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

יום המועצה. יש לנו סדר יום גם ככה ארוך. בבקשה גזבר המועצה אני אבקש להוסיף לסדר ה

ה של ועדת מלצאישור התקשרות ללא מכרז לגבי הסעה בחינוך המיוחד, אני מבין שזה גם ה

 המכרזים אם אין התנגדות זה יהיה על סדר היום, אנחנו נדון בכך. 

 

 דו"ח ראש המועצה. . 1

 

ברשותכם אני אמסור דיווח קצר, אנחנו בנושא של החינוך ניתן   :ד"ר מוטי דלג'ו

מתוך תקווה שכבר בישיבת המליאה הבאה נוכל  ,אתן דיווח מבחינת היערכותשני דיווחים, אני 

גם למסור לגבי פתיחת שנת הלימודים. בגדול מובא לידיעתכם אנחנו הפכנו את זה למסורת, 

 28-נתחיל את שנת הלימודים לגבי כיתות א' בדרך כלל יום יומיים לפני כן, הפעם זה יוצא ב

ותה הזדמנות גם חונכים את בית הספר החדש בבית ברל בית לחודש זה יום שישי. אנחנו בא

ספר האזורי צופית, החלטנו לשמור על השם כפי ששמרנו כאן באהרונוביץ, אומנם זה נקרא ה

קודם כל אתם גם כאילו אהרונוביץ החדש שם זה יהיה בית ספר האזורי צופית בית ברל. 

מאוד מאוד נשמח שתגיעו, אתם תראו קיבלתם או שתקבלו הזמנות, אני רוצה שתרשמו אצלכם 

במה אתם שותפים באיזה פרויקט. מאוד חשוב שאנחנו הרמנו אותו בכוחות משותפים. מבחינת 

איוש בעיקר מנהלים, אני שמח שאנחנו נמצאים במצב שאחרי ואני יכול לומר שגם במידה רבה 

שהייתה סגנית בפתח מנהלת לבית ספר ירקון עליזה מגן, מי  נבחרהלשביעות רצוננו. במכרז 

תקוה. עשתה עלינו רושם טוב מאוד, פה אחד הוועדה שמורכבת גם מנציגים של גופים נוספים 

בחרה בה. כמו כן, אני כבר מסרתי לכם נדמה לי אולי בישיבה הקודמת,  ,לא רק של המועצה

קלרה נדיר התחילה את תפקידה כאחראית על הנושא של בתי הספר היסודיים וכוח נוסף 

שותה של מנהלת האגף ציפי. קיבלנו גם קב"סית חדשה, קב"סית זה קצין ביקור סדיר, למי לר

שתחליף את חברנו אשר סבן שהיה שנים רבות בתפקיד הזה. אני רוצה לציין שהיא לא תעשה 

רק את העבודה הזו, אחד הנושאים שהחלטנו להטיל עליה זה בין השאר איתור כל אותם 

 רכת החינוך של המועצה, לדעת מה קורה איתם, התלמידים שלא לומדים במע
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לגבי התיכונים שזה משמעותי.  26%לסייע בידם. לפי מיטב זכרוני זה סדר גודל של כמעט איזה 

אבל אנחנו רוצים לעשות ניתוח כי זה גם  ,אני מבין שהפיזור הגדול שלנו גורם לכך באופן טבעי

את רמת הדירוג של המועצה  ,בל חשובמוריד לנו, לא שזה הדבר הכי חשוב א באופן טבעי

אסף  בעמי, 85%האזורית, אם אני לוקח רק את בתי הספר של המועצה ממוצע בירקון היה 

 . 83%, ואילו הממוצע המועצתי הוא 92% 91%, אנחנו מגיעים לאיזה ממוצע של 98%

 

 ומשהו הם לומדים... 20%החבר'ה שאתה אומר   :מר אשר בן עטיה

 

 לא, זה מה שאני אומר לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אז איך זה מוריד את הממוצע?  :מר אשר בן עטיה

 

אתה מקבל ממוצע רשותי. כמו שאמרתי הקב"סית שמה   :ד"ר מוטי דלג'ו

בישראל מיכל רוזנברג. אנחנו גם בחרנו, היינו שותפים יותר נכון, לבחירה של מנהל בית ספר 

בעוד גבר מנהל, זה כבר לא רק באהרונוביץ, ואנחנו בצופית גיל שריג, המערכת שלנו מתברכת 

ולאור  ,מקווים לטוב. לגבי צור יצחק מאוד מאוד קשה לעמוד בצפי של מספר הילדים

האישורים של משרד החינוך ולאור התקציבים שעומדים לרשותנו. בכל זאת נעשה שם מאמץ, 

ן הילדים שהוא במועדון כמובן ימשיכו שגם ילדים מהנוסף שאנחנו שוכרים בכוכב יאיר וג

ובהחלטה משותפת פה לאחר דיונים ארוכים החלטנו שגם שתי כיתות של  ,לשעבר של הישוב

ויצטרכו  ,כיתות 18-בית הספר אנחנו נייעד לגני הילדים. בית הספר בעצם היום יהיה כבר ב

ניתן  למצוא את הדרך בכיתות הספח לתת מענה במערכת השיקולים שלנו לנושא של גני הילדים

מעונות יום שיופעלו בצור יצחק,  4משקל רב ועשינו את הפעולה הזו. מבחינת מעונות יום יש לנו 

₪, מיליון  1.3סירקין, מגשימים וירחיב / מתן. על פי החלטות המליאה לשיפוצי קיץ השקענו 

ל נושא של החלפת השירותים בעמי אסף, אבלתוקצבו ₪  400,000-אבל זה לא רק זה נוסף לכך כ

 יתכן הייתה לנו פגישה במשרד החינוך יתברר שזה סכום שתוקצב לפני שנים רבות שלא 
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נוצל, יכול להיות שיחיו אותו כך שזה יאפשר לנו החזרה של הסכום הזה לקרן פיתוח לצרכים 

כפי שגם דווח לכם השלמנו את התהליך של המיפוי המחודש, כלומר אחרים חינוך ואחרים. 

תלמידים ניתנה הקצבה של  32-חלטה שלנו שבכל מקום שיש למעלה מאנחנו גם עומדים בה

 -שעות נוספות, שעות מועצה ללמידה בקבוצות. צריך כאן לזכור

 

 זה לא מתוקצב על ידי משרד החינוך נכון?     ???:

 

לא, לא. זה המועצה, אבל משרד החינוך נותן איזה תקצוב של   :ד"ר מוטי דלג'ו

נו עדיין אי הסכמות, אולי נצליח קצת להגדיל את זה בית ספר אחד מספר שעות שגם בזה יש ל

יותר בית ספר אחד פחות. לגבי כיתות א' בעצם יש כבר החלטה להפעיל את זה לגבי כל 

הקבוצות מבחינת הסוציואקונומי. אנחנו נמצאים במצב שזה עוזר לנו רק לגבי בית ספר אחד 

הרבה. לגבי שאר בתי הספר שם לא הייתה לנו שעות שזה  24בלבד, שזה מבחינתו חסכון של 

. יש לנו בעיות אחרות בכיתות ו' 32-בעיה של מעל המספר שנקבע על ידי משרד החינוך למעלה מ

בכיתות ה' בכמה בתי ספר אנחנו נתגבר. חשוב שתדעו שאנחנו לקחנו את ילדי חגור ירחיב 

ל תהיה התייחסות מיוחדת במערכת המיפוי תהיה התייחסות מאוד מאוד קשובה לכולם, אב

לילדי ירחיב וחגור שמצטרפים לבית ספר במתן, יהיה ליווי צמוד. אנחנו כמו כן על פי המלצה 

במתן הילדים בכיתות ג' ששל ציפי אנחנו גם נתקצב שעות אנגלית כדי לעשות את ההשלמה, 

השלמה כדי כבר למדו אנגלית ואלה שמגיעים מחגור מבית ספר צופית וירחיב טרם, אז תהיה 

להביא אותם למצב. אנחנו ניתן גם כמה גיבויים נוספים בצורה פרטנית. אנחנו מבחינה זו ישנה 

היערכות ציפי אייל כל הצוות שלה חורש את השטח שתי וערב ומבחינתו דווקא מה שנקרא 

החופש הגדול זה, אני חושב שבהרבה רשויות דווקא הצוות הניהולי והחינוך זה החודשים הכי 

כסדרה. מכאן אני אעבור  וסים ואני מקווה שאנחנו נגיד למצב שנפתח את שנת הלימודיםעמ

  -אתכם לעדכון של ועדות גבולות

 

קודם כל אני רוצה להגיד שבאמת זה מאוד מאוד אפשר הערה?    :גב' אשרת גני
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מרשים גם הסקירה שלך כאן וגם בכלל היערכות לפתיחת שנת הלימודים זה אירוע שעובדים 

ליו חודשים רבים, ויש כאן באמת צוות ניהולי מצוין באגף החינוך, וכולם רתומים אליו רואים ע

את זה. השנה הייתה שנה מיוחדת גם בגלל הרפורמה ששר החינוך שבועיים לפני פתיחת 

הלימודים החליט על תקן בכיתות א' וצריך להיערך בהתאם, גם הסייעות השניות וגם הנושא 

ן של המיפוי אני רוצה לדבר על איזה שהיא בעיה שעדיין לא נפתרה וחשוב לי של המיפוי. בעניי

ילדים, בכיתה  37ו' הממוצע של -להעלות אותה כאן. בבית ספר אהרונוביץ יש ילדים בכיתה ה' ו

החלטתם במיפוי בצדק לא שמפצלים להם את הכיתות, כיתה ו' שו' קיבלו הילדים הודעה 

אלא לתת להם לסיים עם  ,להוציא את רמות השבים לצופית לטלטל אותם, להשאיר אותם לא

המחזור שלהם, אז אני חושבת שעל רקע זה לפצל כיתה זה לא יהיה נכון. זה לא יהיה נכון צריך 

לשמור שם על יציבות ואם צריך לפתוח כיתה נוספת ואם זה גם עולה לנו יותר, נמצאים כאן 

אן לחברי המליאה נקבל את תמיכתם לתקצב את חברי המליאה ואני בטוחה שאם נציג את זה כ

שנים מתקצב מכיתה א'  5של הרשאה זה, כי משרד החינוך לא מתקצב. משרד החינוך בתוכנית 

והשנה רק כיתה א'. אבל לאור המקרה והנסיבות האלה אני חושבת שבכיתה ו' לא יהיה נכון 

חברים שלהם עזבו ושמה לעשות להם את הטלטלה הזאת. ואותו דבר לכיתה ה', כיתה ה' שה

ילדים זה גם לא יהיה נכון. אני חושבת ששווה להשקיע את ההשקעה  37-שוב מצמצמים אותם ל

 ילדים.  32הזאת כדי לייצר שם כיתות שהם כיתות שאפשר ללמוד בהם, לא 

 

דברים, אחד זה ההרכב של הכיתות אני קבעתי לי  2תראי יש   :ד"ר מוטי דלג'ו

ני כלל לא מתערב. שהמדיניות בעבר הייתה שגם אגף החינוך לא יתערב ככלל כראש המועצה א

שומעים למנהל אלא אם ימצא משהו שהוא מאוד דרסטי. אני יודע מציפי שהכלל הזה נשמר 

בית הספר והוא לוקח בחשבון והוא עושה את ההרכבים. אני רוצה לומר לכם גם מניסיון לא רק 

של פיצולים של כיתות הבעיה היא בעיקר לא של פה אלא בהרבה מקומות נוספים, הבעיה 

דרים לוקח להם שבוע והם מתרגלים, הבעיה היא בדרך כלל של ההורים. תהילדים. הילדים מס

אז אם יש כאן איזה משהו נקודתי יפנו לציפי, ציפי תפנה את זה בטח למנהל בית הספר וינסו 

תח כיתה חדשה, כי זה השלכת רוחב. למצוא פתרון. אני בטח מפה לא יכול להגיד לך שאנחנו נפ
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אנחנו כן קיבלנו החלטה ועומדים בכך, בכל אותם המקרים מספר השעות שניתנים הם 

מאפשרים בכל מקצועות הליבה ללמוד בכיתות קטנות, ודווקא זה מסוג הסוגיות שהציעו לי וגם 

י במשרד החינוך אנחנו לא כל כך מרחיבים ולא מדברים כי גם ככה בגישה שאנ ,בלי שיציעו לי

אז מנהלת המחוז שמה העירה לנו קשות לגבי אחד ממנהלי בתי הספר שלנו, וגם המנהלים לא 

רוצים להיות שם. אנחנו נותנים את השעות העניין הזה מקובל גם על משרד החינוך לגבי 

 קבוצות הלמידה. מאפשרים למנהל בית הספר להתארגן ולצאת לדרך. 

