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.1

דו"ח ראש המועצה;

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברשותכם אני עובר למליאת המועצה .בנושא של הדיווחים,

אם אתם זוכרים ,בישיבה הקודמת דיווחתי לכם על קצת שינויים שנעשו בתחום המועצה,
המהנדס סיים ומנהלת אגף החינוך מסיימת את תפקידה ב 30.9.18-ואמרתי לכם גם שמן
הראוי שנשאיר את בחירת הקבע לקדנציה הבאה של המליאה .פנה אליי מנכ"ל המועצה
והסב את תשומת ליבי ,בבקשה המנכ"ל.

מר שי אברהמי:

אנחנו נמצאים בחצי שנה שלפני הבחירות ,ויש הנחיות

מיוחדות בנושא של כוח אדם .לגבי תפקידים שמוגדרים תפקידים בכירים שזה מרמת מנהל
מחלקה ומעלה ,לא ניתן למנות במילוי מקום מעבר לתקופה של  3חודשים .המשמעות היא
שאם אנחנו לא ממנים עכשיו ,זאת אומרת שבתקופה של בין  6ל 9-חודשים לא יהיה מנהל
לאגף החינוך ,ועם כל המשמעויות זה פתיחת שנת לימודים חדשה ,וכל מה שנובע מזה.
הבחירות ב 30.10.18-זאת אומרת שמכרז יוכל לצאת רק בנובמבר ,מכרז לוקח לו פרק זמן
של חודש וחצי מי שזוכה במכרז צריך לתת הודעה מוקדמת למקום העבודה שלו זה יכול
להימשך עד  6חודשים.

מר אברהם נדל:

שי ,מתי היא עוזבת?

מר צפי פלד:

ב.1.7.18-

מר שלמה עצמוני:

מה קרה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

ב 30.6.18-היא מסיימת את תפקידה.

מר שלמה עצמוני:

ברצונה או מה?
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גב' עמנואלה קון:

ביולי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

יוני ,יוני.

גב' רחל רבר:

יוני חודש שישי.

גב' עמנואלה קון:

הוא אמר ספטמבר.

גב' רחל רבר:

הוא טעה ,הוא טעה.

מר צפי פלד:

בסוף החודש.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לאור כך עומדת בפנינו  2אפשרויות מכרז פנימי ומכרז

חיצוני .אני חושב שדווקא ראוי לעשות מכרז חיצוני ,שזה יהיה יותר פתוח.

???:

למילוי מקום צריך מכרז?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא.

מר צפי פלד:

מילוי מקום יכול להיות רק  3חודשים ,עד ספטמבר אנחנו...

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו נשקול אם אפשר להקדים מכרז למישהו שנבחר בדרך

של מכרז ,אתה יודע .תראו יש לנו גם כמה נושאים אחרים ,אבל נעשה את זה ממש בקצרה.

גב' עמנואלה קון:

מה זה אומר עם העניין של המכרז?
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מר צפי פלד:

ייצא מכרז יבחרו מישהו.

גב' עמנואלה קון:

חיצוני? פנימי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

חיצוני ,חיצוני .אני צריך להחליט ,ההחלטה שלי שחיצוני

עדיף-

מר צפי פלד:

 3חודשים ייקח ויהיה תוך כדי זה יעשו מכרז .אז גם ...אז לא

יכול להיות מעבר ל 3-חודשים.

גב' רחל רבר:

אז אי אפשר לבקש ממנה שתישאר עד...

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לא הוא קובע ,המנכ"ל אומר שאי אפשר יותר מ3-

חודשים.

גב' רחל רבר:

לא ,שציפי תישאר-

מר צפי פלד:

לא ,לא ,לא ,לא ,רחל לא.

ד"ר מוטי דלג'ו:

היא גם ככה נענתה לבקשתי והעריכה.

