  לאישור  עוברים  דו"ח 2017אנחנו  כבר  בעצם  זה   ,

 כספי סופי, בבקשה.  

 

 . 2016  : מר יצחק אגוזי

 

 .  2016, טעות שלי, 2017ור. אמרתי , כן, כן, בר2016  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 טוב, גם את הדו"ח הזה כולם קיבלו הביתה, זה דו"ח עב קרס.   : מר יצחק אגוזי
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תראו אני אגיד לכם, הוא אין לו מה להגיד, אז אני אספר לכם,    :ד"ר מוטי דלג'ו

של   החלק  את  גם  להעביר  אמורים  היינו  אלעד  עיריית  עם  להסכם  כשהגענו  אנחנו   2016הרי 

עם כל    2016-נמחק. ב  2015. לשמחתנו בסופו של יום בהסכמה לגבי  2015-באופן מלא וגם חלק מ

 הרצון לעמוד בהסכם לא יכולנו לבצע אותו עד שהצו של שר הפנים וחתימת גם שר האוצר, נכון?  

 

 כן.   : מר יצחק אגוזי

 

לאחרהלא    :ד"ר מוטי דלג'ו רק  טועה,  אני  אם  אותי  תקן  יריב   תפרסם, 

בהש היה  כבר  זה  אבל  העברנו,  אנחנו  אז  זוכרים 2017-תפרסם  אתם  אם  הזה  העניין  ולצורך   .

 לקחנו גם הלוואה כדי לממן את העניין הזה.  

 

כמו שהיה הדו"ח    : מר יצחק אגוזי גם  יותר  או  פחות  טוב, הדו"ח הכספי השנתי 

ים בפעילות שלנו. אני ₪ בעודף, בעצם אנחנו מאוזנ  74,000הרבעוני הסוף שנתי, זה מצביע על  

   -רוצה רק, זה לא עלה פה בשאלות, אז אני אגיד בלי שזה יעלה בשאלות

 

   -אני רוצה לשאול שאלה  : זק-גב' אילונה מינץ

 

 אולי כיוונת למה שאני רוצה לשאול.   : מר יצחק אגוזי

 

לחוק   197אבל בהקדמה יש תביעות לתשלום פיצויים לפי סעיף    : זק-גב' אילונה מינץ

מיליון ₪, שזה סכום גבוה. ורציתי לדעת, אולי ממך יריב, ממה זה, זאת אומרת   110התכנון על  

 כמה אנשים תובעים? מאיזה אזור? מתי זה יתברר?  

 

 ואם יש מכתב של עורך דין שמטפל בזה.    :גב' לאה פורת

 

 וגם למה הסכום שהופרש הוא נמוך כל כך.    : זק-גב' אילונה מינץ

 

 שאלה האם יש מכתב עורכי דין לגבי סיכויי התביעה...  ותוספת ל   :גב' לאה פורת

 

 יריב אתה רוצה?    :ד"ר מוטי דלג'ו
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יש מגוון של תביעות וכל תביעה יש לה   197באופן כללי תביעות    עו"ד יריב סומך: 

רוב   הסכום,  רוב  על  כללי  באופן  לדבר  אפשר  אבל  משלה,  הסיכויים  ואת  שלה  המועדים  את 

שלאחרונה אנחנו מתמודדים איתם. אגב תכנית של רכבת ישראל להעביר  ובע מתביעות  הסכום נ

לכביש   במקביל  באחד  6פסים  מרוכזת,  בצורה  הגישו  שלנו  מהיישובים  כמה  מזה  כתוצאה   ,

היישובים גם התושבים באופן פרטי הגישו, הגישו תביעות גדולות מאוד, יש גורם משפה. לחלק  

רם משפה המדינה, המדינה לפי הכללים שלה השיפוי שלה לא מלא  גדול מהתביעות האלה יש גו

  110בלבד, זה גם נתון שהוא מדאיג וצריך לתת עליו את הדעת, אבל זה עדיין לא כמו    70%הוא  

מחלק גדול מהתביעות האלה אנחנו בסך הכול נזכה לשיפוי. מניסיוננו קשה   70%מיליון ₪ אלא  

מרבית מהתביעות האלה בסופו של דבר התנהלו במקביל    531להבטיח, אבל מניסיוננו בעבר אגב  

גם משא ומתן מול אותו גורם משפה, שזה או חוצה לבירור שלהם בפני ועדות ערר או בתי משפט 

התחתונה   והשורה  האלה,  התשתיות  של  בפיתוח  שעוסקות  החברות  ישראל,  נתיבי  או  ישראל 

ב ההסכם  שלפי  החלק  את  לשלם  נדרשה  לא  שהמועצה  לבין הייתה  המקומיות  הרשויות  ין 

, כלומר התביעות הסתיימו בסוף, מבחינת הוועדה  30%המדינה, היא בעצם אמורה לשלם אותם  

המקומית או המועצה בלא כלום. אי אפשר להבטיח שזה מה שייקרה גם בעתיד אבל חלק גדול 

שיש   המשמעותי  הנתון  זה  להגיד  שחשוב  מה  האלה  הסיב  70%מהתביעות  זו  שיפוי.  גם  של  ה 

התביעות   בניהול  המקומית  מהוועדה  דומיננטית  יותר  הרבה  בצורה  מעורבת  בעצם  שהמדינה 

 האלה ובבירור שלה.  

 

  -הסכום  : זק-גב' אילונה מינץ

 

 אילונה אילונה אני תכף אעדכן אותך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -הוא לא  : זק-גב' אילונה מינץ

 

נגד הוו   :ד"ר מוטי דלג'ו גודל של איזה  תראו אנחנו בעבר  עדה היו תביעות בסדר 

המדינה לקחה אחריות זה הגיע  בסופו של יום    3/21מיליון ₪, חלק גדול זה היה על תמ"מ    250

מאוד  פעילות  הייתה  משלמים,  לא  האלה  התביעות  שבגין  החלטה  שקיבלו  לערכאות  גם 

דו אנחנו  אבל  האזוריות.  מהמועצות  אחד  חבר  עוד  של  וגם  שלי  גם  היום אינטנסיבית  וקא 

כ לפני  טוב.  יותר  טיפה  במצב  נמצאים  זו  ובנייה    3-מבחינה  תכנון  לחוק  תיקון  היה  חודשים 

בית   ושם  לציון.  בראשון  המשפט  לבית  שהייתה  העתירה  בעקבות  שיפויים,  מתן  של  בנושא 

ה ריצת אמוק של הרשויות יחד  תהמשפט אמר בגדול שהרשויות לא יכולות לקבל שיפוי, ואז הי

ועדת ה והגנת הסביבה של הכנסת לחיקוק שכן אפשר לקחת שיפוי. באותה הזדמנות עם  פנים 

אני כנציג המועצות האזוריות דרשתי שלגבי מועצות אזוריות יהיה סעיף שיאפשר קבלת שיפוי  

, כלומר יהיו מקרים שאם הוועדה המקומית תוכיח שאותו כביש לא רק שהוא לא  70%-מעבר ל
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ועדה שאני גם חבר בה וחבר בה נציג האוצר ממונה על התקציבים תרם אלא להיפך, אז יכולה הו

וסגנו ונציג השלטון המקומי ועוד חבר, אני לא זוכר, נדמה לי משרד הפנים, הוועדה הזו יכולה  

 , עד כמה שאני זוכר.  115זה כנראה תיקון לקבל החלטה שיינתן שיפוי מלא. 

 

 ? הוועדה... למועצה למדינה למי  : מר אשר בן עטיה

 

   -לא לתושבים של ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 של המועצה.   : מר אשר בן עטיה

 

כביש    :ד"ר מוטי דלג'ו למשל,  דוגמא  בתור  ניקח  בכפר    531כן.  פגע  בגדול  הוא 

מל"ל לקח גם שטחים מכפר מל"ל, ולקח נניח גם שטחים טיפה בשדי חמד, מבחינת המועצה זה 

יש הצדקה, וואוו, מבחינת העיר  ליד הכביש הזה, הכביש הזה הביא לבינוי מסיבי    לא עשה  כי 

בוודאות   משביחות  תכניות  בגין  השבחה  היטלי  קיבלו  והם  כדוגמא,  לוקח  אני  השרון,  בהוד 

בעשרות וגם במאות מיליוני ₪. לעומת זאת דרום השרון זה לא נתן לה זכות אפילו לבית נוסף.  

. עד כמה שאני 197של אותו בית שנפגע לפי    ובכפר מל"ל אנחנו נדרשנו אפילו לשלם בגין הפיצוי

, נדמה לי שבזמנו שלחתי לכם, אם לא תיכנסו אני אבדוק ליתר ביטחון גם  115זוכר זה תיקון  

 יעבירו לכם, אז זה מאפשר לנו קצת רמת ביטחון יותר מאשר היה לנו לפני שנה. 

 

אנחנו    : זק-גב' אילונה מינץ איך  אומרת  זאת  בעתיד?  יהיה  מה  עצמנו אבל  על  מגנים 

 כמועצה? 

 

עולה   :ד"ר מוטי דלג'ו לבד  וזה  דעת שמאיות,  חוות  ידי  על  פעם  כל  מגנים  אנחנו 

   -לפעמים לא מעט כסף

 

 לא לפעמים תמיד.    : מר יצחק אגוזי

 

את    :ד"ר מוטי דלג'ו רשויות  לכמה  זה  את  יש  הזה,  העניין  עם  להתמודד  צריך 

 הדבר הזה וזה עובדה זה רשום בדו"ח. 

 

זה רשום בדו"ח לידיעה, זאת אומרת אין על זה הפרשות. אין על    : מר יצחק אגוזי

 זה הפרשות, ההפרשות שיש בדו"ח הן הפרשות לתביעות האחרות.  

ה  :ד"ר מוטי דלג'ו של  התביעה  מוגזמת   11-בגין  שהיא  תביעה  זאת   ₪ מיליון 

הכלכלית, והחברה  המועצה  השנייה,  הנתבעת  שהיא  הכלכלית  הכלכלית   והחברה  החברה 
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 הפרישה מיליון ₪?  