 

י אני דיברתי על שני דברים. אני לא דיברתי על פתיחה אבל מוט   :גב' אשרת גני

 של כיתה, אני דיברתי על זה שמשנים הרי בגלל המיפוי משנים, זה נקודתי. 

 

ויחד עם מנהלת בית  ,צריך לפנות לציפי ,אז אמרתי אין בעיה  :ד"ר מוטי דלג'ו

שמע, לא מפצלים אותם למשל ציפי תגיד להם:  6רק   ...הספר. ובתור דוגמא, נניח אם יש ילדים

  .ההיפך מפצלים אותם ,בכיתה אחת 20, אז לא שמים 20כיתות. אבל אם יש  2-ל

 

 4כיתות אני דיברתי על זה שאם היו ה על הרכבלא דיברתי אני    :גב' אשרת גני

כיתות, בכיתה ו' שלא רציתם לטלטל אותם בגלל זה לא  3-ל ןכיתות ועכשיו מצמצמים אות

זה משהו  .פית, פתאום לוקחים כיתה אחת ומפצלים אותה ומחלקים אותההעברנו אותם לצו

משמעות תקציבית. זו החלטה  הלא החלטה רק של מנהל בית ספר, כי יש ל ושאני חושבת שז

 נהל בית ספר, אלא שלך. לא של מ ,שמן הסתם היא החלטה ניהולית

 

ת מבחינתנו אנחנו תראי אם בפועל יאפשרו לנו לפתוח כיתה נוספ  :ד"ר מוטי דלג'ו

השאלה היא רק הסמנטיקה, כי אנחנו את השעות נותנים.  ,כמעט ולא צריכים אפילו להשקיע

לכן ככול שאני ארחיב פחות במיוחד במעמד הזה כן יהיה טוב. יש מנהל בית הספר יש מנהל 

 האגף של החינוך הם מטפלים בעניין הזה, אני סומך עליהם ששם הם יתנו את המיטב בנסיבות

 ומבלי שמנהל בית ספר יקראו לו לוועדת שימוע, שימו לב יש בעיה גם עם הקטע הזה. 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 18.08.2015מיום  הישיב

 

 9 
 

 

הורים וזה באותו עניין.  מוןפנו אליי השבאלישמע מה שקורה    :גב' רחל רבר

לכן אין טעם שכל אחד יפנה לציפי אלא שאולי כדאי שאנחנו נשמע קצת יותר על העניין הזה. 

איך טיפלת בזה? אבל איך אנחנו אמורים לענות להורים? מה  אני הבנתי שטיפלת בזה היום.

 להגיד להם לפנות לציפי לכל הורה? 

 

אני אתן לך עצה, את לא אמורה לענות להורים. כי אף חבר   :ד"ר מוטי דלג'ו

מליאה לא יוכל להגיע לרמה שהוא ייתן תשובה לעניין הזה. מה שהוא צריך לעשות הוא מעלה 

לת אגף החינוך ואומר להורה במקרה הטוב: נא לפנות לאגף החינוך ולקבל את הסוגיה בפני מנה

את התשובה ישירות. את לא צריכה להיות באמצע, כי את צריכה להיות ברמת ידע כזו כדי 

 להעביר מסר בצורה מדויקת שזה קשה מאוד לחבר מליאה שהוא לא חי את זה. 

 

 אסור לו.     ???:

 

על משהו אישי של ילד מסוים, מדובר פה על  תאני לא מדבר   :גב' רחל רבר

 של כיתה שמצמצמים, ואני חושבת שחשוב לנו לדעת.  בעיה שכבתית

 

בבקשה לאה, וחברים אני לא רוצה שאנחנו  נתרום את מרבית   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הישיבה על הדו"ח למרות שזה באופן טבעי יוצא החלק הכי מעניין. בבקשה לאה. 

 

קיבלו בעניין אחר אבל עקרוני, אני יודעת שתושבי נוף השרון אני    :גב' לאה פורת

מכם מכתבים. תושבי נוף השרון שזו השכונה שהוצמדה לנירית שהיא בעצם אלפי מנשה, קיבלו 

. 2015מכתבים מהמועצה מהיועץ המשפטי שהמועצה מתכוונת להפסיק את השירותים בדצמבר 

י רוצה להיכנס לנושא של התושב עצמו. אני מבינה אני לא רוצה להיכנס לנושא בכלליות, אנ

שבכל מה שקשור לענייני חינוך, גנים, הסעות ודברים מהסוג הזה אנחנו לא מדברים על דצמבר 
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בכל מקרה, ואפשר להניח את דעתם של התושבים שבכל העניינים האלה של ענייני חינוך  2015

פנו וביקשו פגישה ואני מאוד הייתי לא יהיו שום מהפכות באמצע שנה. אני יודעת גם שהם 

כי הם בכל זאת גם אם הם לא תושבים מבחינתך הם עדיין מקבלי  ,מבקשת להיפגש איתם

 שירותים. 

 

 מבחינתך מהם?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מבחינתי הם לא תושבי המועצה אבל הם מקבלי שירותים.    :גב' לאה פורת

 

 . אז לא נפתח דיון גמרנו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הם מקבלי שירותים.    :גב' לאה פורת

 

לא, אנחנו החלטנו אם אלפי מנשה ירצו לקבל שירותים המועצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

תיתן, אבל אני לא פותח את זה לדיון לוועדות גבולות. אני רוצה לעדכן אתכם לגבי ההסכם 

ולות והסחבת שהיא שהיה לנו עם יהוד. ראש העיר שמה החליטה בעקבות הדיונים של ועדת גב

עשתה להוציא מכתב שהיא לא עומדת בהסכם שנחתם בין המועצה לבין יהוד, ואנחנו כמובן 

ואנחנו בעניין הזה נפעל מבחינה משפטית כדי  ,בעניין הזה כבר שוחחתי ונפגשתי עם ראש המנהל

. עיר ותהיה מי שתהיה זה לא אומר שהיא יכולה לבטל תליישם את ההסכם, זה שהגיעה ראש

את ההסכמה להקים ועדת גבולות היא בסדר היא מסכימה, את הקטע שמדבר על החלף היטל 

השבחה וכאלה דברים היא לא מסכימה. אנחנו נצטרך להתמודד עם זה כנראה מבחינה 

 ,משפטית, אנחנו נשכור שירותים של יועץ משפטי בעניין הזה כדי שייצג אותנו אל מול יהוד

צורך לעתור לבית המשפט. צוות פה בהרכב של המטה שזה כולל גם ובמידת הצורך כנראה יהיה 

הזה אנחנו ישבנו והגענו לתובנה שכנראה כל הצוות  כמובן את היועץ המשפטי, שי, אגוזי ובועז,

 בלי לתבוע מבחינה משפטית העניין הזה יכול להתמסמס. 
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 עם אלעד.  את זה אנחנו כבר עברנו    :???

 

וכמה  20סדר אנחנו כל הזמן צוברים ניסיון במיוחד שיש לנו כן ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 רשויות. 

 

תכנית המתאר של המועצה איך היא מתקדמת? אתה יכול לתת   :מר איתן יפתח

 עדכון? 

 

 זה באותו נושא? לא.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

זה קשור, כי כל פעם יש לנו איזה ועדת גבולות שקשורה כי כן   :מר איתן יפתח

 אחר. לזה או 

 

הנושא הבא זה ועדת החקירה לכוכב יאיר. תקשיבו אני דיווחתי   :ד"ר מוטי דלג'ו

לכם שלפני כחודשיים וחצי נפגשתי עם מרדכי כהן ראש מנהל השלטון המקומי במשרד הפנים 

שהוא בעצם מופקד על הנושא, וביקשתי ממנו שירחיב את המנדט של הוועדה כדי שיתאפשר 

מבחינתו זה אוקיי, אבל הוא רוצה שד עצמאי לצור יצחק. הוא אמר לי לוועדה לבחון לתת מעמ

מכתב. אני כמובן דאגתי להוציא מכתב מטעם המועצה, שוחחתי עם הוועד של צור יצחק, יו"ר 

הוועד שלהם הוציא מכתב תמיכה שבהחלט הוא מבקש. נראה לי תמוה ביותר, מי שהיה צריך 

עד רגע זה לא ידוע לי שהם ביקשו והם ממסמסים את  להיות הראשון שגם יבקש זה כוכב יאיר,

העניין הזה ויש בכלל כל מיני סיפורים ששם יש דילמה, ראש העיר או ראש המועצה כן רוצה 

התושבים לא רוצים, אם הוא לא רוצה את צור יצחק אז הוא היה צריך לבקש שיתנו הרחבה של 

נראה לי קצת משונה אני לא יודע להגיד המנדט של הוועדה לדון שיינתן להם מעמד עצמאי, זה 

ר אותי לדעת מה עומד מאחורי טמה עומד מאחורי זה אלא אם זה משהו לא רציונלי אז זה פו
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 זה. 

 

מה לוחות הזמנים שאתה צופה פה מבחינת הנושא של התכנסות    :מר אבי קירס

  -להחלטה? שנתיים

 

בל אין לי בעניין הזה לתת לא, לא, זה יכול להיות גם קצר, א  :ד"ר מוטי דלג'ו

הערכה מבוססת. שר הפנים נכנס לתפקיד שלו הוא עדיין מעט מאוד, אם הוא נפגש עם ראשי 

רשויות. אנחנו העלנו בפניו את הבקשה שלנו להיפגש, דיברתי כבר עם העוזר שלו ועם היועץ שלו 

שה איתו ומנהל הלשכה וכל העולם ואישתו, אני מקווה שאחרי החגים תתאפשר לנו פגי

 ספציפית לעניין של צור יצחק. 