גב' עמנואלה קון:

אני רוצה אבל לשאול שאלה מבחינה פורמלית .נגיד יוצא

מכרז נבחר מישהו קבוע ,שמתחלף ראש הרשות הוא מחויב להמשיך או שהוא יכול-

מר צפי פלד:

מחויב להמשיך כמו כל בעל תפקיד אחר.

מר שי אברהמי:

הוא בתקופת ניסיון בכל מקרה.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

ראש רשות לא בא ומחליף את כל העובדים.

גב' עמנואלה קון:

נכון ,אני אומרת שלא יהיה מצב...

גב' לאה פורת:

מאיפה אתה יודע זה היה לפני  20שנה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני זוכר ,אני לא החלפתי כמעט אף אחד .אני בבדיקה

שעשיתי התברר שב 24-שנים אולי אולי יצא לי לפטר עובד  ,1אני חסיד השיטה שאומרת אין
עובדים לא טובים ,יש מנהלים לא טובים ,זה תפיסת העולם שלי .אבל לא משנה חברים-

גב' עמנואלה קון:

אבל שלא באמת מישהו...

מר צפי פלד:

אז מה תעשי? מה הפתרון שלך?

מר אברהם נדל:

אפשר להציע הצעה למנהלת הבאה של החינוך?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כל מי שרוצה שיציע הצעה למנכ"ל.

מר אברהם נדל:

אם היא רוצה לעזוב רק אחרי תחילת שנת הלימודים ,תכין

את שנת הלימודים.

מר שי אברהמי:

זו הצעה טובה.

ד"ר מוטי דלג'ו:

עכשיו לגבי ותמ"לים ,התקיים דיון נוסף לגבי המתחם של

כפר סירקין דרום ,זאת אחרי שהוחלט מהותמ"ל ,צפי ואורי ,קדימה לא מוסר דיווח לגבי
ותמ"לים.
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???:

לא ,אני רוצה לשמוע.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,לא .המכרז לתאורת לדים יצאה לדרך ,המנכ"ל דיווח לי

שאפילו קיבלו הצעה ב.19%-

מר שי אברהמי:

 19.5%הנחה עם  10שנות אחריות.

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,יפה מאוד .אנחנו נמצאים תוך שבועיים אני מקווה ,אנחנו

נוכל לפתוח את כביש עוקף ניר אליהו ,היה שמה די מורכב לקבל את ההסכמות של משרד
התחבורה ,הכביש הזה בדבר אחד הוא יקל ,שלא יצטרכו לנסוע דרך ניר אליהו ,מי שהיום
נוסע שמה ,רואה שכמות הרכבים שעוברים באופן טבעי הכביש הזה יגרום לתנועה נוספת
באזור ,זה לא משהו ח דש .הנושא של תחנות הגז ,מונעות גז .הבעיה מבחינת תכניות וועדות
שדנו ,זו תחנת השלום .אנחנו בודקים עכשיו אפשרויות להעצים קצת הרבה את המאבק.
בינתיים לגבי כל מיני נושאים כאלה מדברים איתנו שעד אוקטובר לא יקרה ,אנחנו
מבטיחים לכם ,מבטיח לך .אבל אנחנו לא שקטים עם תחנת הגז הזו ,שי מטפל בזה באופן
אינטנסיבי משתתף גם בכל הפגישות .לגבי הותמ"ל של כפר סירקין זה הגיע לוועדה
המחוזית ,ועכשיו הטיפול של הוועדה המחוזית .ואני רוצה להגיד לכם שפעם ראשונה ,לגבי
הותמ"לים יוצא עם הרגשה שלקחו לתשומת ליבם את מה שנאמר הן על ידי מהנדסת
הו ועדה נילי שהייתה עימי והן מה שאני אמרתי .ואני טיפה רוצה להיות אופטימי ,קיבלתי
איזו החלטה לעשות מפגש ראש עיריית פתח תקווה ,אנוכי יחד עם יו"ר מטה הדיור זאב
ביי לסקי ,כדי לבחון את הסוגיה הזו .התחושה שלי שהוועדה המחוזית לא מתלהבת
מהתוכנית ,בגלל אותן הסיבות שאנח נו ציינו ,עומס תחבורתי גודש וכו' וכו' ,ואנחנו נראה
איך אנחנו מתקדמים .יש עוד כמה נושאים ,אבל באמת נשאיר את זה לישיבה הבאה .אנחנו
כאן ברשותכם-
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יעקב אברהמי :אפשר לשאול משהו לגבי מה הדו"ח שלך לכביש העוקף? בזמנו אישרנו
תקציב לכיכר בבית ברל ,מתי עושים את זה? מתי-