 

 מיליון ₪.   : מר איתן בן ציון

 

שהבורר    :ד"ר מוטי דלג'ו בבוררות, שמי  נמצא  וזה  הזה,  העניין  לצורך   ₪ מיליון 

   -זה, מכפר סבא נדמה לי מהמשרד של גבריאל

 

 גבריאלי.      :מר צפי פלד

 

 דרור.   גבריאלי. כן חברים עוד שאלות. בבקשה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . 12, אם אתה יכול לשים את לוח 12לוח      : מר דרור רופא

 

 את?   : מר יצחק אגוזי

 

 -הסתכלתי על זה לפני שבועיים שלושה. 12ביאור      : מר דרור רופא

 

 אני מקווה שמאז זה לא השתנה, בוא נראה מה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ? 12ביאור   : מר יצחק אגוזי

 

 כן.   12ביאור      : מר דרור רופא

 

   -רציתי לשאול לגביו     : מר דרור רופא

 

 הא התחייבות תלויות, זה התביעה של חברת הנסון.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, לא, לא זה.      : מר דרור רופא

 

ביאור    :ד"ר מוטי דלג'ו לי  יש  הקרן  12הנה  כנגד  הנסון  חברת  של  תביעה  א'   ,

 יון ₪. מה השאלה? מיל 11לשיקום מחצבות ואחרים סך של 

  -12לא, לא על זה, היה משהו לגבי, אז אולי זה לא היה       : מר דרור רופא

 

  -לא חשוב תגיד מה אולי אנחנו  :ד"ר מוטי דלג'ו
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   -גבי קרנות הביוב, עלל     : מר דרור רופא

 

 לא, זה התחייבויות תלויות.   : מר יצחק אגוזי

 

 ראה, ננסה למצוא. קרנות הביוב תכף נ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 טוב, אם אתה לא מוצא אני אבדוק את זה לפעם הבאה.      : מר דרור רופא

 

 תאגידים עירוניים משהו, מה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא, לא, זה היה משהו עם     : מר דרור רופא

 

 טוב, לא חשוב פעם הבאה.   : מר יצחק אגוזי

 

   -לא, לא, שנייה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אולי.  8-, תחזור רגע ל8שים      : ור רופאמר דר

 

 זה מפעל המים והביוב.  8. 8תן לו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

איזה      : מר דרור רופא זה  על  לקבל  אפשר  אם  המים,  מפעל  את  מנהלת   ... הא 

  -שהיא הבהרה, אני לא בדיוק הבנתי

 

כ   : מר יצחק אגוזי לנהל  ביוב צריכים  ומפעלי  משק כספים בדרך כלל מפעלי מים 

סגור. מפעל המים במועצה הוא רק ליישוב צור יצחק, ולכן אין צורך גם לנהל משק כספים סגור,  

 זאת אומרת כל ההכנסות וההוצאות ממילא רשומות שם, והיתרות נשארו בקרן. 

 

זה      : מר דרור רופא איפה  זה?  את  רואים  איך  מהקרן,  הולך  זה  לאן  הזו  והקרן 

 מופיע? 

 

המועצה    : זימר יצחק אגו לזה  מעבר  במאזן.  נמצא  זה  במאזן,  נמצא  זה  לא, 

רוכשת מים רק נניח למתחם הזה וכמובן משלמת כל בתי הספר וכל הגנים, זה משק המים. זה 

 ביאור כזה אבל זה לא הערה, אין פה הערת ביקורת. 
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 אוקיי.      : מר דרור רופא

 

שק המים זה ענף מאוד מאוד  מה שקורה שברשויות העירוניות מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

במרבית,   כמעט  האזורית  במועצה  אצלנו  לתושבים.  המים  את  מספקות  הן  כי  ומרכזי,  חשוב 

ספקיות   שהם  העצמאיות  המים  אגודות  את  יש  היישובים  במרבית  זהיר,  להיות  המים רוצה 

וזה כנראה גם בעתיד ישתנה. אוקי ציין היישוב צור יצחק, שהמועצה שם,  י,  למעט כמו שהוא 

 עוד שאלות עוד הערות, אם לא אז בבקשה אגוזי נוסח הצעת החלטה.  

 

לשנת    : מר יצחק אגוזי הכספי  הדו"ח  את  מאשרת  המועצה  כפי   2016מליאת 

 שנערך על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים.  

 

את   :ד"ר מוטי דלג'ו שירים  בעד  מי  להצבעה,  מעלה  אני  אין  אם  הערות  שאלות 

. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר. את רוצה לשאול שאלה אפשר אבל ככלל לא ידו? אפשר להוריד

 נהוג אבל בבקשה.  

 

  -שאלת תם, ממש שאלת תם   :גב' ליטל רהב

 

 את לא נראית לי תמימה אבל זה בסדר.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא     :גב' ליטל רהב לשאול,  רציתי  יישוב,  לכל  תקציב  שעיינתי...  בדו"ח  היה 

 זה יישוב עם איזה שהוא פער משמעותי מאחרים, ממה זה מורכב? רק בראשי פרקים.  אי תזוכר

 

 באיזה נושא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 תקציב שנתי לכל יישוב.     :גב' ליטל רהב
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דברים: אחד זה התקציב    2-התקציב השנתי של כל יישוב בנוי מ  :ד"ר מוטי דלג'ו

נקבע על ידי היישוב, עוד לפני שמשרד הפנים    שהמס של הוועד המקומי ובחלק מהיישובים המס

שם מגבלה. לצורך העניין הזה אם אני אקח נניח לפי זיכרון למשל נירית, שדה ורבורג, גן חיים,  

גבוהים מה יותר  ועד מקומי.  ₪    11.5  -צופית, הם בסכומים הרבה  שהמועצה קבעה כמודל של 

₪, נירית זה הסכומים   20חיים איזה    ₪, גן  25-למשל בשדה ורבורג אם אני לא טועה למעלה מ

האלה. לגבי היישובים, מרבית היישובים, אבל זה דרך אגב תמצאי את זה גם בחוברת שירותים  

של המועצה מופיע כל יישוב מה המס של הוועד המקומי וכיצד הוא נקבע, בנוסף לזה המועצה 

 לגודל היישוב.  לטובת כל יישוב. ואז זה באופן יחסי 17.5%מקצה מארנונת המועצה 

 

ממש     :גב' ליטל רהב פער  שראיתי  אחד  יישוב  היה  פשוט  כי  הבנתי,  זהו 

 משמעותי על פני האחרים ולא הבנתי. 

 

מחזירה    :ד"ר מוטי דלג'ו שהמועצה  עסקים  ארנונת  החזר  יש  שלישי  דבר 

זה תלוי    ,אש"ח  600או    500-ליישובים, וזה בדרך כלל נדמה לי אם אני לא טועה הגבלנו את זה ל

יישובים לא, ולגבי יישובים שלא היה להם בכלל, קיבלנו החלטה מיוחדת ובכלל זה צור   2איזה  

את   לי  נתת  מזיכרון.  היישובים  ארבעת  זה  ירחיב,  וקצת  נירית  קצת  מתן,  זוכר,  אני  יצחק 

 ההזדמנות לראות אם אני זוכר או לא, אז זה בסדר זכרתי. 

 

כפי שנערך על ידי רואה חשבון    2016ו"ח הכספי לשנת  הדאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

 מטעם משרד הפנים. 

 

 . 2016דו"ח מפורט  –המלצות ועדת ביקורת  .7

 

מפורט   :ד"ר מוטי דלג'ו דו"ח  ביקורת  ועדת  להמלצות  נעבור  אנחנו  ברשותכם 

 . איפה היו"רית היא לא פה? זה בסדר מבחינתה שיעלו את זה?  2016

 

 כן.  כן,  : מר יצחק אגוזי

 

 כן? אז קדימה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

טוב, הדו"ח המפורט זה הדו"ח המשלים לדו"ח הכספי. זו השנה    : מר יצחק אגוזי

השנייה ברציפות שאין ממצאים עיקריים פרק ב' שזה אימת, נקרא לזה ראשי מועצות גזברים,  

א טובים שרואה  פרק ב' כשאומרים פרק ב' בדו"ח המפורט מתכוונים לממצאים העיקריים הל

החשבון מצא בדו"חות, לא בדו"חות אלא בביקורת שלו, בביקורת המנהלית שהוא עושה מעבר  
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לדו"חות הכספיים. אז אנחנו לשמחתנו כבר שנה שנייה נמצאים באין ממצאים, וזה דבר טוב.  

ד  ליקויים פתוחים שאח   3בפרק ג' זה מעקב אחרי תיקון ליקויים משנים קודמות. יש לנו עדיין  

  13זה המועצה חרגה בהוצאות של    1לא תוקנו, אני אסביר אותם בגדול. ג    2-מהם תוקן חלקית ו

₪, זה תוקן חלקית. יש דברים שאי אפשר לתקן אותם, זאת   770,000תב"רים בהיקף כספי של  

בשנת   המועצה  שאם  לפני    2015,  2014או    2015אומרת  תב"ר  על  כסף  הוצאנו  או  אישרה 

יאה בגלל שהיו הגדלות בתב"רים ורק אחר כך איזנו את התב"ר בהחלטה, שהתקבל אישור המל

החלטות   התקבלו  אומרת  זאת  יכול,  לא  ואתה  שנעשה  דבר  זה  זה,  את  לתקן  קשה  קצת  אז 

מתאימות, אבל הם התקבלו אחרי שבוצעה ההוצאה. אנחנו תמיד משתדלים לצמצם את הנושא  

יודעים, כל מי שמתעסק   יודע  הזה, יחד עם זאת כולם  טיפה בבניין ובבנייה ובפיתוח תשתיות, 

שהדברים לפעמים יש חריגים בשטח, שאם אתה לא מתקצב אותם בהתחלה אז, אתה לא יכול  

להימנע בעצם שתהיה חריגה ואחר כך למצוא לה או להחליט עליה על המקור התקציבי. לגבי 

החשבון בודק זה חוב של   , מי שלא זוכר, אחד הדברים שרואה4עובדים. יש לנו    4חוב    2סעיף  

לנו   יש  ציבור.  נבחרי  ושל  כולם   4עובדים  הם  כרוניים,  חייבים  לזה  נקרא  שהם,  עובדים 

ננקוט בשמה, חייבת אחת   יש פה חייבת אחת, כמובן לא  בטיפולים משפטיים בטיפול משפטי, 

ק איך  שחייבת את עיקר הכסף, שהיא במן סוג של, נקרא לזה פשיטת רגל או אני לא יודע בדיו

להגדיר את המצב המשפטי, אבל היא בתביעה משפטית והסיפור הזה לא הולך לקראת פתרון, 

 כי גם אין לה נכס, זאת אומרת היא לא בעלת נכס, אז זה קצת בעייתי.  