 

אבל מוטי מה הסיבה שפתאום הוצאנו את המכתב הזה ולא לפני   :מר יריב אברהם

 asחודשים? כאילו מה אנחנו על זרי הדפנה ועכשיו פתאום גילינו שהם עלולים להשאיר אותנו  9

is נוי הזה? אז נבהלנו? למה עכשיו פתאום אנחנו מוציאים מכתב ומבקשים את השי 

 

  -היישוב שלך רצה שיתנו לו מעמד  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 9חודשים הוקמה ועדת גבולות.  9היישוב שלי רצה, לפני   :מר יריב אברהם

חודשים נחנו על זרי הדפנה ופתאום נזכרנו אוי ואבוי זה הולך להישאר במצב הנוכחי, אז בוא 

 ם? נשלח מכתב ונלחיץ את כולם ונבקש מנדטים וענייני

 

 אני לא מבין את השאלה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 9חודשים ועדת גבולות הוקמה. היו  9אני אשאל שוב. לפני   :מר יריב אברהם

הישיבות האלו לא הצלחנו להבין שאין החלטה וכנראה שלא תהיה החלטה  9ישיבות מאז, כל 
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הוא כמו שעכשיו בנוגע למנדט שהם קיבלו להחליט. זאת אומרת זה השאיר את המצב איך ש

אנחנו חיים בו היום. אז רק עכשיו נזכרנו לבוא ולצעוק גוועלד כאילו והוצאנו מכתב, אנחנו לא 

 חודשים? אני רוצה להבין.  9יכולים להישאר וזהו? ולא לפני 

 

אני אסביר, אנחנו קיבלנו החלטת מליאה, שהחלטת המליאה   :ד"ר מוטי דלג'ו

הפנים לצרף לכוכב יאיר, ואמרה ומשרד הפנים הסכים  אמרה שהיא תומכת בבקשה של משרד

להרחיב את המנדט של הוועדה למעמד עצמאי. אנחנו אחרי המכתב הזה נפגשתי עם מרדכי כהן, 

ואחרי שנפגשתי איתו דיווחתי גם לצור יצחק וגם לכוכב יאיר. הכנו נוסח של מכתב, על הנוסח 

יאיר לא חתמו, צור יצחק חתם ואנחנו  של המכתב הזה או דומה לו או מכתב עצמאי, כוכב

 חתמנו ואנחנו הוצאנו. 

 

 הוצאנו את זה עצמאית כאילו, בלי לתאם עם כוכב יאיר.   :מר יריב אברהם

 

כן. לגבי אלעד, תראו בעצם יש איזה חתימה על ההסכם אבל זה   :ד"ר מוטי דלג'ו

טלפון, עוד איזה מספר פה, מגיע לפעמים שכמעט אני מרגיש שמתישים אותי, כל חצי שעה איזה 

עוד איזה שינוי פה, וזה משגע את כל הצוות אנחנו אמרנו: 'אנחנו לא מוכנים לקחת ריזיקה'. 

עם כל העמדה בצורה מפורשת ויחד עם  נייר עמדה שלנואנחנו מכינים בכל מקרה את החומר 

יתן. יש שם את זאת אנחנו מחכים עוד איזה יום יומיים, ראש העיר שם ייתן את הסכמתו לא י

הסוגיה שאם אתם זוכרים היה לה נספח שאגוזי כותב שהמועצה רשמה בפניה את בקשת אלעד 

לבית עלמין, אז הוא כבר רוצה שזה יהיה חתום, גם ראש המועצה וגם זה מילא, גם זה היינו 

מביאים. הוא רוצה ככה שהמועצה מסכימה, עכשיו יש בעניין הזה קצת בעיה, אני גם יו"ר 

עדה לתכנון ובנייה וזה בתחום שלנו. אז הבהרנו לו אנחנו יכולים להגיד שרשמנו, אנחנו הוו

יכולים להגיד הסכמנו וזה יישאר שגזבר המועצה חתם. אבל אם הוא רוצה שגם יהיה חתום 

ראש המועצה ועניינים זה עושה קצת בעיות, יריב היועץ המשפטי שלנו מטפל מול היועץ 

איזה עדכון אנחנו נעדכן אתכם. אני כבר אומר לכם גם עכשיו, הכוונה המשפטי שלהם, אם יהיה 
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שלנו זה דווקא להגיע להסדר לאותו הסכם עמלנו בשבילו המון, אבל יחד עם זאת אתה לפעמים 

אומר: 'זהו די', יש איזה משהו שאתה כבר מעבר לזה לא יכול, כי אם הצד השני אומר: 'שמע 

בור את ההסכם אז זה אחד, בשביל זה לא זה שתיים, שלוש בשביל הדבר הקטן הזה הוא לא יש

 וארבע וחמש, וזה מתחיל להיות מוגזם מידי. 

 

ואני כתושב שם סומך על זה  ,מוטי אנחנו מכירים אותך כקשוח   :מר אמנון כהן

שההסכם שנחתם או עומד להיחתם הוא על פי כל הניסוחים שבעבר עברנו עליהם ביחד, ואין 

 ים שאנחנו לא יודעים עליהם. עד כאן ברור?שם איזה שינוי

 

 אבל איך זה קשור לקשוח, לא הבנתי.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 איך זה קשור לזה שהוא בחור שרירי.   :מר יריב אברהם

 

אני אומר את זה ככה  ,אני אגיד לך למה, אתה פתאום נראה   :מר אמנון כהן

עיף, אני סומך עליך אתה מספיק חזק לעמוד אולי קצת בציניות שאתה נראה לי עוד סעיף עוד ס

 בזה. 

 

נתקדם. אם אני מוסר דיווח עכשיו על כפר סבא אז אשרת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 צריכה לצאת או מה? 

 

 אני לא יכולה להיות כאן, יש לי ניגוד אינטרסים.  אני יוצאת.   :גב' אשרת גני

 

  הגב' אשרת גני יצאה מהדיון

 

ים, אני רוצה לתת לכם עצה. כשחבר מליאה אומר: 'יש לי חבר  :ד"ר מוטי דלג'ו
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 ניגוד עניינים', אף פעם אל תגידו לו: 'אין לך ניגוד עניינים'. 

 

מביאים אותנו למצב שעל כל דבר אנחנו צריכים להגיד ניגוד   :מר יעקב אברהמי

 עניינים. 

 

סמך שכל דרך אגב אנחנו חתומים על זה. אנחנו חתומים על מ   :מר אמנון כהן

 נושא של ניגוד עניינים לא בטיפולנו. 

 

כל מי שמרגיש שהוא לא בניגוד עניינים שיישאר, מי שרוצה   :מר יריב אברהם

לצאת ולא להסתכן שייצא. אני החלטתי שלא יהיה לי יותר ניגוד עניינים. מהיום והלאה הכול 

 מותר לי. 

 

 , אתה חתום. אל תדאג יש מי שידאג להוציא אותך  :מר אשר בן עטיה

 

 אף אחד לא יוציא אותי יותר.   :מר יריב אברהם

 

עיריית כפר סבא הוציאה מכתב שהיא רוצה לפנות לוועדת   :ד"ר מוטי דלג'ו

גבולות, והייתה איתו פגישה ולצערי הרב עם כל הידידות והחברות וזה לא רק לצורכי אמירה, 

ת העמדה שלנו, אנחנו מוכנים לשיתופי אלא קיימת בינינו הוא כנראה לא הבין או לא מבין א

פעולה אבל אנחנו לא מוכנים להעברות שטחים. הנושא המרכזי שמה שנקרא באזור מרכז 

דונם, והעניין הזה  1,000-המועצה היה ונשאר זה הסיפור של צופית עם השטח שמתקרב כמעט ל

עבר הייתי בפגישה י דוחף את הנושא הזה ואני בשבוע ש"מתחמם יותר ויותר. התברר לנו שרמ

במנהל עם ראש המנהל ועם מנהלת המחוז על שני נושאים אחרים, אז הם אמרו: 'טוב, אמרת 

מה אתה רוצה, אחרי שגמרת להגיד מה אתה רוצה, עכשיו אנחנו נגיד לך מה אנחנו רוצים', ואז 

ם זה הם העלו את הסוגיה של צופית בעדיפות גבוהה מאוד ואת הסוגיה של מגשימים ויהוד. ש
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בכלל היה קל אמרתי שם לא יקרה כזה דבר, ראשת עיר שלא עומדת בהסכמים אז בכלל למה 

צריך לדבר איתה. לגבי צופית אנחנו כמובן לא מסכימים, אבל הם אמרו שהם מתקדמים, ומה 

שהיום מעכב אותם זה באר מים של כפר סבא שנמצא בשטח של צופית וכתוצאה מרדיוס מגן 

נחנו בעניין הזה מטפלים כמעט באופן שוטף אין שבוע שהנושא הזה ועוד עושה שם מגבלות. א

כמה כולל הסיפור של כביש התקווה כולל הסיפור של יהוד, אלעד, נחשונים וכוכב יאיר. בקיצור 

טובה ההסכם עם רעננה יש לנו פה מרחב פעולה של קונפליקטים שאיתם צריך להתמודד. בשעה 

 נחתם.

 

 ק דיווח. זה ר   :גב' לאה פורת

 

 היא הרי יכולה לקרוא את זה בפרוטוקול.     ???:

 

  -חבר'ה תקשיבו לי, רגע יש לי אליכם שאלה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הוא הציע לה לצאת.   :מר יריב אברהם

 

יש לי פה יועץ משפטי שהוא מופקד על הנושא הזה, מה הוא   :ד"ר מוטי דלג'ו

וא בניגוד עניינים, אם הוא מתעקש הוא אומר אומר. דרך אגב גם כשאומרים למישהו שה

 שיישאר. 

 

 נכון זה מה שאני אמרתי.   :מר יריב אברהם

 

 הוא לוקח סיכון.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני מבקשת כדי לשים סוף לדבר הזה לקבל חוות דעת משפטית    :גב' לאה פורת
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 -שאומרת האם כאשר רק מעלים לדיווח

 

 רשות דיבור. לא ב אתלא לאה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה לא יכול להיות.    :גב' לאה פורת

 

 לא, את לא ברשות דיבור.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אנשים, גם צופית היו צריכים לצאת עכשיו  10בסוף נשארנו פה    :גב' לאה פורת

 מהדיווח. יש פה אנשים מצופית שיש להם זכויות בקרקע, אני מבקשת שיצאו גם. 

 

 מה את רוצה עכשיו? את יכולה להסביר?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רוצה שהיועץ המשפטי למועצה יגיד סוף סוף, אדון יריב    :גב' לאה פורת

בבקשה באמת לא רוצה לכעוס, תגיד סוף סוף מה הם הגבולות, לא מבחינת מה זה ניגוד עניינים 

ן צריך לצאת, זה אלא האם גם כאשר מוסרים רק דיווח צריך לצאת, או שלצורך החלטה בדיו

 הכול. 

 

 יש לי הצעה...  :מר יעקב אברהמי

 

חברים אני לא פותח לדיון עכשיו. ולשמחתך אתה לתייג את   :ד"ר מוטי דלג'ו

עצמך לא במעמד שלה שהיא מדברת גם כשהיא לא מקבלת רשות דיבור. תשמור על זה תאמין 

 לי, תשמור על זה. 