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש תכנון ובנייה זה מתקדם ,זה יצא לפרסום ,חבל שלא

שאלת כשנילי הייתה ,אני לא זוכר את התאריכים המהנדסת לא פה .אבל אני מציע שתפנה
יתנו לך את הפרטים זה יצא .צפי אתה יודע או שאתה-

מר צפי פלד:

לא .יצא מפרסום אבל-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה התקדם יפה.

יעקב אברהמי :רגע ,ורשות התמרור מטפלת ,היום צריך להפוך את הרמזור פשוט .יש עצור
על  5503צריך להפוך אותו.

ד"ר מוטי דלג'ו:

שמה?

היום ב 5503-כשמגיעים לבית ברל-

יעקב אברהמי:

ד"ר מוטי דלג'ו:

עזוב ,הסדרי תנועה לגבי האזור של תחנת הדלק זה נושא-

מר צפי פלד:

לא ,הוא מדבר על ה-

ד"ר מוטי דלג'ו:

באזור הזה העצור הוא כשבאים מכיוון ניר אליהו.

מר צפי פלד:

כן נכון.
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ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא צריך להישאר עד שיהיה הכיכר .כי כמות הרכבים

שמגיעים מהאזור ההוא ,וכשאתה חושב שמי שיוצא מבית ברל ונכנס לבית ברל זה
תלמידים ,הסוגיה הזו נבדקה לפני כמה שנים ,וזה כבר כמה שנים.

מר צפי פלד:

גם יהיה בתחנת דלק שמאלה לא תהיה פנייה עד שלא יהיה

רמזור.
.2

אישור פרוטוקולים:

פרוטוקול מליאה מס'  60/18מיום .22.4.18
פרוטוקול מליאה מספר  61/18מיום .16.5.18

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים הנושא הבא אישור פרוטוקולים ,יש לנו 2

פרוטוקולים  60/18מ 61/18 22.4.18-מה .16.5.18-הערות שי היו?

מר שי אברהמי:

לא על התוכן.

גב' לאה פורת:

לא היו הערות אבל-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אם לא היו הערות ,לא ,לא ,לא פותח דיון ,אין דיון.

גב' לאה פורת:

זה לא דיון ,יש החלטה שכתוב בה מהנדס רישוי שהבן אדם

אומר שהוא לא מהנדס רישוי אז אני שואלת את עצמי מה בסוף?

ד"ר מוטי דלג'ו:

הוא לא קיבל סמכויות של רישוי ,מי שקיבל סמכויות של

רישוי יש לנילי בתחום של הרישוי ,וכמו כן מינינו באותה ישיבה אתם זוכרים גם את
גוסטבו ,כך שאנחנו בעניין הזה מכוסים בצורה סבירה.
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מר יעקב אברהמי:

מוטי ,יש לי הערה לפרוטוקול.

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא השתתפת אפילו.

מר יעקב אברהמי:

הייתי בחו"ל הייתי שמח ש-

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,תקשיבו לי טוב ,תרצה נושא תבקש יעלו אותו בישיבה

הבאה .אנחנו באישור פרוטוקול ,אני מקפיד כל השנים ,זה לא לפתוח דיון ,רק אם משהו
כתוב לא נכון ,שחבר מליאה יגיד-

מר יעקב אברהמי:

מה זה לא נכון ,אתה אומר משהו בפרוטוקול ,אם הוא נכון

או לא נכון זה לא קשור.