 

 זה כבר כמה שנים טובות.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

₪ אם אני זוכר נכון, יש    218,000-כבר הרבה שנים. נניח מתוך ה  : מר יצחק אגוזי

₪ זה רק אותה גברת. וגם המשכורת    ₪170,000 או    160,000לי פה את הפירוט אבל זה, לדעתי  

   -שלה לא מאפשרת לקזז לה מהמשכורת, כי

 

 מתחת לסף מסוים.    : מר שי אברהמי

 

ם, כי היא עובדת גם חלקית, זה היא הרבה מתחת לשכר המינימו  : מר יצחק אגוזי

   -בעייתי. התווסף לפה חוב

 

 עוד מעט יגיד לכם את השם לפי הקצב הזה.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

   -אם הייתי אומר במה היא מועסקת אז היה ברור ש  : מר יצחק אגוזי

 

 והשם מתחיל באות?     :גב' לאה פורת
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 לא, לא, לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ל  : מר יצחק אגוזי שהסתכם  אחד  נבחר  של  חוב  שעבר.    91,000-יש  שנה  בסוף   ₪

מקווה  אני  פיתוח.  היטלי  על  כסף  וחייב  שבנה  מליאה  חבר  פיתוח,  היטלי  של  חוב  על  מדובר 

   -שהדברים האלה יוסדרו

 

אבל זה שזה רשום בספרים זה לא נותן כלום. עדיף או למחוק או    :גב' רחל רבר

  -ל

 

 לא. לא, לא,   : מר יצחק אגוזי

 

 לא, לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא, אני צוחקת, אני צוחקת, או שנגיע לאיזה שהוא הסדר אפילו    :גב' רחל רבר

 ₪ בחודש.   500של 

 

דברים, הערה שאת הערת בהקשר של החוב לגבי אותה עובדת,    2  :ד"ר מוטי דלג'ו

ש אולי  מופיע  דעתי  לפי  כבר  זה  לדון  הוועדה  צריכה  במקום.  הערה  או  היא  לא    15נה עשירית 

החלק   לגבי  הבעיה.  את  לפתור  צריך  קלושים,  הם  הסיכויים  ושם  שנים  מאוד  הרבה  זה  יודע, 

לגבי   חובה  יש  נמצא   נבחריםהשני,  הזה  הספציפי  הנבחר  נבחר.  כל  של  פרטני  מעקב  יש 

 העניינים יסתדרו, וכמובן ידווח.  , יותר נכון להערכה של אגוזי ,בהתדיינות, להערכתנו

 

זה    : יצחק אגוזי מר השלישי  כספי   23הסעיף  דו"ח  הגישו  לא  מקומיים  ועדים 

מבוקר, זה סעיף אפשר להגיד קבוע, החוק או צו המועצות קובע שהוועדים צריכים להגיש דו"ח 

מבוקר עד סוף אפריל של השנה העוקבת, זה דבר שקשה מאוד מאוד לעמוד בו, רואי החשבון  

ים לעמוד בו. אפילו ספרי המועצה מבחינת ההתחשבנות אם  של הוועדים המקומיים לא מסוגל

להגיד  בלתי אפשרי אפשר  כך שמאוד קשה, מאוד  אז  נסגרים בסוף מרץ,  הוועדים המקומיים 

  -סוף אפריל, אבל מה שאני יכול לומרלהגיש דו"ח כספי מבוקר של הוועדים המקומיים עד 

 

 למה זה לא מופיע כהסבר?    :גב' לאה פורת

 

 כי אין פה הסבר, אין פה הסברים, זה מה שניתנים מהמבקר.   : ק אגוזימר יצח
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את     :גב' לאה פורת אגיד  לא  שאני  מקומי,  לוועד  שמיוחס  בדו"ח  פרק  יש  לא, 

 שמו, שכתוב בו שהוא לא הגיש במועד, אפשר להסביר. 

 

לא, אבל פה אין הסברים, פה הוא לא ציין את ההסברים, אולי   : מר יצחק אגוזי

   -א ציין אותם אחרי זה, אני לא זוכר. אני כן חושב, לכל ליקוי פה יש את ההמשך שלו במפורטהו

 

  -אני הייתי מצפה שאם אתה חושב שהליקוי הוא דבר    :גב' לאה פורת

 

 בלי פתיר.   : מר יצחק אגוזי

 

גם    :גב' לאה פורת כוללת,  להערה  מצפה  אני  אז  בו,  לעמוד  יכול  לא  שהציבור 

 שוב שלא הגיש בזמן תקציב. בנוגע ליי

 

 בסדר, לא תקציב, לא מדובר על תקציב, מדובר על דו"ח כספי.   : מר יצחק אגוזי

 

 דו"ח כספי סליחה.     :גב' לאה פורת

 

 דו"ח כספי, תקציב אנחנו דורשים עומדים.    : מר יצחק אגוזי

 

 התקציב אנחנו מסודרים חבל על הזמן.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

היישובים   : ימר יצחק אגוז רוב  הפרס  את  נותנים  שאנחנו  מאז  מסודרים,  אנחנו 

 מגישים את הדו"חות בזמן, את התקציבים בזמן.  

 

  -פשוט אם זה בלתי אפשרי אז צריך להגיד שזה בלתי אפשרי   :גב' לאה פורת

 

  -אני בהחלט  : מר יצחק אגוזי

 

 שמשרד הפנים יבין...     :גב' לאה פורת

 

הוועדה  א  : מר יצחק אגוזי את  אולי  אפילו  גם  אני  שצריך,  חושב  בהחלט  ני 

  -הכלכלית

 

 מרכז המועצות.     :גב' לאה פורת
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מרכז המועצות, הוועדה הכלכלית של מרכז המועצות שאני חבר    : מר יצחק אגוזי

 בה, שיכול להיות שנבקש, זה בסך הכול תקנות בסופו של דבר. 

 

 נכון.    :גב' לאה פורת

 

   -שר יכול לקבוע  : מר יצחק אגוזי

 

 . 100%  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ועדת הביקורת דנה בדו"ח המפורט, לא היו לה מועד אחר. זהו    : מר יצחק אגוזי

הערות, למעט את הבקשה לפתור את העניין הזה של החוב, בעיקר חוב של הנבחר בהקדם, ועל 

את זה כי היא לא יכלה כן זה מובא למועצה, גילה התנצלה ואמרה שהיא, ביקשה ממני להציג  

 להגיע. 

 

 . 17אוקיי, ברשותכם תפתחו בדף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בנוהל    :גב' לאה פורת נוקטים  לא  ארנונה  חובות  שבענייני  ראיתי  נוספת  הערה 

  -הרגיל של כל הרשויות של עיקול מקרקעין. והשאלה היא

 

 של עיקול?   : מר יצחק אגוזי

 

 ת אזהרה בנכס. והשאלה היא למה?  כן. ... הער   :גב' לאה פורת

 

 אתה יודע משהו לענות?    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 רוב הנכסים, איזה נכסים יש הרבה נכסים שרשומים.    :גב' לאה פורת
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לאה, על השאלה שלך אני שאלתי את גזבר המועצה, הוא אומר   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -לי לא יודע

 

 י זה עלה... אכיפה של החלטה מנהלית. לא יודע לענות, לדעת  : מר יצחק אגוזי

 

   -שנייה, שנייה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה לא אכיפה מנהלית זה במסגרת של האכיפה המשפטית.   : מר יצחק אגוזי

 

  -היה מקרה נדמה לי פעם שחייבו מישהו למכור משק או משהו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 נכון.   : מר יצחק אגוזי

 

  -ראבל מאח  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא, לא מחייבים, לא מחייבים למכור.    :גב' לאה פורת

 

  -רגע לאה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

-₪ ועד שהוא לא יביא את ה 250,000... יש הערה שבן אדם חייב    :גב' לאה פורת

 ₪ לא מקבל העברה...  250,000

 

ה  לאה, שאלת שאלה אין תשובה שאני יכול לשים את ידי, השאל  :ד"ר מוטי דלג'ו

 שלך ההערה יותר נכון, נרשמת אנחנו נבדוק ונמסור בדיוק מה כן מה לא. תרשום לך את זה. 

 

 על חובות, כשיש חובות אין אישור להעברת בעלות.    : מר יצחק אגוזי

 

   -... הוא לא יביא שום  : מר אשר בן עטיה

 

עוד    :ד"ר מוטי דלג'ו נביא.  מסודרת  בצורה  זה  את  תבדוק  אזהרה.  הערת  זה 

אני רוצה להסב את תשומת ליבכם שדווקא זה דן בנושא של   17אלות אם לא אז תראו, בעמוד  ש

חוזה העסקה של בכירים ועניינים, ואני מאוד שמח שלגבי בדיקת חוזה העסקה אישי לא נמצאו 

נמצאו   לא  כלכלה  דמי  לגבי  ממצאים,  נמצאו  לא  המשולם  השכר  תקינות  בדיקת  ממצאים, 

ספים שמשולמים לא נמצאו ממצאים, נבדקו כמו שווי השימוש אשר  ממצאים, התשלומים הנו 
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חויב בתלושי שכר ללא נמצא ממצאים, הפרשות המעביד לא נמצאו ממצאים. מבחינתנו הנושא 

של השכר אני נותן לזה משקל כמובן באופן טבעי יותר, ועל כך מי שהיו מופקדים על העניין הזה  

עובדת חדשה, שלפי כל הסימנים היא טובה מאוד גם, אז    גם רחל וגם אגוזי ועכשיו קיבלנו הרי

מגיע להם על זה ברכות לפי דעתי. הלאה, בבקשה שאלות אם יש לחברים. אם לא בבקשה אגוזי  

 תקריא את נוסח הצעת החלטה. 