 

 היא דווקא בסדר.   :מר יעקב אברהמי
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זה לא מוסיף לה נקודות. חברים, היה כאן ביקור של שר   :ד"ר מוטי דלג'ו

החקלאות במועצה, בלול של קורקט אנחנו נזמין אותו לסיור ולנו חשוב שדווקא יהיה באזורים 

הבעייתיים. כמו כן במסגרת הצוות המצומצם של מרכז המועצות האזוריות ברמה כמובן 

בדרך כלל ראש מועצה  ,ובן יו"ר המרכז שמוליק ריפמן ועודהאזורית ארצית, נפגשתי יחד עם כמ

אחד או שניים, נפגשנו עם שר השיכון. דיווחתי לכם גם על הפגישה של שמוליק ושלי עם שר 

בצורה  האוצר משה כחלון, הייתה גם פגישה עם השר להגנת הסביבה אבי גבאי, והצגתי בפניו

המפלגה שלו זה כיעד כל שטח כמעט לבנות, הכי ברורה שבעולם שלמרות שהוא ממפלגה שראש 

אמרתי לו שהוא בתפקיד שלו דווקא הוא צריך לשמור על השטחים הירוקים והשטחים 

החקלאיים, ואני מקווה שזאת הוא יעשה. ביום חמישי היה לי גם העונג להשתתף בפגישה עם 

ישה הזו שלא ת התרבות מירי רגב. היא זוכרת אותי ואני אותה ואמרתי לה שלפחות בפגרש

, אז שמה צריך באופן 101והנושא של  של הוותמ"לכי בוועדת הפנים כשהיה הנושא  .תצעק עליי

טבעי, עכשיו לאה אל תשמעי, צריך לקבל רשות דיבור וקודם חברי הכנסת וכשלא היו נותנים 

אני הייתי מרים את היד קם ומדבר, אז כמה פעמים היא נתנה לי וכמה פעמים היא העירה. 

דווקא במסגרת הזו אני מתרשם מבחינת האנרגיות שלה שהיא תנסה לקדם את התרבות ו

והספורט. שני נושאים שהיו חשובים, זה לא פגישה של המועצה, מבחינת המועצות האזוריות 

אני העליתי את הסוגיה של אולמות ספורט בבתי הספר שמשרד החינוך לא מתקצב, והעליתי 

ישובים. התקינה הזו סוגרת מגרשי ספורט, צריך להחליף סלים, את הסיפור של התקינה בכל הי

והפיקוח והמעקב והבקרה זה המון כסף, אז בשני הדברים היא אמרה אחד היא תדבר עם בנט 

ותעלה את זה בממשלה כדי שמשרד החינוך יעזור בתקצוב של אולמות ספורט, בנושא השני היא 

 נתנה הנחייה שממש יתנו סיוע. 

 

 גם לגבי גני השעשועים? לא? רק לספורט? זה    ???:

 

כל מה שקשור לספורט. לא, גני שעשועים זה לא. להזכיר לכם   :ד"ר מוטי דלג'ו
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נדמה לי שמחר ייכנס לתפקיד שלו הקב"ט החדש יואב סבן שנבחר במכרז. אנחנו גם עשינו הליך 

לא יכול להמשיך שנים הוא  7של בחירת תובע חיצוני, אשוואל שאתם מכירים אותו מסיים 

יותר לא מאפשרים לו, ואנחנו החלטנו שבמקום שהיועץ או אני או מישהו מכיר מישהו, אמרנו: 

כל מבין  5מועמדים, הקמתי פה צוות פנימי שראיין את כולם ובחר  23'לא', עשינו פרסום הגיעו 

ת עורך דין האלה יחד עם הצוות יחד איתי ראיינו אותם ובחרנו שם לקבל א 5-את ה המועמדים 

 שגב פלץ, עשה עלינו רושם שהוא מבין עניין. 

 

 היה נציג מליאה בוועדה הזו?    :גב' לאה פורת

 

 לא, גם לא צריך להיות.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מוטי אבל זה לא מינוי של משרד הפנים משרד המשפטים?   :מר אשר בן עטיה

 

ירה שלנו, הוא צריך לקבל זה מינוי שלו אבל צריך להיות הבח  :ד"ר מוטי דלג'ו

כיר לחברים שאלי זאני רוצה לה. איתנואת האישורים הסמכה, אבל השלב הראשוני מתחיל מ

נכנס כבר לפני כחודש ויותר, מנהל מחלקת רישוי העסקים. וכמובן מנהל מחלקת הפיקוח איתי 

הביא שסיים את תפקידו לפני מספר חודשים. כמו כן רוצה ל ןגלעד שהחליף את אילן דמי

לתשומת ליבכם שהולכים לעשות שינויים בחוק הניקוז, אני מטפל בזה גם מטעם כלל הרשויות 

במדינת ישראל, אני מקווה שבכל זאת נצליח לעשות כמה שינויים מהצעת החוק שמונחת. ביום 

ראשון תהיה לנו פגישה במשרד החקלאות אחרי שנפגשנו גם משרד החקלאות תהיה פגישה עם 

, כדי לנסות להגיע בשותפות לוועדת הכנסת שדנה בעניין. אני רוצה להביא גם מנכ"ל המשרד

לתשומת ליבכם, בטח בביתכם קראתם את הצעת החוק של ח"כ דני עטר, הוא חבר ידיד אבל 

נראה לי שההצעה היא לא במקומה, ומתוקף תפקידי כיו"ר ועדת הקרקעות של מרכז המועצות 

הוצאנו מכתב בעניין הזה לכל המועצות האזוריות והבענו גם האזוריות יחד עם שמוליק קריפמן 

כמו כן אני שותף ומוזמן בצוות מצומצם שצריך לקבוע את המעמד של השטחים את דעתנו. 
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הציבוריים ביישובים. אני רוצה להזכיר שהדילמה שאתם מכירים אותה ביום יום, זה הוועד 

לא להפקיע. החוזה התלת שנתי דו צדדי המקומי, ועד אגודה, זה מועצה לא מועצה, להפקיע 

ובמסגרת הזו אנחנו הולכים לגבש איזה הסכם כזה  ,שנה 49-הולך להתחלף בחוזה ארוך טווח ל

שהוא לא יאפשר שיישוב יוכל לשים וטו ולא יסכים למרות שהסמכות בידי המועצה לעשות 

נו זוכרים ישובים גם שלנו. הפקעה אם רוצים לבנות גן ילדים או רוצים לבנות מועדון נוער, ואנח

קיבלנו הקצבה לגן ילדים, היישוב אמר: 'אני לא מוכן שיפקיעו את החצי דונם או את הדונם', 

והפסדנו את גן הילדים. לשמחתי זה כבר לאחרונה לא קורה, אבל אני שוב לא מדבר רק על 

  -המועצה שלנו, בעניין הזה אנחנו נשים מטפל

 

 ?שימושלצורך בינוי או לכל מוטי זה    :גב' לאה פורת

 

לצורך בינוי. עכשיו תוך כדי מערכת ההתדיינויות ישבנו עם   :ד"ר מוטי דלג'ו

היועצים המשפטיים של מנהל מקרקעי ישראל, יש גם סוגיות של מבנים שקיימים. ככול שהוא 

היא  מבנה מוניציפלי אז אין בעיה, כי מה ששייך לוועד המקומי זה מועצה וגם ההיפך. הבעיה

אם יש בשטח הציבורי מבנה של האגודה, ואם אתה מפקיע את השטח אז אתה צריך לתת 

פיצויים ואף מועצה אזורית לדעתי לא רוצה להיכנס לפינה הזו, לכן אנחנו הולכים למצוא הסדר 

מוניציפלי שהוא עסקי ויש גם כזה שיעשה את ההבחנה בין מוניציפלי שהוא מוניציפלי לבין  

ם שאולי נלך לתקינה, כלומר יהיה תקן ואז במסגרת התקן יגידו: 'שמע, לגני כאלה שחושבי

דונם', סתם זרקתי מספר, 'לגבי מועדונים צריך להיות כך לגבי זה צריך  2.5הילדים צריך להיות 

להיות כך, שטח פתוח כך', זה הליך לא פשוט אפילו מסובך אנחנו נמצאים באמצע הדרך, יש 

תואמות גם את העמדות  100%-המיישבות בעניין הזה ולא תמיד הם בכמובן עמדות לתנועות 

 של המועצות האזוריות. 

 

 לא מובן לי מה זה מוניציפלי עסקי.     ???:
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 -למשל אם יש לך מכון תערובת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה לא מוניציפלי זה שלי של האגודה.     ???:

 

  על השטח הציבורי.הוא לא,   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אין דבר כזה, מי אתם שאתם תיקחו לאגודות?  :מר שלמה עצמוני

 

שלמה אני אתן לך טיפ, אני בדרך כלל כשמשהו לא ברור לי לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 מתחיל לדבר, מרים את היד ושואל. 

 

 אבל אל תשים את עצמך מעל כולנו, מוטי אל תרגיז.   :מר שלמה עצמוני

 

 רגיז אותך אני אגיד לך למה. אז אני א  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אתה מעליב, אתה מעליב.   :מר שלמה עצמוני

 

אני אגיד לך למה, כי ברמת ביטחון כזו אתה אומר, אני אתן לך   :ד"ר מוטי דלג'ו

לדוגמא מגשימים, לקחו את המחלבה, המחלבה נמצאת על שטח חום שטח ציבורי מחלבה של 

 ה שלו נמצאת על שטח חום. המחלב ,היישוב, נווה ימין הוא לא יודע

 

 אני יודע וגם הצרכנייה אז מה?   :מר אשר בן עטיה

 

 נכון.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 אז מה הסיפור? ל...?אז מה? אני אתן את זה   :מר אשר בן עטיה

 

 זה מה שאני אומר, לכן אני אומר צריכה להיות הבחנה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

בנווה ימין. כל  ...שאתה חזק במועצה אני חזק אני מבין שככל  :מר אשר בן עטיה

מטר אני דרכתי עם הרגל שלי ואני יודע הכול, וזה לא הגיוני מה שאתם אומרים, זה לא יכול 

 להיות דבר כזה. 

 

 לא, אתה לא הקשבת גם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני הקשבתי אני גם מבין מה אני צועק.   :מר אשר בן עטיה

 

 -קשיב, אנחנו רוציםת  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 . רוצים למסד, עד היום קיבלתם יותר מאשר הוצאתם  :מר אשר בן עטיה

 

 לא, לא, הפוך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני רוצה פעם אחת שפנית למושב ולא נתן לך להפקיע ועשיתם   :מר אשר בן עטיה

נגד לזה. אתם שמע. מי התנגד לזה? אף אחד לא התדונם, ככה עשיתם באלי 4דונם זה הפקעתם 

 מחפשים שלא יהיה כוח לאף אחד, שהכוח יהיה בידכם ותעשו מה שאתם רוצים. 

 

בגלל זה הם רוצים את צור יצחק, בגלל זה אני מצביע נגד. יצא   :מר יריב אברהם

 המרצע מהשק.
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חברים, כנראה שלאור הערות של שלמה וגם של אשר אני לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

סביר שוב. אני העליתי בפניכם את הבעיה כנגד אלה שאומרים: 'צריך הסברתי טוב, אז אני א

להפקיע את כל השטח הציבורי'. אני העליתי בפניכם את הסוגיה שזה לא יכול להיות במצב כזה. 