מר אורי עצמון:

הוא אמר או לא אמר?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה הכול ,זה נקרא.

מר יעקב אברהמי:

האם יש משמעות למה שאמרת או אין משמעות? אם אתה

אומר אין משמעות-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אגיד לך את הדבר הבא ,אני מכיר את עצמי ,אני בדרך

כלל כל מה שאני אומר אני נותן לזה את המשמעות .עכשיו אם מישהו אחר נותן או לא ,זה
תלוי בשומע .אני מבקש בישיבה הבאה .חברים-

מר יעקב אברהמי:

פשוט יו"ר הוועד-
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ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,אני לא אתן לך ,תקשיב לא אתן לך ,לא אתן לך ,כי אני

לא פותח דיון באישור של פרוטוקול .יש לך סמכות מלאה לבקש נושא לדיון ,תבקש נעלה
אותו יקיימו ע ל זה דיון הכול .ככה אני אעשה אז אני עכשיו אדבר ,אתה את זה ,כמו שאני
מכיר אותה מיד תגיד בצדק ,היא רוצה לדבר על החלוקה של ה-

גב' לאה פורת:

מפתח .איפה המפתח?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מעלה להצבעה את שני הפרוטוקולים ,מי בעד שירים את

ידו? אפשר להוריד .נגד? אתה לא יכול להיות נגד כי לא השתתפת ,אבל אתה רוצה נרשום
נגד.

מר יעקב אברהמי:

תרשום נגד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

נרשם מולי .נמנעים?

מר יעקב אברהמי:

אי אפשר ...אם אתה לא יכול להגיד-

ד"ר מוטי דלג'ו:

בהתנגדות של  .1אנחנו עוברים עכשיו-

מר יעקב אברהמי:

אין דבר כזה ,מה זה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

דו"ח רבעוני-

מר שי אברהמי:

שנייה ,לא...
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ד"ר מוטי דלג'ו:

לא מוכן.

החלטה :הוחלט ברוב קולות ( 1מתנגד) לאשר את הפרוטוקולים:
פרוטוקול מליאה מס'  60/18מיום .22.4.18
פרוטוקול מליאה מספר  61/18מיום .16.5.18

.4

תב"רים.

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברשותכם נעבור לתב"רים יש מעט מאוד תב"רים זה יהיה

צ'יק צ'ק.

(מדברים יחד)

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,עד שהוא מחלק קודם כל אברהמי אתה תזכה בשונה

ממנהגי למכתב תשובה ,אני בדרך כלל לא מגיב.

מר יעקב אברהמי:

הוועד-

ד"ר מוטי דלג'ו:

הוועד ,וכמו כן אני מציע לך לקרוא מה שאחד מחברי

המליאה ענה לך.

???:

הוא קרא והגיב.

ד"ר מוטי דלג'ו:

את התב"רים יש לכם ,אתם רוצים להעלות את זה יחד?

מר אורי עצמון:

לא הסברת אותם.
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מר יצחק אגוזי:

הנגשת  7כיתות לליקויי שמיעה בעמי אסף.

מר רן ערן:

זה חדש?

מר יצחק אגוזי:

כן ,גם דיברנו על זה נדמה לי ,היה על זה מימון ביניים

בהלוואה ₪ 210,000 ,מימון מלא של משרד החינוך .גן ילדים שבנייתו כבר הסתיימה בצור
יצחק ,זה תוספת של משרד החינוך בגין תשתיות על  .₪ 155,000ויש פרויקט של רכישת
מכשירי קשר ליישובים ,אתם יודעים שמכשירי המירס מסתיימים ,הרשת הזאת מתחסלת
בינואר או בפברואר .אנחנו התארגנו לרכוש עבור המועצה מכשירי קשר עם תחנת ממסר.
עכשיו היישובים מתחברים אלינו ,היישובים שרוצים במקום המירסים על חשבונם,
המכשירים על חשבונם .תחנת הממסר נרכשה על חשבון המועצה.