 

לשנת    : מר יצחק אגוזי המפורט  הדו"ח  את  מאשרת  המועצה   2016מליאת 

 "ח ולא העלתה הערות מיוחדות.  ורושמת לפניה כי ועדת הביקורת דנה בדו

 

 למעט, אמרת.    :גב' לאה פורת

 

 למעט הטיפול בחוב הנבחר, בסדר.   : מר יצחק אגוזי

 

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

 נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

ורושמת לפניה כי   2016לשנת  מאשרת את הדו"ח המפורט    פה אחד  מליאת המועצה:  החלטה

 , למעט הטיפול בחוב נבחר הציבור. ה בדו"ח ולא העלתה הערות מיוחדותועדת הביקורת דנ

 

 .2018אישור תבחיני תמיכות לשנת  .8

 

לסעיף    :ד"ר מוטי דלג'ו נעבור  ברשותכם  לשנת   8אנחנו  תמיכות  תבחיני  אישור 

 . רחל בבקשה שכולנו נשמע. 2018

 

 לא כדאי לך.    :גב' רחל רבר

 

 תמיד כדאי, בבקשה אגוזי.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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כמו בכל שנה אנחנו נדרשים לאשר את התבחינים של התמיכות   : מר יצחק אגוזי

ואנוכי 2018לשנת   המועצה  מנכ"ל  המשפטי,  היועץ  בה:  שחברים  המקצועית  התמיכות  ועדת   .

את   אישרה  המועצה,  לעמותו  התמיכות  2כגזבר  תמיכה  לאזרחים האחת  שירות  הנותנות  ת 

מנכ"ל  חוזר  כלכלית.  במצוקה  לתושבים  שירות  הנותנות  לעמותות  שנייה  והתמיכה  ותיקים, 

  -קובע

 

 זה עמותת אחים?    : מר אשר בן עטיה

 

האחרונות    : מר יצחק אגוזי בשנים  או  שעברה  בשנה  שזכתה  עמותה  זה  אחים 

  -לא יודע מי יגיש השנה. חוזר מנכ"ל בתמיכה הזאת. אבל אני קורא לזה בשם הכללי, כי אני

 

 אגוזי, קודם כל זה עמותות אחרות...    : מר אבי קירס

 

זה שאף אחד לא מגיש זה עניין אחר. חוזר מנכ"ל שאם המועצה    : מר יצחק אגוזי

הקימה, אין חובה להקים, אבל אם המועצה הקימה ועדת משנה לתמיכות של חברי המליאה,  

המקצועית   מהוועדה  ועדת אז  יש  אצלנו  למליאה.  מגיע  כך  אחר  ורק  המשנה  לוועדת  עובר  זה 

ישיבת המליאה שעברה,   לפני  ועדת משנה לתמיכות.  משנה לתמיכות, מליאת המועצה הקימה 

ל זומנה  המשנה  ועדת  אומרת  ב  2-זאת  התמיכות,  של  הנושא  על  אחת   2-דיונים  בכל  הדיונים 

יום הדיון בוועדת המשנה, הישיבה הראשונה מהדיונים לא היה קוורום, מצב שלא אפשר את ק

והישיבה  המועצה,  למליאת  זה  את  העלינו  לא  גם  ואז  הקודמת,  המועצה  ישיבת  לפני  הייתה 

והיום הגיע אבי   נציג אחד מחברי הוועדה אלי כהן,  ישיבה שעברה הגיע  זומנה להיום.  השנייה 

הדיון את  לקיים  היה  אפשר  אי  קוורום  מבחינת  לצערי  לבד.  את   קירס  לאשר  לא  או  ולאשר 

התמיכות, ולכן זה מובא ישירות למליאת המועצה. הנוהל קובע שמליאת המועצה צריכה לאשר 

עד ה התבחינים  של  1.9-את  בחריגה  כבר  הוועדה    10, אנחנו  לאישור  בכפוף  מבקש  ואני  ימים, 

ברה  המקצועית של התמיכות וחוות הדעת של היועץ המשפטי על התבחינים של התמיכות שהוע

 אליכם לאשר את התבחינים האלה שהוועדה המקצועית אשרה. 

 

קירס    :ד"ר מוטי דלג'ו שאמר  כמו  בפועל  מהמועצה   2תראו,  קיבלו  עמותות 

ועמותת  הארי,  החלק  שזה  המועצה  יישובי  לכלל  לשירותים  נותנת  שזו  הוותיק,  לחבר  עמותה 

ה סכום שזה היה סדר גודל  אחים שהיא נותנת לנזקקים בתחום המועצה האזורית שהיא קיבל

 ₪ אם אינני טועה. בבקשה קירס ביקש.  100,00-נדמה לי של כ
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תבחינים     : מר אבי קירס אותם  את  יש  בעצם  שנים  הרבה  די  מזה  תראו, 

עמותות להגיש    2עמותות, כאשר בעצם הקריטריונים מאפשרים רק לאותן    2שבעצם... לאותן  

ורק מגישות  אלה  רק  ולראיה  הבקשות.  בשנה   את  עוד  ניסינו  השנים.  כל  לאורך  זוכות  אלה 

שעברה לנסות לראות איך פותחים את זה. אין שום בעיה עמותות ראויות אהלן וסהלן שתגשנה 

את הבקשות, אבל בואו ננסה לראות איך אנחנו פותחים קצת את היריעה לעמותות נוספות, גם  

שעושה כמו  תחומים,  אותם  כל  בתחום...  החינוך,  בתחום  רשויות    כן  הרבה  ויש  מועצה  כל 

, שרק  2מקומיות שפועלות ככה, כלומר מאפשרות ולא סוגרות את זה בצורה חד משמעית רק על 

שנים פעילים בתוך המועצה. חבר'ה בשביל מה לנו, בואו   5יכולים לקבל את התמיכה, קריא    2

יט בסופו של דבר ננסה לראות איך אנחנו מחבקים איך אנחנו מעודדים עוד עמותות להגיש, נחל 

שרק לשתיהן נותנים, מצוין. יש ועדה מקצועית תחליט, אבל בואו נבקש מעוד עמותות שתגשנה, 

אז לא תגיש בשנה הראשונה יגישו בשנה הבאה, הם ילמדו שכן יש פה איזה שהיא... בסופו של  

אותם  את  אגוזי  למר  העברתי  גם  ולכן  בקשתי,  זאת  דעתי  זאת  התושבים.  לרווחת  זה    דבר 

תבחינים שהם יותר כלליים, לא פוסלים אף אחד, נהפוך הוא, שנה של פעילות ובאותם תחומים  

משרד   של  קריטריונים  אותם  לפי  נחליט  אנחנו  שלכם  הבקשה  את  תגישו  בואו  וסהלן,  אהלן 

 הפנים, כל מה שנדרש האם באמת תקין או לא תקין, והאם ראויים או לא ראויים. 

 

 יון על התבחינים האלה... היה ד     : מר דרור רופא

 

לוועדה    : מר יצחק אגוזי הגישה  המועצה  המקצועית,  הוועדה  שאמרתי  כמו 

בעצם  ועדת המשנה  בשנים קודמות,  או  כמו בשנה  המקצועית את התבחינים, אותם תבחינים 

התבחינים   את  לאשר  לא  או  לאשר  או  אמורה  המשנה  ועדת  אבל  התכנסה  לא  היא  אמורה, 

ה שיוצרת תבחינים חדשים. מכיוון שהוועדה לא התכנסה אז כמו שאמרתי  האלה, היא לא ועד

  -זה מובא היום פה לדיון ואישור במליאה. אני אגיד עוד דבר

 

 המליאה צריכה לאשר את התבחינים כן או לא?       : מר דרור רופא

 

 כן, כן, בוודאות.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 וזה נעשה?      : מר דרור רופא

 

 עכשיו...   :לג'וד"ר מוטי ד

 

 אתה יודע מה התבחינים?    : מר אשר בן עטיה
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 קיבלתם אותם.    : מר יצחק אגוזי

 

שנה, אף    50זה כמו המכרז על המדים של צה"ל אמרו ניסיון של    : מר אשר בן עטיה

 אחד לא יכול חוץ... אף אחד לא יכול לרוץ, אותו דבר. 

 

הגודל  :ד"ר מוטי דלג'ו את  שלחו  לא  שם  את    אשר,  שלחו  כאן  אבל  המדים,  של 

 התבחינים לחברי המליאה. 

 

 בסדר.   : מר אשר בן עטיה

 

  -קיבלתם את זה, זה התבחינים  : מר יצחק אגוזי

 

לא, שמה הייתה מטרה, פה אני מקווה שאין מטרה שהייתה שם.   : מר אשר בן עטיה

שהמטרה   מבין  אני  פה  היהודים.  ולא  בזה  יזכו  שהסינים  מטרה  הייתה  פשוט  שם  נכונה,  היא 

 צריך להוריד את תנאי הסף ושיבואו עוד אנשים.  

 

לא הבנתי את המשפט, מה זה המטרה היא נכונה? לא הבנתי מה       :מר גבי דור

 זה המילה נכון, לא הבנתי. 

 

 של מי נכון, המטרה של מי.   : מר אשר בן עטיה

 

נכון, אלא אתה השאלה שאתה אמרת, לא אני השתמשתי במונח       :מר גבי דור

 השתמשת. 