בחלק מהישובים על השטחים  ,אחד, אם אתה מפקיע אתה צריך לשלם עבור המחוברים, שניים

בקיבוצים שבחלק גדול מאיתם אין שטחים חומים  החומים, השטחים הציבוריים, ובמיוחד

אלא יש שטחים למבנה משק ששם נמצאים גם מבנים מוניציפאליים אתה מסתבך, לכן לי יש 

דעה בעניין הזה שצריך להמשיך שיהיה החוזה של אגודה ורמי, אבל להבטיח שככל שדרוש 

של כלל המועצות  לשטח מוניציפאלי שלא תהיה בעיה, אבל אנחנו עוד לא שם זו סוגיה

ראשי מועצות  52האזוריות, אני שיתפתי אתכם עכשיו אתם יודעים יותר מאשר יודעים עוד 

 אזוריות, אז אל תוציאו ממני את החשק לדווח בדברים שאני חושב שחשוב שתדעו. 

 

שנה אתה מלחיץ אותנו מהיום זה  20לא, במקום שנלחץ בעוד   :מר אשר בן עטיה

 לה. לא טוב, הלחץ דם עו

 

אמרו לי שאנשים כשהם מרוצים הם מתפקדים יותר טוב. דבר   :ד"ר מוטי דלג'ו

נוסף בוועדת המלגות, אתם יודעים אנחנו נותנים מלגות לכל סטודנט שנה ראשונה שנייה פעם 

ואנחנו לא עושים הבחנה אם הוא עשיר או עני,  ,מענק₪  1,350אחת הוא מקבל סכום של 

לגות הועלתה סוגיה הבאה: יש לנו אנשים גם גברים גם נשים בדיונים שהיו בוועדת המ

שמבחינת ההכנסות שלהם קשה להם מאוד אבל הם לא הולכים ללמוד לא תואר ראשון לא שני, 

אבל היא רוצה ללכת למשל להיות ספרית, ההוא רוצה למשל ללכת להיות נגר, והועלתה הצעה 

לקת הרווחה של המועצה לאפשר מתן מלגות שבמסגרת הזו אנחנו נאפשר על פי תבחינים של מח

בשנה  20, 10בהערכה של יהודית היא שיהיו כאלה וזה אפילו לא מלגה אחת כלומר שתי מלגות, 

משהו כזה, והאמת היא כשאנחנו חשבנו על זה בוועדה כולם הבינו שזה נראה אפילו הכי הוגן 

תם מהמעגל שיהיה להם מקצוע, והכי הגיוני שנעזור דווקא לאחד כזה או אחת כזו להוציא או

או אני לא יודע זה מקצוע מכובד גם אם זה מניקוריסטית וגם אם ספרית או אם היא גם נגרת 
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כל מקצוע אחר. אז קודם כל אני מביא לידיעתכם גם לאישורכם אנחנו נכניס את זה במסגרת, 

 אנחנו גם נותנים לזה איזה שם יפה קסם לנזקק, תן סיוע מיוחד לנזקק. 

 

 שם לא יפה.    :מר שלמה עצמוני

 

 מה אתה מציע?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זקק נשמע לא טוב. נ    ???:

 

 זה לא נשמע טוב נזקק.   :מר שלמה עצמוני

 

 אני אגיד לכם למה, זה אחד הקריטריונים של הקרן.  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 רי. קריטריונים יכול להיות, אבל השם, שם יותר ציבו  :מר שלמה עצמוני

 

 בסדר קיבלנו. נחליף.  אנחנו את המילה נזקק  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אני העליתי פה במליאה הצעה לעודד גם את אותם  שנה אני לפני   :מר אלי כהן

אנשים ללמוד לתואר ראשון ולא לתארים באוניברסיטאות שמזכים בתואר ראשון, היום יש 

דיים שהם ידיים מקצועיות, ואני חושב צורך גדול מאוד בתעשייה ובכלל במשק הישראלי בי

שאנחנו צריכים לעודד גם אלה שלא הולכים לאוניברסיטה במוסדות להשכלה גבוהה. עד היום 

הקריטריונים של הוועדה שקובעת את המלגות, היא קובעת קריטריון אחיד לכולם עמידה 

ואני חושב שזאת בלימוד במוסד להשכלה גבוהה, היא באמת לא עושה הבחנה בין עשיר לעני, 

משימה לא פשוטה בעיקר מבחינת העבודה של הוועדה,  והזדמנות טובה לשנות קצת למרות שז

אבל כן אם אנחנו רוצים לקבל אנשים שהם אנשים טכניים חשמלאים או רתכים, נגרים אז 
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ולמועצה חייבת להיות אמירה בעניין הזה. אני  ,אנחנו צריכים לעודד גם את השכבה הזאת

 את זה שנה שעברה אני פניתי קיבלתי תשובה שכנראה שזה לא ישתנה.   העליתי

 

 אבל זה מה שמוטי דיבר.    :גב' רחל רבר

 

לא, מה שמוטי דיבר אם שמעתם את מוטי, מוטי אמר דברים    :מר אלי כהן

שזה אנשים  מסגרת פלח אוכלוסייה מאוד ספציפימאוד ברורים, הוא אמר שהוא מציע לשנות ב

כלכלי בעייתי להקצות חלק מהתקציב לאותם אנשים. אני הצעתי משהו אחר,  קעמר שהם באים

 אני הצעתי להכניס גם את אותם אלה שלא לומדים לתואר ראשון. שלומדים היום במוסדות

 לא כולם לומדים לתואר ראשון במדינת ישראל.  שאינם מעניקים תואר ראשון. 

 

 אבל אין לזה סוף.    :גב' רחל רבר

 

נכון, נכון, תתפלאי אין לזה סוף, אבל מרוב שאין לזה סוף אין    :לי כהןמר א

 לנו רתכים, אין לנו חשמלאים, הנדסאי שלא לומד לתואר ראשון לא זכאי לקבל. 

 

אז אתה יכול לקבוע מקצועות טכנולוגיים, אתה לא יכול    :גב' רחל רבר

 להשאיר את זה פתוח. 

 

אמרת ולא אמרת, סליחה שאני פותח פה את רגע מה אמרת?    :מר אלי כהן

וזה לא משנה אם זה  ,דיון. אדם שהולך ללמוד מקצוע ואני מגדיר שהוא הולך ללמוד מקצוע

מניקור ספר או פדיקור, אני מעודד אותו באותה צורה ללמוד חשמל ללמוד הנדסאי אדריכלות, 

 אין להם תואר ראשון לחבר'ה האלה. 

 

מע על כל הדיון הזה פה עם כל הכבוד למליאה אני אני קצת שו   :מר אמנון כהן
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חושב שוועדה צריכה לבנות את הקריטריונים על פי הנתונים שהיא יודעת שהיא מכירה את 

השטח, ואני לא חושב שזה דיון של המליאה, נכון זה צריך לבוא למליאה כאישור לאחר שכבר 

 . Too much, אני חושב שזה קצת סעיפים לדון 13יש קריטריונים, אבל להתחיל פה כשיש לנו 

 

למרות שאני לא מוכשר לזה אני חושב שכדאי לקבוע מלגה, אני   :מר שלמה עצמוני

-עם נציג חורשים אלי, רעיון יפה מאוד. אני רואה את הטקסים שאנחנו מחלקים את ה 100%

ילו על בשנים האחרונות זה לא כל כך נראה לי, אני רואה את המקבלים. הייתי אפ.₪  1,000

 חשבון המלגות האלה מייצר מלגת הכשרה, לא הייתי קורא לזה מלגת נזקקים, מלגת הכשרה. 

 

 מלגה ללימודים תואר אקדמי.     ???:

 

וההמשך של זה שאולי לא צריך לרשום שזה מלגת הכשרה   :מר שלמה עצמוני

היה יכול  מקצועית, אבל הייתי משאיר את זה מלגת הכשרה והייתי מקציב לזה, באמת זה

 להיות רעיון יפה מאוד אם אנחנו במועצה נהיה הראשונים לכך אז זכינו. 

 

אני מסתכל על זה קצת בהיבט אחר, גם מי שמקבל את המלגה   :מר איתן יפתח

שעות שהוא צריך לתרום לקהילה, אם  30שהיא לא גבוהה כרגע לפחות, אבל הוא חותם גם על 

שנים ולא נאכף, זה תרומה לקהילה אני  ערי זה כברמישהו מכיר את הטופס של הבקשה. לצ

הרבה וך וגם התרבות וגם הספורט, אפשר בבטוח שגם הרווחה הייתה נהנית מזה וגם החינ

כיוונים לספריות לנוער הרבה פעילויות עם הצעירים לחזק וזה יכול לעזור, זה יכול לעזור גם 

 ילה הוא לא ייגש.בנושא של מיפוי, כי מי שלא ירצה לתת את התרומה לקה

 

הוא ₪?  1,000שעות בשביל  30מה אתה רוצה באמת שהוא ייתן   :מר יריב אברהם

 יעבוד בפיצה הוא ירוויח יותר. 
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 ₪.  3,000שעות או שיגידו  15אז תגיד לו  אז תיתן יותר,  :מר איתן יפתח

 

דר יפתח לא יהיה לנו זמן לכם, לא יהיה זמן לנושאים שעל ס  :ד"ר מוטי דלג'ו

 היום. 

 

 אני חושב שזה גם חשוב.   :מר איתן יפתח

 

אני לא אמרתי שזה לא חשוב, אם זה לא היה חשוב לא הייתי   :ד"ר מוטי דלג'ו

מעלה אותו. תראו קודם כל לאור ההערה שנאמרה פה, מקובל עליי גם נוריד את המילה נזקק 

לאור הערות  ,שניים .זה אחד ואז זה פתר את הבעיה ,זה יהיה קרן סיוע מקצועי זה יהיה קסם

של החברים להרחיב את זה מעבר למטרה של מה שאני הבאתי בשם ועדת מלגות שזה אייל 

ואני שם חבר,  ,שמרכז את העניין ...מילר, גילה פרין, אברהם תורן, זהבה רוט ומנהלת האגף של

של תקציב לעניין  מעבר לזה אנחנו נביא את הסוגיה הזו יתקיים שם דיון נבחן, זה גם פונקציה

הזה, אנחנו נראה אם זה יתאפשר אז נחזור חזרה למליאה. אחרי שהעלינו את העניין הזה אני 

 מבין שאת רצית משהו זהבה?

 

שהתפתח כאן מיני דיון על הנושא הזה וזה לא אני רציתי להגיד    :גב' זהבה רוט

ום. שתוגש כאן לפני המליאה ראוי, כי זה לא מאפשר דיון ממצה, זה ראוי להיות סעיף בסדר הי

 הצעה מסודרת שידונו בה לא ככה, אני לא שמעתי כלום. 