מר אורי עצמון:

זה רשת חירום חדשה הרי.

מר יצחק אגוזי:

נכון .אז יישובים שרוצים ,זה מכשירי קשר-

גב' לאה פורת:

מה זה רוצים? מה זאת אומרת רוצים?

מר יצחק אגוזי:

כמו שעד היום את המירסים היישובים מימנו ,יישובים

שרצו ...או איש הביטחון שלהם יהיה מקושר לרשת של המועצה ,אז מימנו את המכשיר
מירס ,אותו דבר פה .אין יותר מירס ,יש מכשירי קשר ,אפשר לבוא בפרטים עם יואב .זהו...
הוא כרגע על  ₪ 40,000במימון מלא של יישובים ש-

מר אורי עצמון:

זה רשת חירום חדשה.

גב' לאה פורת:

אז זה לא השתתפות.
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מר אורי עצמון:

הם מממנים.

מר יצחק אגוזי:

מימון מלא של הוועד המקומי.

גב' לאה פורת:

אז כותבים .איך לוועד מקומי שיש לו מיליון  ₪ולוועד

מקומי שיש לו  5מיליון  ₪נותנים את אותו סכום.

מר יצחק אגוזי:

ועד מקומי שיש לו מיליון  ₪או  5מיליון  ₪אולי רוצה 5

מכשירי קשר וזה מספיק לו .1

ד"ר מוטי דלג'ו:

שנייה ,כתוב כאן השתתפות-

גב' לאה פורת:

הוא יודע מה ,אגוזי הבין אותי.

ד"ר מוטי דלג'ו:

השתתפות הוועדים המקומיים לא ועד מקומי ,השתתפות

הוועדים המקומיים זהו ,אין שום חלוקה של כסף .חברים ,אחד אחד או הכול יחד?

מר אורי עצמון:

הכול יחד ,יחד.

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני מעלה את הסעיפים  1,2,3להצבעה ,מי בעד שירים את

ידו? אפשר להוריד .מתנגדים? אין .נמנעים? אין .אני מודה לכם מאוד תודה רבה ערב טוב.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1הנגשת  7כיתות לליקויי שמיעה עמי אסף
מימון  :משרד החינוך

₪ 210,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1479גן  6018צור יצחק ()3,407,691
מימון :משרד החינוך

₪ 155,000

 .3רכישת מכשירי קשר ליישובים
מימון :השתתפות ועד מקומי

_______________ _
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה

40,000

________________
שי אברהמי
מנכ"ל המועצה
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________________
יצחק אגוזי
גזבר המועצה

₪

מועצה אזורית דרום השרון
ישיבה מיום 03.06.2018

ריכוז החלטות

.2

אישור פרוטוקולים:

פרוטוקול מליאה מס'  60/18מיום .22.4.18
פרוטוקול מליאה מספר  61/18מיום .16.5.18

החלטה :הוחלט ברוב קולות ( 1מתנגד) לאשר את הפרוטוקולים:
פרוטוקול מליאה מס'  60/18מיום .22.4.18
פרוטוקול מליאה מספר  61/18מיום .16.5.18

.4

תב"רים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ה-תב"רים הבאים:
 .1הנגשת  7כיתות לליקויי שמיעה עמי אסף
מימון  :משרד החינוך

₪ 210,000

 .2תוספת ל-תב"ר -1479גן  6018צור יצחק ()3,407,691
מימון :משרד החינוך

₪ 155,000
40,000

 .3רכישת מכשירי קשר ליישובים
מימון :השתתפות ועד מקומי
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