 

  -המטרה של מי? של המועצה  : מר אשר בן עטיה

 

 אני לא יודע של מי.       :מר גבי דור

 

 אז אני אומר, המטרה היא לסייע לעמותות האלו היא נכונה.   : מר אשר בן עטיה

 

 למה?      :מר גבי דור

 

 כי צריך לסייע להם.    : מר אשר בן עטיה
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 ? למה     :מר גבי דור

 

 למה לא?   : מר אשר בן עטיה

 

  -עמותות 5למה לא לסייע לעוד      :מר גבי דור

 

זה מה שאמרתי להוריד את תנאי הסף, אם היית שומע אותי עד   : מר אשר בן עטיה

   -הסוף ולא היית קופץ

 

שנייה, זה תמיד טוב להגיד למה לא לסייע, אתה צריך להגיד גם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 האפשרויות...  2ייע או את הכסף הקיים לחלק אותו אחרת, זה בסדר. זה מאיזה כסף לס

 

  -השאלה למי, השאלה היא לא     : מר דרור רופא

 

 זה דה ז'ה וו הוויכוח הזה.   : מר שלמה עצמוני

 

זה    :ד"ר מוטי דלג'ו ולדיון עצמו תקשיבו תראו, לא, לא,  וזה טוב  חוזר על עצמו 

   -שנים 3-זה מוגזם אפשר להוריד את זה ל שנים אולי 5-לא יודע לגבי ה

 

  -זה לא משנה, ברגע שאין ניסיון קודם     :מר גבי דור

 

רשות דיבור אתה גם   קיבלתרגע, גבי, גבי, סבלנות, לא רק שלא    :ד"ר מוטי דלג'ו

לי,   רוצה   2מפריע  אני  שמע  ויגיד  מחר  מישהו  יבוא  אם  למשל,  דוגמא  לכם  אתן  אני  דברים. 

נני לנו את  לעודד  יש  בוא  רבה  בעיה, בשמחה  אין שום  לו  אגיד  אני  הנושא של הספורט,  ח את 

למחלקה.   אותו  לתת  במקום  אחר  למישהו  כסף  אתן  לא  מולו.  בוא  הספורט,  מחלקת  מדור 

נצטרך הרי להוריד, זה בתור דוגמא. אם יבוא מישהו מחר ויגיד לי אני רוצה בנושא של תרבות  

לי ב יגיד  והוא  ביישובים, אם הוא  על כל הפעילות שאני    מביאכל היישובים  את הכסף, כלומר 

יגיד   נותן פעילות שלו, אוקיי שיבוא אני אשמח מאוד. אבל אם הוא  נותן ביישוב כמועצה הוא 

שביישוב, תן לי אני אעשה כבר את הפעילות, זה    ת לי: לא, תן לי את הכסף שאתה נותן לפעילו

המועצה. לכן אנחנו שמרנו על הכוונה  ו, כשאני אומר אני  לא, אני יודע לעשות לא פחות טוב ממנ

הנושא של התמיכות, וזו דווקא לפי מיטב ידיעתי אחת הרשויות שהיא לא מסתבכת בסיפור של  

פרטנית  בצורה  זה  ששם  האחים  עמותת  את  יש  לוותיק,  העמותה  את  לה  יש  התמיכות, 

₪   80,000שנתנו אמרו לי שכמעט    ₪  100,000-לאוכלוסיות מוחלשות, וגם דרך אגב הסכום של ה

ועכשיו הולכים לעשות איזה שינויים, זה תמונת  או משהו כזה זה היה השכר של מי שריכזה, 
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 המצב. 

 

ולא      : מר דרור רופא כזו  בצורה  זה  את  להציג  שצריך  חושב  אני  אז  זהו  אז 

ור כמו שאבי  להשאיר את זה לכאורה פתוח, אבל זה בעצם סגור מלכתחילה. אז תגידו שזה סג

   -אני חושב נגע בדבריו

 

  -אגב אם אתה רוצה לפתוח   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -לא, זה לא עניין של לפתוח      : מר דרור רופא

 

 מה? מה אתה מציע?    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

   -מה שאני מציע     : מר דרור רופא

 

 התבחין הוא סגור, זאת אומרת המטרה היא סגורה.    : מר יצחק אגוזי

 

 דבר ראשון אני מציע לקיים דיון, להסכים על התבחינים.      : ר דרור רופאמ

 

 אז הנה התבחינים עכשיו הדיון...   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -אוקיי נסכים על התבחינים ומשם     : מר דרור רופא

 

עכשיו    :ד"ר מוטי דלג'ו גבי  פה.   התבחינים  זה  בשביל  רוצה,  אתה  מה  תגיד  אז 

 אתה ברשות. 

 

אני לא מבין את אגוזי, את המשפט האחרון שאתה אומר. איזה       :גבי דור מר

שנים בקרב תושבי המועצה. אין אף    5משמעות יש אם זה שנה ניסיון בקרב תושבי המועצה או  

אחד שיכול להיכנס, עובר את תנאי הסף הזה, ממילא אף עמותה לא יכולה לעבור את תנאי הסף  

  -הזה. לכן

 

  -אז אולי בשנה ראשונה לא. תראה  : מר יצחק אגוזי

 

 מה זה שנה ראשונה?       :מר גבי דור
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  -שנים 5... התבחינים האלה כבר   : מר יצחק אגוזי

 

 ? 1או   3, 5מה זה משנה אם זה      :מר גבי דור

 

בלי    : מר יצחק אגוזי למועצה  תיכנס  נכון  הראשונה  בשנה  אסביר,  אני  אגיד  אני 

אתה   המועצה,  של  שיהיה עזרה  שנתיים  בעוד  או  הבאה  בשנה  שירותים,  תיתן  פרטית  עמותה 

 תבחינים נניח אותם דברים, אבל התנאי יהיה שנתיים שלוש, תוכל להיכנס לבקש עזרה. 

 

  -אבל אגוזי אתה יודע שיש     :מר גבי דור

 

  -אתה מצפה שהמועצה תיתן  : מר יצחק אגוזי

 

 אני לא מצפה לשום דבר.       :מר גבי דור

 

   -עזרה לעמותה, טוב אני רוצה עכשיו להיכנס  : מר יצחק אגוזי

 

שהם      :מר גבי דור עמותות  יש  לקבוע,  יכול  אתה  דבר.  לשום  מצפה  לא  אני 

-בפריסה ארצית ואתה מכיר חלק גדול מהם, שאינן מסוגלות לתת היום שירות במועצה בגלל ש 

שאנחנו יודעים אותם לאורך    2-ם ההעמותות היחידות שמקבלות תמיכה או סיוע במועצה ה  2

  -כל השנים. ולא חסר עמותות, אני יכול להביא לך רשימה של

 

שירותים    :ד"ר מוטי דלג'ו תיתן  ושהיא  העמותה,  של  הרשימה  את  תביא  שנייה, 

   -לכל יישובי המועצה

 

 ברור.      :מר גבי דור

 

ותנת אותו, אין לי  ושלא תיתן שירות שמחליף שירות שהמועצה נ  :ד"ר מוטי דלג'ו

  -שום בעיה, ההיפך אני פה. כלומר על כל שקל שאני אשים

 

 אבל היא לא עומדת בתבחינים.      :מר גבי דור

 

רגע, רגע תשמע, אין שום בעיה, כל שקל שהמועצה תשים שהוא    :ד"ר מוטי דלג'ו

 ישים שקל שלו, אני אשמח שיהיו כאלה.  
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 ול קורא כזה? אז למה שלא תצא בק   : מר אבי קירס

 

 שמה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בוא    : מר אבי קירס כלומר  לא.  או  כן  תקבל...  אותם.  ותזמין  תצא  שלא  למה 

  -תזמן

 

 היום היא לא יכולה לבוא בכלל.      :מר גבי דור

 

מה שאומר אגוזי שהניסיון מלמד שאם יש עמותה שהיא רוצה,    :ד"ר מוטי דלג'ו

 תרים את העניין, תוכיח את עצמה, שנה הבאה תוכל לגשת. בבקשה שתבוא שנה ראשונה, 

 

 ... היא לא יכולה   : מר אבי קירס

 

 )מדברים יחד(  

 

 אבל אתה חבר בוועדה לא אני, לא יודע.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

רוצה   : מר משה רדומסקי כשאתה  הכדורסל,  באיגוד  גם  העמותות  של  הזה  הנושא 

 מנעו אתם שנה ראשונה ואחר כך אנחנו...  להקים קבוצת ילדים, אומרים לו... ת

 

 עזוב זה לא יכול לעבוד.       :מר גבי דור

 

 אתה לא נותן כסף על כוונות, אתה נותן כסף על...    : מר יצחק אגוזי

 

רק       :מר גבי דור בסדר,  שזה   5הכול  מבין  אתה  במועצה,  פעילות  שנים 

   -קריטריון שזה

 

אי  :ד"ר מוטי דלג'ו אלך  אני  איזה בוא  עוד  לכם  לומר  רוצה  אני  לשנתיים...  תך 

משהו, אמרתי לכם שזו אחת הרשויות שהכי פחות זה, ואני רוצה להגיד לכם זה כמעט ערובה  

ללא להסתבך. אני אמרתי לכם מה דעתי. אבל חברים תרצו לשנות... מה שאתם רוצים. התנאי 

כסף, לה  ישלמו  המועצה,  יישובי  לכל  שירות  שתיתן  עמותה  שהוא    שבאה  מהמועצה  דורשים 

ישים לפחות, לפחות את אותו סכום, אין לי שום בעיה. רק שלא יבוא ויגיד לי שאני לוקח את  

נותן להם אני רוצה לקבל כסף, לא. אני לא אקח את   ואני שמה  ורבורג,  גן חיים, שדה  צופית, 



 מועצה אזורית דרום השרון  
 10.09.17מיום  הישיב

 

 36 
 

כי מה המשמעות הגדלת התמיכה? זה שמאותו ה נירית ואעביר לשם, לא.  נושא אני  הכסף של 

יודעים? את   מוריד. בתור דוגמא אם לא הייתה לנו עמותה לחבר הוותיק, מה היה קורה אתם 

למחלקת   רק  הרווחה.  למחלקת  מעביר  הייתי  אני  לוותיק,  לעמותה  מעביר  שאני  סכום  אותו 

הרווחה היא לא הייתה יכולה להכפיל את הכסף הזה, כי הביטוח הלאומי וכל מיני גופים שאני  

ך מכיר ובקי בהם לא היו משתתפות. אני שם... להכפיל כסף המועצה, זה חלק כמעט  לא כל כ

 אינטגרלי מהפעילות של המועצה. כל הצעה וכל רעיון טוב שיש לכם תעלו, אנחנו שם. 