 

שני דברים אחד גם מדווח ואת האישור שלכם לגבי הקטע של   :ד"ר מוטי דלג'ו

אבל אלה שמבחינת הסוציואקונומי  ,מה שנקרא שאנחנו לא רוצים לקרוא לזה הנזקקים

ינים של מחלקת הרווחה, כלומר הוועדה דנה אחרי צריכים את הסיוע התבחינים הם לפי התבח

 אותו אחד או אחת יש את ההתייחסות של מחלקת הרווחה. שניים וזו הסוגיה שזהבהלש
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החברים, יתקיים דיון בוועדה אחרי שיתקיים שם דיון בוועדה נעלה אותו ש ההתייחסה ואמר 

ניין הזה של הגדלת הקרן פה לסדר היום נקיים דיון ונקבל החלטה. אני פשוט מעלה את הע

מלגות לקטע שאמרתי מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה 

  -אחד. אנחנו כאן סיימנו את הקטע הזה ברשותכם אנחנו עוברים

 

 הגדלת הקרן או הגדלת התבחינים?    :גב' לאה פורת

 

 .לא, לא צריך להגדיל את הקרן  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 זה הגדלת התבחינים.  שהוקלט מה    :גב' לאה פורת

 

 הגדלת מעגל המקבלים שזה כולל עכשיו את קסם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מעגל מקבלי המלגות. רחבת את ה פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 .21.7.15מיום  23/15אישור פרוטוקול מליאה מספר  . 2

 

אן לאישור פרוטוקול גם להערות. אני ברשותכם אנחנו נעבור מכ  :ד"ר מוטי דלג'ו

. להצבעה, מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד 21.7.15מיום  23/15מעלה את פרוטוקול מספר 

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

 

 .21.07.15מיום  23/15את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 . תכנית אב לספורט . 3
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 3אנחנו מפה עוברים לתוכנית אב לספורט, אני מבקש ציפי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 משפטים מקדימים ואחר כך ששי, אתם קיבלתם את החומר יש גם מצגת יפה, בבקשה ציפי. 

 

אחד, שמנו את נושא הספורט במרכז. המטרה שלנו לקדם מאוד    :גב' ציפי אבנון

בקרב ילדים ונוער אבל גם בקרב המבוגרים, ומי שקצת  מאוד את נושא הספורט קודם כל כמובן

ככה היה מעורב השנה וראה אז יכול היה להתרשם שנעשתה הרבה מאוד פעילות במיוחד בקרב 

הצעירים, זה היה מאוד מאוד ססגוני. אתם עוד מעט תראו קצת תמונות ותוכלו באמת 

ועים המוניים של כלל וגם באיר ,להתרשם מהמספר הגדול של ילדים ונוער שלקחו חלק

אנחנו הולכים עכשיו לקראת פעילות יותר אינטנסיבית שתכלול גם פתיחה של מרכז התושבים. 

חוגים ובכלל ישנה תכנית אב לטעמי מאוד מאוד מרשימה, וששי עושה עבודה נהדרת, אני מאוד 

זה דבר  הצוות שלו עושים, ואני חושבת שגם את תיהנו, וספורטשהתרשמתי מהעבודה של ששי ו

חשוב ובריא עדיף להשקיע ולנתב אנרגיות בספורט מאשר בדברים אחרים ואנחנו מעודדים את 

 זה מאוד מאוד ורואים את זה כחלק מתהליך החינוך. 

 

אבל  ,תמצית של תכנית אבאת השני דברים אחד אתם קיבלתם   :ד"ר מוטי דלג'ו

בדיוק בתוכנית אב אלא נותנים לכם אני ביקשתי מששי והצוות כאן הכין, לא נותנים לכם מה ש

 בצורה יותר חופשית בצורה יותר נוחה וקליטה, בבקשה ששי. 

 

אחר הצהריים טובים לכולם, לי קוראים ששי דניאל אני אציג   :מר ששי דניאל

את עצמי לפני שאני אציג את המצגת. אני עובד במועצה בעצם באגף החינוך אצל ציפי ואייל, 

עבדתי כרכז נוער בקיבוץ עינת  2004ישית. במועצה אני נמצא משנת מתחיל עכשיו שנה חמ

ובכפר מעש וגת רימון. רציתי להציג לכם ככה את הספורט מה שנמצא היום במועצה וכמה 

דברים קדימה, דברים שאנחנו מתכננים. אני אשמח בסוף לענות לכם על שאלות. קצת נדבר על 

נקודות. חלק מהדברים  3אני אדבר אתכם על  עיקרי תכנית אב לספורט, בעצם חלק מהמצגת
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שדיברנו עליהם זה להגביר את פעילות הספורט העממי בקרב תושבי המועצה, לחזק את עניין 

הספורט התחרותי שהיום לא קיים בעיקר בקרב בני נוער של כדורסל בנים וכדורעף בנות. בתי 

ת, זאת אומרת כל בית ספר ספר של המועצה בעצם אנחנו רוצים להפוך אותם למיני אשכולו

להפוך להיות מרכז חוגים של ילדים ושל קהילה, אנחנו מתחילים בבית ספר אהרונוביץ, יש לי 

איך אנחנו רוצים בהמשך להפוך את כל המועצה שמה. פעילות  ,שקף בהמשך אני אספר לכם

לכל יישוב,  יישובים מאוד קשה לנו להיכנס פיזית 31הספורט המקומי ביישובים עצמם, יש לנו 

המקומי של היישוב בעצם ימנה, הוא זה וועד הבעצם נאמן הספורט יפעיל למען הספורט ש

שיפעיל את מערך החוגים בתוך היישובים ויהיה בקשר מול מדור הספורט כדי לקבל תמיכה 

ועזרה מהמועצה. חילקתי את זה לפי נושאים, נתחיל לדבר על פעילות החינוך הפורמלית בתוך 

ר, מה אנחנו בעצם עושים היום בתוך בתי הספר. פרויקט הדגל שלנו, ככה יצא לי גם בתי הספ

היום לדבר על זה עם ציפי, יש לנו בעצם פרויקט של נערים שהם לצורך העניין כוח האדם שלנו. 

נערים מתנדבים  80הפרויקט הוא פרויקט ייחודי של מועצה אזורית דרום השרון, יש לנו היום 

של המועצה, מכיתה ח' עד י"ב מתיכון עמי אסף ותיכון ירקון. החבר'ה האלה בצוות הספורט 

בעצם הם אלה שבאים איתנו לכל הפעילויות במועצה. שופטים לנו בטורנירים בעצם מכשירים 

הלאה את כל הילדים, הם אלה שאיתנו בכל התחנות וכל הליגות שלנו, הם אלה שנמצאים 

דבות לכל דבר. בהמשך תראו שכל פעילות שלנו קשורה מטעם המתנדבים זה בעצם פרויקט התנ

ג', אותם נערים שהם  -אליהם בתוך בתי הספר, ימי שישי אנחנו עושים ימי ספורט לשכבות א'

בעצם מתנדבים באים בשישי בבוקר להפעיל את תחנות הספורט ופעילות ספורט היתולי בתוך 

 בתי הספר, פעילות נחמדה מאוד. 

 

בשנתיים האחרונות הם מצליחים לקבוע לי כל יום שישי   :ד"ר מוטי דלג'ו

ופעמיים בשבוע ואני מטורטר, לא מטורטר זו מילה לא יפה, אבל אני צריך להגיע לפה ולשם 

 ישנה פעילות באמת כל כך מרשימה, אבל זה בסוף. בבקשה תמשיך. 

 

 מוטי אצלנו הרבה. אנחנו ממשיכים עם חינוך פורמלי. שבוע  :מר ששי דניאל
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חינוך הגופני של משרד החינוך בדרך כלל אצלנו במרץ, אנחנו מפעילים בו את שכבות ד' עד ו' של 

ימים מרוכזים של תחרות אתלטיקה שכל פעם באה  3יסודי, תכף נדבר גם על תיכונים. יש לנו 

שכבת גיל אחרת, פעם זה ד' אחר כך ה' אחר כך ו'. מי שמפעיל לנו את התחנות עצמם ואת היום 

טורף הזה זה אותם נערים מצוות ספורט אותם מתנדבים שזה "הצ'ופר" שלהם שאנחנו המ

מוציאים אותם להפעיל את התחנות. יש לנו גם יום ספורט אחד תחרותי, לא רק ספורט עממי 

גם ספורט תחרותי, שלשם יוצאת רק נבחרת בית ספר וענפים של בנות מחניים וכדורעף בנים זה 

נה התחלנו אנחנו כבר שנתיים בעצם עושים פרויקט עם שני התיכונים . לתיכונים, השכדורגל

במגוון ענפי כדור: מחניים,  ,שלנו שעמי אסף מארחים את ירקון וירקון מארחים את עמי אסף

שני אוטובוסים  מארגניםכדורעף, כדורגל, כדורסל. פעילות נחמדה מאוד כל פעם אנחנו 

, אנחנו מעודדים את הפעילות הזאתי, בכל תיכון יש חנוכהבשנוסעים מכאן לכאן. מרוץ הלפיד 

חבר'ה שרצים. תיכון עמי אסף רצים בשדות של ניר אליהו ובשדות של בית ברל,  300בערך 

תלמידים מכל בית ספר  300, וכל פעם יש בערך פה בעצם תיכון ירקון רצים בתוך הירקון

ובטיחות. נגיע עכשיו לחינוך הבלתי שרצים. אנחנו עוזרים להם בכל העניין של הליווי ביטחון 

 ים ולבוגרים. נתחיל מהילדים ונגיעפורמלי, מה אנחנו עושים בעצם בשעות אחר הצהריים לילד

בזכות  ,תכף לבוגרים. ליגות המועצה נתחיל עם הקט רגל, יש לנו ליגה שכבר... משנה לשנה

ילדים בכל  200', יש לנו בערך ג', ד', ה', ו-הליגה הזאתי בהמון יישובים פתחו חוגים, מחולק ל

שבועות אנחנו עושים איזה שהוא מפגש  3-מפגשים שנתיים, אחת ל 7מפגשים  6שכבת גיל, 

באלישמע שדה חמד ירחיב כל פעם במגרש אחר, פעילות נחמדה מאוד הילדים באים יחד עם 

פיינל פור  ההורים בעצם אנחנו מפעילים את כולם שמה, בסוף שנה אנחנו עושים גם איזה שהוא

קטן לראות מי עולה, נותנים מדליות ותעודות לכולם. ממשיכים הלאה, בענפי הכדור יש לנו 

ילדים נמצאים אצלנו בתיכון ירקון  300ליגת כדורסל גם שאנחנו עושים, השנה פעילים בה 

ילדים  80עף בעצם לילדים, השנה היה לנו -באולם החדש שלנו. ליגת כדורעף פתחנו ליגת קט

בות ד' עד ו', גם היא נמצאת אצלנו במתחם של המועצה. אני אומר אצלנו במתחם של משכ

המועצה בעצם אנחנו מביאים אותם אלינו, אם זה הסעות אם זה יחד עם ההורים, אז הם 

 באמת באים אלינו לפעילות. 
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את זה רגל בוגרים, חילקנו -לכיוון הבוגרים, אנחנו בעצם כבר שנתיים מריצים ליגה של קט ענגי

ומעלה, ליגת ותיקים אנחנו נקרא לזה, קיימנו את זה במושב אלישמע  30-ומ 30עד  18-מ

חבר'ה, זה כיף לראות את החבר'ה האלה, חלק מהאנשים האלה  150בשנתיים האחרונות היו 

וזה הכיף שאנחנו הצלחנו ככה יחד איתם לצאת החוצה. כדורסל  ,הרבה זמן לא עשו ספורט

מפגשים, הייתה היענות יפה מאוד  10ו בחודשים מאי ויוני לקחנו פיילוט של גברים, השנה עשינ

של כל המושבים, אנחנו מאוקטובר נהפוך את זה ממש לליגה כמו של הכדורסל והכדור רשת. 

גברים, המון יישובים מהמועצה. והליגה באמת הגדולה שלנו, אני אומר גדולה  200היום פעילים 

נשים,  130, היום פעילות בליגה הזאת ל המועצה מי שמכיר ומי שלאכי ליגת כדור רשת נשים ש

חבר'ה,  200של  לא מזמן צור יצחק לקחו את אליפות המועצה היה אולם מלא בתוך תיכון ירקון

נשים, אני מקווה מאוד שבשנה הבאה אנחנו  130כיף לראות את זה. השנה היו פעילות היה 

האלו רובן לא עסקו בספורט אף פעם, אז פשוט כיף  הנשים 130נצליח לעודד עוד יישובים. 

מה אנחנו עושים עוד?  ם ולוקחות חלק בפעילות ומביאות את ההורים.לראות אותן מגיעות לאול

ימי ספורט לתנועות הנוער בימי שלישי. אותם נערים שבעצם לא פעילות בתנועות הנוער, זה 

התנועה בעצם לעשות פעילות במושב, אם היתרון שלנו שאנחנו יכולים להגיע יחד איתם לתוך 

זה השומר הצעיר, איחוד החקלאי או בני המושבים. שם אנחנו מפעילים יום ספורט היתולי יחד 

 איתם. 

יום ספורט משפחות ומרוץ יישובי, אני קצת אתעכב על הנושא הזה. לפני שנה וחצי התחלנו 

לתוך היישובים עצמם, לנסות לעודד איזה שהוא פיילוט יחד עם מוטי ועם אייל. בעצם להיכנס 

פעילות ספורט אצל כולם לא רק אצל ילדים. אז בעצם הקונספט של יום ספורט משפחות 

יישובים, היא להגיע ליישוב יחד עם אותם נערים שלנו שמתנדבים,  14-שעשינו אותו כבר ב

דה של מרוץ לעשות תחנות ספורט לכל משפחה, אחרי שעה אנחנו עושים איזה שהיא הזנקה נחמ

קילומטר, בסוף אנחנו מחלקים מדליות לכל מי שרץ, גביע לכל משפחה  3עממי קילומטר 

שזכתה בין אם בתחרות של קליעה לסל או בעיטה לשער או משהו כזה. הפעילות היא מאוד 

נחמדה כי אנחנו מצליחים באמת להוציא פה קהילה החוצה. אולימפיאדת הילדים, כל שנה 

ם פעילות ארצית בל"ג בעומר ביום חופשה של ל"ג בעומר של המדורות, השנה משרד הספורט יוז
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ספורטאים מכל  200ומעלה. ייצגו את המועצה  ו'-ה'ספורטאים מכל הארץ שכבות  7,000היו 

בתי הספר אנחנו הצלחנו לעשות הסעה מכל בית ספר, ייצגו אותנו בכל מיני ענפי כדור וענפים 

רגל -ט שאני מדבר עליה בכל שקף היא שפטה את הענף קטתחרותיים. קבוצת צוות ספור

 40ילדים, אז החבר'ה שלנו של המועצה שפטו וריכזו היום שם  800באולימפיאדה שהיו שם 

 מגרשים, חבר'ה שלנו שפטו וריכזו את כל התחרות הזאת. 

 פעילות ספורט עממי, מה יש כרגע מה אנחנו קצת רוצים להכניס. מה שיש לנו כרגע מצוי

זה הטיול השנה שיהיה, אני אשמח  26.9.15-במועצה, יש לנו את טיול האופניים המסורתי ב

לראות אתכם שם. ניווט משפחות אנחנו עושים אחת לשנה. מרוץ דרום השנה, בשנה שעברה 

משתתפים היה פשוט כיף. הבאנו את כל  2,000עשינו את מרוץ דרום השרון הראשון, היו 

 500ה, כל בית ספר קיבל צבע אחר, הייתה הזנקה יפה. גם בתחרותי היו תלמידי ה' ו' של המועצ

רצים תחרותי, לשנה הראשונה של זה יפה מאוד, אנחנו הופכים את המרוץ הזה למסורת. בשנה 

אנחנו א' רוצים להחזיר את צעדת דרום  2015/2016הקרובה שאנחנו מתחילים אותה עכשיו 

עשינו, ורוצים לעשות גם פסטיבל בריאות לתושבים תכף השרון, בשנתיים האחרונות אנחנו לא 

אני אגיע לזה. יש לנו פעילות פה באולם של המועצה של ריקודי עם שאנחנו פותחים אותה פה, 

חבר'ה  80-ל 40ריקודי עם לכל האזור פה, אנחנו תמיד מפרסמים אותה. יש כאן בימי רביעי בין 

מרקידה בשם יעל מרקידה מדהימה, פעילות  שבאים לרקוד ברמות שונות מתחיל עד מתקדם.

 פעילות יפה מאוד אתם מוזמנים. ₪,  20שעולה 

מה אנחנו עושים בקיץ, אנחנו ככה מתקרבים לסוף אני נותן לכם הרבה מידע. בקיץ בעצם אנחנו 

בתי ספר, אנחנו רושמים את התלמידים עוד לפני ששנת הלימודים  9לפני הקיץ עוד יש לנו 

רגל -המורים לחינוך גופני במוסדות החינוך, למגוון ליגות שלנו למחניים קט מסתיימת, אצל

וכדורסל, ובעצם אנחנו מקבלים כבר את הרשימות מהמורה לחינוך גופני, אנחנו מארגנים 

מפגשים בכל ענף, ככה אנחנו מוציאים אחר  5לאותם ילדים או נערים הסעות. יש לנו ליגת קיץ 

סתובב ברחובות הם יבואו אלינו לעשות פעילות גופנית. הקיץ הצהריים שהחבר'ה במקום לה

האחרון גם עשינו את ליגת כדורסל שגם היוותה איזה שהוא מענה בשביל חבר'ה בוגרים יותר. 

פרויקטים נוספים שאנחנו עושים, בחודש נובמבר אנחנו כל שנה מגדירים אותו באגף החינוך 
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 בחינוך הבלתי פורמלי אצל תנועות הנוער. כחודש ספורט גם בתוך מוסדות החינוך וגם 

 

 אבל איפה זה הירוק הזה.   :מר שלמה עצמוני

 

הירוק זה בחושך צילמתי לך את זה. זה בשדה חמד, סליחה זה   :מר ששי דניאל

 באלישמע. האמצע זה בצופית. 

 

 אני אומר לו שזה באלישמע.   :מר שלמה עצמוני

 

זה לדעתי אלישמע. במהלך  מצע זה צופית,הימין זה אלישמע בא  :מר ששי דניאל

חודש נובמבר אנחנו בעצם עושים פעילות נקודתית, יוצאים הרבה טורנירים הרבה אירועים 

גדולים לתנועות הנוער שלנו. גם בחגים וחופשים אנחנו לא מרפים בעיקר מילדים ונוער, עושים 

השנה לנו יש לנו בקיץ, הייתה  להם הרבה טורנירים בחגים, במגוון גילאים כל פעם בענף אחר.

בקיץ קייטנה שנה שלישית, קייטנת ספורט של המועצה. הקייטנה הזאתי אני חושב שמה שיפה 

הם אלה  ,בקייטנה הזאתי שאותם חבר'ה מהצוות ספורט שהם לא חברים באף תנועת נוער

פה וגם שבעצם מובילים בקייטנה והם אלה שמדריכים בקייטנה ילדים, שזה לדעתי מה שיפה 

כמובן רק בקיץ מרוויחים כסף על הקייטנה. הרעיון שלנו גם לנסות להפוך את קייטנת ספורט, 

כל לנסות להכניס אותה בעוד מוקדים לא רק פה במועצה, לנסות קצת להרחיב את הנושא הזה. 

 שנה בקיץ ביולי אנחנו כובע משרוקית ונהנים יחד איתם. 

השרה לשעבר לימור לבנת יחד עם משרד הספורט  פרויקט פרחי ספורט בשנה שעברה בעצם

קצת פרסומות על  2התחילה את הפרויקט הזה פרויקט ארצי. לא יודע אולי ראיתם בערוץ 

קבוצות של פרויקט פרחי ספורט. מה זה בעצם פרויקט קצת  6הפרויקט הזה. השנה יש לנו 

שייכים לאיזה שהיא  בקצרה. המטרה של הפרויקט הזה הוא להוציא לילדים ובני נוער שלא

עמותה או אגודה, להביא אותם לכדי לעשות פעילות גופני בענפי כדור שונים, ולרשום אותם 

תחת אגודת ספורט מקומית. אז לצורך העניין קבוצת כדורסל או כדורעף המטרה היא להביא 
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ילדים שלא עוסקים בספורט ולרשום אותם תחת הענף הזה וככה אנחנו קוראים לה בעצם 

אין להם ליגה תחרותית, הליגה שלהם בעצם היא מפגש עם פרויקט פרחי וצת פרחי ספורט. קב

ספורט של כל מחוז. אנחנו תחת מחוז מרכז, אז בעצם במחוז מרכז עושים מפגש אחת לחודש 

שגם ילד שהוא לא  וזה בעצם הטורניר שלהם. להפוך את זה לאיזה שהיא פעילות ספורט עממית

קבוצות שפעילות בפרחי  6רגל גם אותו אנחנו נחשוף לענף הזה. יש לו טוב בכדורסל או כדו

ספורט נקווה שהשנה יהיה לנו קצת יותר. פעילויות עתידיות שאנחנו רוצים להכניס השנה וגם 

 בשנים הבאות שגם חלקם קצת מובאות לתוכנית אב וספורט. 

ראשון של המועצה,  לספטמבר פותחים פה מרכז חוגים 1-פתיחת מרכזי החוגים, אנחנו ב

לא ו₪  200המטרה היא באמת לעשות איזה שהוא מחיר אחיד לכל החוגים שיהיה מחיר של 

כשאנחנו נקבל את האולם החדש של בית ספר  2015/2016-יותר שיהיה נוח פה לכולם. בהמשך ב

 7צופית אז גם שמה אנחנו נעשה מרכז חוגים של המועצה, שבאמת הרעיון הוא להפוך את כל 

נוכל לעשות פה גם תי הספר שלנו כל בית ספר לאיזה שהוא אשכול של חוגים, ואף ככה אנחנו ב

איזה שהיא רפורמה של מחיר אחיד ואז גם להורים וגם לתושבים יהיה איזה שהוא סל חוגים 

 על כל חוג שקיים היום. ₪  400 ₪, 300של מחיר אחיד, ולא כל מושב יכול להגיד 

, אנחנו מאוד רוצים להיכנס לכמה שיותר יישובים שובייםירוצים היגידול בימי הספורט והמ

פתיחת ליגות נוספות לעשות את הפעילות כדי שמוטי יבוא בכל יום שישי ולא אחת לשבועיים. 

קבוצות  6היה לנו  לבני נוער ולבוגרים במועצה, גידול בפעילות של פרויקט פרחי ספורט, השנה

. עוד פעילויות של ספורט עממי לפתח קבוצות 10או  8-אנחנו רוצים בשנה הבאה להביא ל

 לאיזה שהיא מסורת כאן. תודה רבה. וכמובן לשים דגש על מרוץ דרום השרון ולהפוך אותו

 איזה כיף, הקשבתם לי, ככה רבע שעה הייתם קשובים. 

 

 שמחלקת הספורט עושה.אני מברך את הפעילות   :מר משה רדומסקי

 

  ספורט.מדור ה  :מר ששי דניאל
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תמשיכו ככה וזה בסדר. מה המשפחות משתתפות בכל   :מר משה רדומסקי

 הפעילויות האלה בעלות? מה עולה לכל ילד?