 

שמתי לב... בבקשה לתמיכה העמותה לא מתבקשת לצרף איזה    :גב' ליטל רהב

 שהוא דו"ח רואה חשבון.  

 

 )מדברים יחד(  

 

סעיף     :גב' ליטל רהב הסף  למענקים   1בתנאי  תהיה  הפעילות  שבעצם  כתוב  ג' 

שבעצם   שאחד  לפחות  הבאים  השירותים  בעצם  מפורט  ולמטה  רגשית,  או  כלכלית  ונזקקים 

 -אותה עמותה צריכה לתת, אין שם התייחסות לסיוע רגשי  לצורך העניין אלא רק ל

 

 סיוע מה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שאותם    :גב' ליטל רהב שמפורט  כפי  רגשית  נזקקים  לסיוע  התייחסות  אין 

עמותות תתקבלנה, אלא רק לנזקקים כלכלית. לדוגמא מישהו שיש לו במשפחה בעיות אלימות  

 או חוסים או פגועי נפש, לא יוכלו לקבל, עמותות שמטפלות בהם לא יוכלו להגיש בקשה. 

 

ש  : מר שי אברהמי נושאים  הם  ציינת  שאת  פחותהנושאים   םרלוונטיי  הם 

 הישירה ובטיפולה של מחלקת הרווחה של המועצה.  הם באחריות . לעמותה

 

 וחובת המועצה לתת את השירות הזה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הבנתי.    :גב' ליטל רהב

 

אגב זה מופיע גם שוב בחוברת השירותים לגבי כל סעיף כל מה    :ד"ר מוטי דלג'ו

שב המועצה מגיע למחלקת הרווחה, הם צריכים לתת לו חבילת  שהוא מקבל. כל מקרה כזה שתו

 סיוע מכל הגופים...  

 

הגברת     :גב' לאה פורת והפיקוח  והמעקבים  האישורים  שלגבי  חושבת  אני 
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 צודקת. 

 

 יש.      :מר גבי דור

 

 יש, יש.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בת   :גב' לאה פורת עמדה  כך  כל  לא  שהמועצה  כתוב  המבקר  בדו"ח  נאים גם 

 האלה. 

 

 איפה באיזה סעיף?    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

   -תראו כתוב שיש לצרף   :גב' ליטל רהב

 

 בסעיף לגבי נתמכים.     :גב' לאה פורת

 

 נתמכים?  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

כן, גופים נתמכים. בדו"ח המבקר בסעיף של גופים נתמכים היה    :גב' לאה פורת

 ן.  כתוב שהמועצה לא כל כך הקפידה בעניי

 

צריך   :ד"ר מוטי דלג'ו מקרה  בכל  כתוב  לא  או  כתוב  גם  אם  אבל  יודע,  לא  אני 

 להקפיד שיהיה הכול. אוקיי חברים, דרור אחרי מה שאמרת מה אתה רוצה לשנות מהתבחינים?  

 

 לא קראתי אותם, לא ראיתי אותם.      : מר דרור רופא
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להוריד    :ד"ר מוטי דלג'ו אפשר  התבחינים  אלה  לי חברים  אין  לשנתיים,  זה  את 

 בעיה. 

 

 למה אמרנו שנה אחת.     : מר אבי קירס

 

 איך?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 שנה אחת.    : מר אבי קירס

 

 )מדברים יחד(  

 

לגלות    : מר שלמה עצמוני אתה  גם  צריך  אתה  אז  אותם  מריץ  כשאתה  אבל  לא, 

בעיטה. להם  תיתן  כך  ואחר  שנתיים  לרוץ  להם  תיתן  לא  אתה  להם    רצינות.  אומר  אתה  אם 

 שנתיים אתה גורם להם להיות רציניים.  

 

שהם   : מר יצחק אגוזי הוא  הרעיון  כל  שלהם.  הפעילות  עיקר  לא  זה  התמיכה 

 מביאים כסף ממקומות אחרים. 

 

 חכה תן למנכ"ל יש לו תוספת.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

נים, אחד תבחינים שו  2אני רק מפנה את תשומת ליבכם שיש לנו    : מר שי אברהמי

לתושבים   בשירותים  לתמיכה  זה  השני  כלכלית,  במצוקה  לתושבים  לשירותים  לתמיכה  זה 

ותיקים. תשימו לב שהתבחין לשירותים לתושבים במצוקה כלכלית אין לו בכלל את הסעיף של  

מגבלה של ותק, לא נדרש ותק קודם. כלומר גם היום קמה עמותה בפריסה כלל מועצתית, נותנת 

לכלל   לקבל את  שירות  יכולה  היא  פי התבחין  על  לצורך העניין,  ניסיון של שבוע  עם  התושבים 

ל  דרישה  יש  ותיקים  לתושבים  מתן שירותים  של  הנושא  לגבי  התבחינים  לגבי  רק    5-התמיכה. 

זה,   מאחורי  שעומד  השיקול  את  להבין  יכול  גם  אני  ממש שנים.  שירותים  על  מדברים  אנחנו 

ויש כאן מקצו ותיקים  עיות, זה לא רק לתת להם סיוע כלכלי או סיוע בלימודים או לתושבים 

צורך   יש  לכן  מקצועיים,  שירותים  לכסף  תחליף  להם  שנותנים  מקצוע  אנשי  עם  אותם  לחבר 

  -שנים 5בניסיון, ביכולת מקצועית, בליווי מקצועי. אז ההצעה שכאן העליתם היא לא  

 

  -ת המרכז שבנווה ימיןלהחזיק את מרכזי היום, להחזיק א  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

הזו      :מר גבי דור לדרוש במסגרת התבחינים שלעמותה  בעיה אפשר  אין שום 
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 יהיה ניסיון באחזקת מרכזים כאלה ואחרים לאו דווקא בשטח המועצה.  

 

 לא, לא, זה לא רק אחזקה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

ד     :מר גבי דור שאתה  ניסיון  אותו  את  אומר,  אתה  מה  מבין  תקטין  אני  ורש 

 את מספר השנים.  

 

 לגבי השנים סיכמנו נקטין.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שיהיה      :מר גבי דור אבל  הקודם,  הניסיון  על  לוותר  אומר  לא  אני  ולדרוש 

 ניסיון מוכח קודם גם במועצות אחרות. 

 

 אתה גם לא אומר לא לתת לאלה.    : מר אבי קירס

 

המועצה מאשרת את תבחיני התמיכות    הצעת ההחלטה: מליאת   : מר יצחק אגוזי

לתושבים   2017לשנת   לתמיכה  בתבחינים  המקצועית.  התמיכות  ועדת  ידי  על  שאושרו  כפי 

 ותיקים מגבלת הזמן תרד לשנתיים. 

 

חברים,   :ד"ר מוטי דלג'ו אוקיי  שיכנסו.  שיהיו  שנתיים  בכלל,  מגבלה  אין  ולשני 

נמנעים. אוקיי   4להוריד. נגד? אין. נמנעים?  אם אין הערות אני מעלה להצבעה, מי בעד? אפשר  

חדשים הם בהתחלה    2חברים אני רוצה להגיד לכם שבשביל הדמוקרטיה עשיתם טוב, כי יש לנו  

 ראו הכול כן, כן, אז זה היה טוב בשביל הדמוקרטיה. 

 

 אם הייתי יודע שהם חדשים הייתי מתנגד.       :מר גבי דור

מאשרת  :  החלטה המועצה  )ברומליאת  קולות  לשנת  נמנעים(    4ב  התמיכות  תבחיני   8201את 

כפי שאושרו על ידי ועדת התמיכות המקצועית. בתבחינים לתמיכה לתושבים ותיקים מגבלת  

 הזמן תרד לשנתיים. 
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 אישור חברים בוועדות ודירקטוריונים. .9

 

בוועדות    :ד"ר מוטי דלג'ו חברים  לאישור  מתקדמים  אנחנו  חברים  אוקיי 

נתחיל ככה: אחרי שאישרנו את דוד משה כחבר, לא אנחנו אישרנו כלומר  ודירקטור יונים. אז 

וכו',   וכו'  ישראל  למדינת  הקריא  שהוא  מה  וכל  נאמן  להיות  נשבע  המועצה,  מליאת  חבר  הוא 

אנחנו מבקשים שבוועדה החקלאית יצחק רוטרו שיצא דוד משה ייכנס במקומו. אנחנו מבקשים  

ד משה, נתי זיו בזמנו עזב. ועדת מכרזים בחברה הכלכלית היה יצחק  לוועדת ביטחון שייכנס דו 

רוטרו ייכנס דוד משה. זה לגבי חבר מליאה. אני אחזור ואעשה הצבעות. ועדת הקצאות להכניס 

חדשות  מנהלות  כמה  לנו  יש  להכניס,  מורחבת  חינוך  לוועדת  המועצה.  מנכ"ל  אברהמי  שי  את 

בראונשטיין   שרון  את  אולי,  נבוןומנהלים  מאהרונוביץ',    אפרת  את  , מיצחק  שריג גור  גיל  את 

גל מכצנלסון בכפר סירקין, את זהבי ואת    תמצופית בית ברל, את אורנית  קאופמן מעמי אסף 

אל מירקון,  אטיאס  ועדה   היהודה  באהרונוביץ'.  שהיה  פוני  אמיר  יוצא  החטיבות.  מנהלי  שני 

גם על עיר ללא אלימות ויוצא יורם פלג.  למיגור אלימות להכניס את ענת טוינה שהיא אחראית  

לגבי ועדת בטיחות על פי בקשה של יו"ר הוועדה לצרף את רמי ברדוגו את יקי אוסקיו, שניהם  

חגית א על הרכב, את  יעקב שהינו האחראי  על  מאגף ההנדסה שלנו. את  היא אחראית  קיבוטי 

התקשר לוועדת  וחקלאית.  מוניציפאלית  רכזת  אידו  ודנה  האדם,  שרית  כוח  רכש  וועדת  ויות 

סלמן סיימה את עבודה, סליחה שרית סלמן נכנסה ציפי אדרי סיימה את עבודתה, היא החליפה 

   -איזה תקופה מאוד קצרה את זהבה והיא

 

 מה ציפי עזבה?     :גב' רחל רבר

 

אפילו    :ד"ר מוטי דלג'ו זה  את  הגישה  התפטרות,  הגישה  היא  עזבה  היא  כן.  כן, 

לצפי. אישי  אישור   באופן  מתבקשת  העניין,  לפי  זה  את  אחלק  אני  חברים  אז  הרשימה,  כל  זו 

המליאה להכניסה לוועדה החקלאית לוועדת הביטחון וועדת המכרזים של החברה כלכלית את 

החבר דוד משה מנווה ירק, מי בעד שירים את ידו? סליחה, סליחה, רק שנייה, אני אבקש צילה 

מעלה   אני  החוצה.  רגע  בבקשה  לוועדת תצאי  חקלאית  לוועדה  משה  דוד  כניסת  את  להצבעה 

נגד? אין.  להוריד.  ידו? אפשר  וועדת מכרזים של החברה הכלכלית, מי בעד שירים את  ביטחון 

 נמנעים? אין. אושר פה אחד. אפשר שצילה תיכנס שמה שיקראו לה.  

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  ב  מינויואת    פה  ועדת  חקלאית,  לוועדה  משה  דוד  מר  יטחון  של 

 וועדת מכרזים של החברה הכלכלית. 
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לוועדת הקצאות את מנכ"ל המועצה שי, מי בעד? אפשר להוריד.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

 של מר שי אברהמי לוועדת הקצאות. מינויואת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

נכנס  :ד"ר מוטי דלג'ו מורחבת  חינוך  גיל ועדת  גור,  אפרת  בראונשטיין,  שרון  ים 

שריג, אורנית גל, זהבית קאופמן, יהודה אטיאס כולם מנהלי בתי ספר. אני מעלה להצבעה מי 

זה  להגיד  צריכים  לא  יוצא אנחנו  פה אחד.  אין. אושר  נמנעים?  אין.  נגד?  להוריד.  בעד? אפשר 

 ברור. 

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  בראונ  מינוייםאת    פה  שרון  שריג, של  גיל  גור,  אפרת  שטיין, 

 אורנית גל, זהבית קאופמן ויהודה אטיאס לוועדת חינוך מורחבת. 

 

לציין    :ד"ר מוטי דלג'ו צריך  וכאן  טווינה  ענת  של  כניסה  אלימות  למיגור  ועדה 

יורם פלג יוצא, כי יורם פלג עדיין ממשיך, אבל פוני כבר מזמן לא במועצה. מי בעד שירים את 

 וריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. ידו? אפשר לה

למיגור   מינויהאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה לוועדה  פלג  יורם  טווינה במקום  ענת  של 

 אלימות. 

 

את  :ד"ר מוטי דלג'ו להוסיף  בטיחות  יעקב   לוועדת  אסקיו,  יקי  ברדוגו,  רמי 

להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין.   שהינו, חגית אקיבוטי ודנה אידו. מי בעד שירים את ידו? אפשר

 אושר פה אחד.  

חגית    מינוייםאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה יעקב שהינו,  יקי אסקיו,  ברדוגו,  רמי  של 

 אקיבוטי ודנה אידו לוועדת בטיחות. 

 

ציפי   :ד"ר מוטי דלג'ו יוצאת  סלמן  שרית  נכנסת  רכש  וועדת  התקשרויות  ועדת 

מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין.  אדרי שסיימה את עבודתה. אני  

 נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  לועדת   מינויהאת    פה  אדרי  ציפי  במקום  סלמן  שרית  של 

 התקשרויות וועדת רכש.  

 

   -מכאן ברשותכם אנחנו עוברים לתב"רים  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 טי יש דירקטורים. רגע, רגע מו  : מר שי אברהמי

 

 רגע, רגע, צודקים, צודקים, הסב את תשומת ליבי.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אפשר הערה בנוגע לוועדות?    :גב' לאה פורת

 

 אם זה עניינית.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שפה     :גב' לאה פורת חושבת  אני  עניינית.  תמיד  אני  ענייני,  תמיד  עניינית  מאוד 

שהוא דו"ח לגבי עבודת הוועדות. אנחנו תמיד שומעים ועדות, ועדות,  מגיע לחברי המליאה איזה

 ועדות אבל בפועל אנחנו לא יודעים כמה פעמים הוועדה...

 

 )מדברים יחד(  

 

יהיה מפורט, למרות שמפעם   :ד"ר מוטי דלג'ו עיון  ובימי  לאה, ההצעה מתקבלת 

דירקטורי בחברות.  דירקטורים  גם  לנו  יש  סופרים.  אנחנו  קולחין  לפעם  מי  להשבת  בחברה  ם 

חיים רוצקי החליט לפרוש בהתייעצות עם היועץ המשפטי, ומאחר ואנחנו צריכים גם שזה יהיה  

במקום.   תיכנס  מגשימים  נציגת  שהיא  קון  שאלה  מציעים  אנחנו  אז  אישה  וגם  מליאה  חבר 

כמו כן להכניס את דנה אידו שהיא הרכזת המוניציפלית וחקלאות במקומה של צילה שיוצאת. ו

 שנים צריך להאריך את המינוי של אותו שמינינו.  3כל 

 

 של נציגי ציבור.    : מר שי אברהמי

 

של נציגי ציבור. אנחנו מינינו את יעקב פנר מניר אליהו ויש צורך    :ד"ר מוטי דלג'ו

 ? 3-בהארכת מינוי. אתם רוצים אחד אחד או את כל ה

 

 . 3-כל ה    :???

 

נ  :ד"ר מוטי דלג'ו יוצאת  אז  אידו  דנה  נכנסת  רוצקי.  חיים  יוצא  קון  אלה  כנסים 

צילה. יעקב פנר להארכת מינוי. מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. 

 אושר פה אחד.  

של אלה קון במקום חיים רוצקי, דנה אידו במקום    מינוייהאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

 י של יעקב פנר בחברה להשבת מי קולחין.  צילה משה, וכן הארכת מינו
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ופיתוח דרום השרון, כפי שאתם    לדירקטורים בחברה   :ד"ר מוטי דלג'ו הכלכלית 

יודעים דוד זריהן שהיה חבר נציג עדנים יצא, יצא גם לחו"ל לפי מיטב ידיעתי. אנחנו מציעים  

 ת השבים. שבמקום ייכנס בועז ארנון, שנבצר ממנו היום להגיע, זה נציג של רמו

 

 עדנים.    :גב' רחל רבר

 

 לא, רמות השבים. לעדנים עדיין אין נציג.       :מר צפי פלד

 

שייכנס   :ד"ר מוטי דלג'ו מציעים  ואנחנו  ירק  נווה  נציג  שהיה  מסיים  אורן  אורי 

גם  פעיל  שהוא  סער,  רועי  ציבור  נציג  מליאה,  חברי  היה  זה  שם  ציבור,  נציג  זה  סער,  רועי 

שהוא יו"ר אגודת מגשימים, הוא   כמו כן אנחנו מציעים שעמוס קלצ'סקי ממגשימיםבסירקין. ו

. נכנסים בועז ארנון 3-? כל ה3-ייכנס במקומו של אמיל עזרן שמסיים וזהו. אחד אחד או כל ה

יוצא זריהן שסיים תפקידו במועצה, נכנס רועי סער יוצא אורי אורן, נכנס עמוס קלצ'סקי יוצא  

נגד? אין. נמנעים? אין.  אמיל עזרן. אני   מעלה להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. 

 אושר פה אחד.  

של בועז ארנון במקום דוד זריהן, רועי סער במקום    מינוייםאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

דרום  ופיתוח  הכלכלית  בחברה  כדירקטורים  עזרן  אמיל  במקום  קלצ'סקי  עמוס  אורן,  אורי 

 השרון. 

 

  תב"רים. .10

 

 תב"רים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לשנת    : מר יצחק אגוזי בטיחות  והתקני  כבישים  משרד  2017סימוני  של  מימון   ,

 ₪.   50,000התחבורה 

 

 איפה?    :גב' לאה פורת

 

 ברחבי המועצה.    : מר שי אברהמי
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ילדים   מר רמי ברדוגו:  גני  ציבור  כול שנה מסמנים את מוסדות  כל  אנחנו קודם 

רי חצייה. בערך בסוף השנה לקראת דצמבר אנחנו מקבלים דו"ח של משרד התחבורה של מעב

אנחנו  תמרון,  וסימוני  להוסיף  בגנים  מעקות...  המון  כלל  בדרך  בדרכים  תאונות  למניעת  נציג 

שנה   באמצע  כלל  בדרך  הרבה.  לנו  ויש  ציבור  מבני  של  הזאתי  הכמות  את  מסיימים  כל  קודם 

מו אנחנו  יוני  הסדרי  בסביבות  מעדיפים  אנחנו  רשימה.  לנו  שמביאים  ליישובים  הודעה  ציאים 

בטיחות כי לא כל דבר משרד התחבורה מאשר לנו, יש סימונים מסוימים שלא מאשרים ואנחנו  

גני עם קיבלו גם עדנים, כפר מל"ל.  יוני. השנה גם  נותנים עזרה ליישובים בדרך כלל בסביבות 

 בור אנחנו נעביר עוד הפעם בקשה ליישובים. והשנה אחרי שנסיים את מוסדות הצי

 

   -זה רק מסביב ל  : מר שלמה עצמוני

 

 בדרך כלל אנחנו מתרכזים רק במוסדות ציבור.    מר רמי ברדוגו: 

 

  -גני ילדים  : מר שלמה עצמוני

 

  -בתי ספר  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זה עובר לבית עם, פארקי  מר רמי ברדוגו:  ילדים בתי ספר אחר כך  ם דברים  גני 

 כאלה. 

 

 מי שעשה מקבל או שהלך לו?   : מר אשר בן עטיה

 

 לא, מי שעשה ויכול להביא יכול לקבל.   מר רמי ברדוגו: 

 

 מקבל או רק מקבל ברכות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 גם ברכות הוא יקבל שהוא עשה ולא חיכה לנו.    מר רמי ברדוגו: 

 

 ברת ליישובים נייר כזה? אתה רוצה להגיד לי שאתה הע  : מר שלמה עצמוני

 

 וודאי.   מר רמי ברדוגו: 

 

 וואלה?   : מר שלמה עצמוני
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 חד משמעית.   מר רמי ברדוגו: 

 

 קדימה אגוזי.    :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 לא אני, דנה.    מר רמי ברדוגו: 

 

לתב"ר    : מר יצחק אגוזי בבית 1548תוספת  לתב"ע  תקציב  בעבר  אישרנו  אנחנו   ,

   -ספר אזורי רמת הכובש

 

 תכנון.      :מר צפי פלד

 

  -תכנון תב"ע. בגלל כל מיני שינויים שהיו בשלב התכנון  : מר יצחק אגוזי

 

 בהוראה של רמ"י.    מר רמי ברדוגו: 

 

₪, מימון של   25,000בהוראה של רמ"י אנחנו צריכים תוספת של    : מר יצחק אגוזי

 קרן פיתוח. 

 

 ם להוסיף? שהם יוסיפו, אנחנו צריכי    :גב' לאה פורת

 

לתב"ר    : מר יצחק אגוזי תוספת  מחליטים.  רק  של    1617הם  תוספת  ירחיב,  ביוב 

 ₪ על חשבון היטלי הביוב שגבינו מהתושבים שם.  45,000

 

 ₪?   45,000-₪ ל 50,000-הפער שם בין המה זה      : מר דרור רופא

 

 פת. זה עבודה נוספת, גבינו עוד היטלים, זה עבודה נוס  : מר יצחק אגוזי

 

  -₪  50,000בסוגריים רשום      : מר דרור רופא

 

 ₪.   ₪45,000 עכשיו תוספת של  50,000לא, התב"ר היה   : מר יצחק אגוזי

 

 ₪ זה בנוסף.    25,000-₪, ה 180,000אתה רואה  2דרור גם בסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו
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  -... ירחיב בפעם הקודמת אישרנו איזה שהוא תב"ר של     : מר דרור רופא

 

 מיליון ₪.   3  מר רמי ברדוגו: 

 

 מיליונים.   : מר אשר בן עטיה

 

תשמע דרור, מאחר והזכרת את ירחיב, אז אני רוצה לדווח לכם    :ד"ר מוטי דלג'ו

 שירחיב אכן החזירו את ההלוואה, מתי זה היה? אתמול, שלשום. 

 

 השבוע.      :מר צפי פלד

 

מיליון ₪, אז כך שזה יעזור לכפר    3.5-בשבוע שעבר בגובה של ה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 סירקין. 

 

 )מדברים יחד( 

 

ה  :ד"ר מוטי דלג'ו כל  את  או  אחד  אחד  את 3-חברים,  פה  לכם  יש  יחד.  הכול   ?

, אני מעלה להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד?  3עד    1-התב"רים כפי שהקריא גזבר המועצה מ

 ישיבה תודה רבה לכם.  אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. אני סוגר את ה

 :תב"רים הבאים-לאשר את ה  פה אחד: הוחלט החלטה
  ₪      71,430     2017סימוני כבישים והתקני בטיחות .   1

 ₪ 50,000    משרד התחבורה מימון :      
   ₪  21,430     קרן פיתוח        

       
 ₪     25,000  (180,000תב"ע בי"ס אזורי רמת הכובש ) –  1548תב"ר -תוספת ל.   2

                קרן פיתוח מימון:       
 
  ₪       45,000    (50,000ביוב ירחיב ) –  1617תב"ר -תוספת ל.   3

     היטלי ביובמימון:       
 

 

 ________________ 

 ד"ר מוטי דלג'ו 

 המועצה   ראש 

 ________________ 

 שי אברהמי 

 המועצה   מנכ"ל 

 ________________ 

 אגוזי   יצחק 

 גזבר המועצה 
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 ריכוז החלטות 

 דו"ח ראש המועצה.  .2

 

 

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  אבנון    פה  גב'  במקום  עצמוני  שלמה  מר  של  יציאתו    ציפי את 

 למשלחת לנויויד. 

 

 פה אחד להוסיף נושא לסדר היום: עדכון מורשה חתימה בבתי ספר.  הוחלט: החלטה

 

 עדכון מורשה חתימה בבתי ספר. .11

 

את עדכון בעלי זכות החתימה במתי"א חגית ארי במקום פסי    פה אחד לאשר  הוחלט:  לטההח

בראונשטיין  שרון  המנהלת  יצחק:  בצור  נבון  יצחק  ספר  בבית  חתימה  זכות  ובעלי  אפרת. 

 והמזכירה גבי מלצר.  

 

 

 ; 27.8.17מיום  50/17אישור פרוטוקול מליאה מספר  . 3

 

 ;27.8.17מיום  50/17מליאה מספר וקול את פרוט פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 כפר מל"ל, ירחיב. –אישור שמות רחובות ומספור בתים  .4

 

. 27.8.17ועדת שמות של המועצה בחנה ואישרה את תכנית המספור הבאות בתאריך  :  החלטה

 תן שם רחוב המנצח ומספור הבתים במספרים זוגיים. מ -. כפר מל"ל 1

 תים על בסיס רחובות קיימים מסומנים וסטטוטוריים. אישור מספור כל הב - . ירחיב2

ועדת השמות מיום    פה אחד  מליאת המועצה מאשרת לקביעת שם רחוב    27.8.17את החלטת 

 המנצח בכפר מל"ל, ומספור הבתים בצדו הימנו של הרחוב, ומספור כל הבתים במושב ירחיב. 

 

 .2017אישור דו"ח רבעוני חצי שנתי  .5

 

 .2017את הדו"ח הרבעוני החצי שנתי לשנת פה אחד מועצה מאשרת : מליאת ה: החלטה
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 . 2016אישור דו"ח כספי  .6

 

כפי שנערך על ידי רואה חשבון    2016הדו"ח הכספי לשנת  את    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

 מטעם משרד הפנים. 

 

 . 2016דו"ח מפורט  –המלצות ועדת ביקורת  .7

 

ורושמת לפניה כי   2016ת הדו"ח המפורט לשנת  מאשרת א  פה אחד  מליאת המועצה:  החלטה

 , למעט הטיפול בחוב נבחר הציבור. ה בדו"ח ולא העלתה הערות מיוחדותועדת הביקורת דנ

 

 .2018אישור תבחיני תמיכות לשנת  .8

 

מאשרת  :  החלטה המועצה  )מליאת  קולות  לשנת  נמנעים(    4ברוב  התמיכות  תבחיני   8201את 

תמיכות המקצועית. בתבחינים לתמיכה לתושבים ותיקים מגבלת  כפי שאושרו על ידי ועדת ה

 הזמן תרד לשנתיים. 

 

 אישור חברים בוועדות ודירקטוריונים. .9

 

 

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  ביטחון    מינויואת    פה  ועדת  חקלאית,  לוועדה  משה  דוד  מר  של 

 וועדת מכרזים של החברה הכלכלית. 

 

 של מר שי אברהמי לוועדת הקצאות. מינויואת  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  שריג,   מינוייםאת    פה  גיל  גור,  אפרת  בראונשטיין,  שרון  של 

 אורנית גל, זהבית קאופמן ויהודה אטיאס לוועדת חינוך מורחבת. 

 

למיגור   מינויהאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה לוועדה  פלג  יורם  טווינה במקום  ענת  של 

 אלימות. 

 

חגית    מינוייםאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה יעקב שהינו,  יקי אסקיו,  ברדוגו,  רמי  של 

 אקיבוטי ודנה אידו לוועדת בטיחות. 
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לאשר  הוחלט:  החלטה אחד  לועדת   מינויהאת    פה  אדרי  ציפי  במקום  סלמן  שרית  של 

 התקשרויות וועדת רכש.  

 

קום חיים רוצקי, דנה אידו במקום  של אלה קון במ  מינויהאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

 צילה משה, וכן הארכת מינוי של יעקב פנר בחברה להשבת מי קולחין.  

 

של בועז ארנון במקום דוד זריהן, רועי סער במקום    מינוייםאת    פה אחד לאשר  הוחלט:  החלטה

הכלכלית   בחברה  כדירקטורים  עזרן  אמיל  במקום  קלצ'סקי  עמוס  אורן,  דרום לאורי  פיתוח 

 ון. השר

 

  תב"רים. .10

 

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

  ₪      71,430     2017סימוני כבישים והתקני בטיחות .   1

 ₪ 50,000    משרד התחבורה מימון :      

   ₪  21,430     קרן פיתוח        

       

 ₪     25,000  (180,000תב"ע בי"ס אזורי רמת הכובש ) –  1548תב"ר -תוספת ל.   2

                מימון: קרן פיתוח       

 

  ₪       45,000    (50,000ביוב ירחיב ) –  1617תב"ר -תוספת ל.   3

 היטלי ביוב  מימון:       

     