 

 זו שאלת המשך שלי.     :גב' לאה פורת

 

אתה מדבר על עלות של משפחה ופעילות של יום ספורט משפחות   :מר ששי דניאל

 לצורך העניין? 

 

וון למה הם שותפים. קודם כל הם שותפים בלהסיע את הוא מתכ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 הילדים לפעילויות. עכשיו תמשיך ששי. 

 

אדון רדומסקי קודם כל לגבי הפעילות, הליגות של הבוגרים זה   :מר ששי דניאל

לקבוצה, אנחנו ₪  5,000נשים עולה  רשת בעצם ליגות שעולות כסף, לצורך העניין ליגת כדור

. הליגות של הילדים זה עולה דמי העשרה 50%נשים משלמת רשת דור קבוצת כ 50%מסבסדים 

לקבוצה שנתית, וזה עלות סמלית ביותר. ויש פה גם את העניין שמידי פעם קבוצה ₪  200של 

רוצה הסעה ודברים כאלה. פעילות יישובית של פעילות ספורט עממי יישובי זה פעילות שאנחנו 

העניין הזה של כוח אדם, כי אנחנו בעצם מביאים את סופגים במסגרת התקציב שלנו, כמובן 

הנערים יחד איתנו, אז עלות של יום כזה יוצאת במדליות ובהסעות לצוות שלנו, זה העלות של 

 יום כזה. אבל הליגות שלנו רובם עולות כסף. 

 

 רשות הספורט תומכת בזה?     :???

 

 כן, רשות הספורט תומכת שנתית.   :מר ששי דניאל

 

נפש בריאה בגוף בריא אז אין לי ספק שבאמת מגוון הפעילויות    :מנון כהןמר א
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שאתה פה מתאר מכילות הרבה מאוד הילדים והמשפחות ובאמת רק ברכות, אתה עדיין צעיר 

כשפתחת נדמה לי שבראשון היה כתוב:  highlightומלא התלהבות וזה בסדר גמור. אבל רציתי 

 צה לשמוע מה המשמעות בעצם מאחורי המשפט הזה. "לפתח את מתקני המועצה", אני רו

 

בתי הספר  9אז אני אספר, מבחינת המועצה אנחנו מסתכלים על   :מר ששי דניאל

שיש לנו, קודם אנחנו מפתחים אותם, דיברנו על הנושא של האשכולות, אז קודם הנושא של 

שני אולמות ספורט לפתח את אולמות הספורט בתוך בתי הספר כמיני מרכזים, אנחנו פתחנו 

חדשים, אחד בתיכון ירקון השני בצור יצחק, ואנחנו לקראת פתיחה של אולם נוסף של בית ספר 

צופית החדש. הרעיון הוא בעצם להפוך כל בית ספר כזה לאיזה שהוא מרכז ספורט קהילתי. 

אפשרי יישובים להכניס אולם ספורט או מתקן ספורט כי זה יהיה בלתי  31-אנחנו לא יכולים ב

 גם תקציבית וגם... 

 

אבל עוד משהו בנוסף יש לנו לגבי הפעילות של הכדורגל, לפחות   :ד"ר מוטי דלג'ו

שני מתחמים שנעשית שם פעילות בצורה יחסית אינטנסיבית, שזה המגרש באלישמע בצורה 

 אינטנסיבית והמגרש בעין חמד. מבחינת הפעילויות של החינוך כמובן צופית. בבקשה לאה. 

 

השאלה שלי מאוד פשוטה, קודם כל באמת התוכנית יפה מאוד    :גב' לאה פורת

מקיפה אבל אני חושבת שלמליאה מגיע גם לדעת כמה התקציב במה מדובר? מה התקציב של כל 

הפעילות הזו? מה מקורות התקציב של כל הפעילות הזו? ומה כתוצאה מזה החלק היחסי של 

ק אחד של השאלה. החלק השני הוא מבחינה קצת הציבור בהשתתפות בפעילות? זה חל

אני יודעת שפעילות ספורט לפי חוק הספורט צריכה להיות כרוכה בבדיקות במעקב משפטית. 

וכו'. אז נכון שכל מרוץ עממי לא כרוך בדבר הזה, אבל כשמקימים אגודות עמותות וכל מיני 

ט. והשאלה האם כל המבנה דברים מהסוג הזה צריך לפעול לפי חוק הספורט ותקנות הספור

 הזה המשפטי של חוגים וכל הדברים האלה מפוקח גם העניין הזה. 
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התקציב שלנו של מדור הספורט   נתחיל עם השאלה הראשונה  :מר ששי דניאל

לשנה, התקציב בעצם הוא נגזרת של כמה ₪ מיליון  1.5עומד על  2015/2016בשנה הקרובה של 

בשנה, שאר התקציב זה בעצם תקציב שוטף של ₪  150,000ו דברים ורשות הספורט נותנת לנ

המועצה, חלק מהתקציב זה כמובן הוצאות והכנסות שלנו פנימה החוצה של ליגות. לגבי 

השאלה השנייה שאת שאלת לפני כל פעילות שאני עושה או מרים או מפרסם, אני עובר גם יועץ 

ת ליגות בוגרים אנחנו מבטחים את משפטי וגם סוכן ביטוח של המועצה של הפניקס. מבחינ

ומעלה אנחנו מחויבים. את הקטע של מוסדות  18כולם תחת פיקוח של חוק הספורט מגיל 

החינוך אני מחויב להודיע על כל טורניר לחברת הביטוח שלנו, למרות שיש להם גם את הכיסוי 

לצורך העניין צור  של משרד החינוך. לגבי פעילות ספורט עממי שאנחנו עושים בתוך היישובים,

יצחק שעשיתי להם את הפעילות לא מזמן, הוועד המקומי של צור יצחק הפעיל את הביטוח שלו 

יחד עם הביטוח של המועצה כדי לכסות את פעילות הספורט העממי. יש לכל סעיף בנפרד את כל 

 צבים של, הנושא של הביטוחים, לפני כל פעילות אנחנו בודקים כדי שלא חס וחלילה יהיה לנו מ

 

ההתנהלות הכספית של הקבוצות, בהמשך לשאלה ששאלה לאה.    :מר אלי כהן

 היא נעשית עצמאית על ידי הקבוצות או היא נעשית אצלכם פה במועצה? 

 

בוא תגדיר קבוצות, כי רוב הפעילות שלנו היא פעילות עממית,   :מר ששי דניאל

  -אין לנו פעילות של ספורט

 

 רשת למשל. הות של כדור קבוצ   :מר אלי כהן

 

 5,000רשת לצורך העניין אנחנו גובים באזור הקבוצות של כדור   :מר ששי דניאל

שנתית את הגבייה אנחנו עושים, אנחנו עובדים מול חברה חיצונית, בכל הקטע של הבוגרים ₪ 

בשנה  אנחנו עובדים עם חברות חיצוניות. עמותה לספורט עממי מחוז שרון היא זאת שניהלה לנו

האחרונה, אני עובד יחד עם חוזה של היועץ המשפטי, גובה מהקבוצה אם זה סתם דוגמא 
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ומעביר לחברה בצורה  ,מעביר את זה לקופת המועצה₪  2,500אלישמע, אני גובה מאלישמע 

כסף עבור הליגה בתשלומים שנתיים עד שנגרמת הליגה. אז אם יוצא לנו   X-מסודרת את ה

תשלומים ואז בסוף שנה בעצם בסוף הליגה החברה  4-מחלק את זה לשנתי אני ₪  70,000

 קיבלה את הכסף המלא עבור ההשתתפות של הקבוצה. 

 

קודם כל גם אני מברכת את ששי ואת המחלקה בכלל על    :גב' רחל רבר

 העבודה היפה. אני לא שמעתי לגבי הגיל השלישי מספיק. 

 

כלל הפעילות שלו מתבצעת באמצעות  תראי הגיל השלישי בדרך  :ד"ר מוטי דלג'ו

העמותה לחבר הוותיק. ושם באופן טבעי הפעילות נעשית לאט לאט, עושים התעמלות לאט 

 לאט. אני אומר לך ברצינות, עושים להם צעדה של חצי קילומטר. 

 

 אני שאלתי ברצינות.    :גב' רחל רבר

 

הפעילות במסגרת לא, לא, אני גם עניתי ברצינות שיש את   :ד"ר מוטי דלג'ו

העמותה היא מתואמת עם מחלקת הספורט. עכשיו ששי ייתן לך לאחר מכן שזה לא במסגרת 

 העמותה, בבקשה. 

 

אנחנו עושים פעמיים בשנה יום ספורט לחבר הוותיק פה אצלנו   :מר ששי דניאל

  -במועצה, אנחנו בקשר כל הזמן עם החבר הוותיק גם ברמת החוגים וגם ברמת

 

 זה לא מספיק.    :ברגב' רחל ר

 

אני יודע, אני יודע. אבל גם אנחנו מוגבלים במה אנחנו יכולים   :מר ששי דניאל

 -פיזית לעשות, כי לתת כל יום פעילות כזאתי זה גם לנו קצת
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 לא כל יום, אבל לחשוב על זה, זה חשוב.    :גב' רחל רבר

 

 יש לנו משקל גדול.   :מר ששי דניאל

 

אפשר לדעת מה האחוזים ₪ התקציב הוא מיליון וחצי   :מר אשר בן עטיה

 למשכורות ומה נשאר לפעילות, או שזה רק הכול למימון...

 

 אני אגיד לך אני אגיד לך.   :מר יצחק אגוזי

 

אפשר ליזום פעילות של המועצה לתושבים לעשות את מיני   :גב' צילה נוימן

 ישראל כפעילות ספורטיבית. 

 

ים, ברשותכם אני רוצה להתקדם אז תחת הכותרת  של נפש חבר  :ד"ר מוטי דלג'ו

בריאה בגוף בריא כפי שנאמר פה גם על ידי אמנון, אני רוצה ברשותכם הצעת נוסח החלטה. 

המועצה רואה בנושא הספורט נושא בפעילות גופנית חשוב ביותר כשירות המועצה לתושביה. 

להמשיך בספורט העממי הקהילתי עם המועצה מברכת על הכנת תכנית האב ושמה לעצמה כיעד 

ל הפעילות הכלל מברכת עהפנים לתושב תוך הגדלת שיעור העוסקים בספורט. המועצה 

לי ומברכת בראש ובראשונה את הספורטאים את מערכתית של בתי הספר והחינוך הבלתי פורמ

 הפעילים בספורט ביישובים וכמובן את אגף החינוך של המועצה שששי שם מוביל בתחום

החינוך ציפי אייל, ואני ברשותכם רוצה להוסיף גם את הצוות של המחלקה הטכנית, שזה צוות 

שרץ אחריהם כמעט לכל מקום וצריך להכין את העניינים. זה פחות או יותר נוסח הצעת 

 ההחלטה.

 

 יש תוספת תקציב?    :גב' לאה פורת
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ה מי בעד שירים את אנחנו לא עכשיו בתקציב. אני מעלה להצבע  :ד"ר מוטי דלג'ו

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

 

  -הייתה ועדה שישבה פה מספר פעמים עם ד"ר שוקי דקל    :???

 

בנושא חכה לא סיימתי. כמו שכתבתי לכם במכתב שיצא אליכם   :ד"ר מוטי דלג'ו

ומי שעשה כמובן את העבודה  ישהקימותתכנית אב. התוכנית הזאת קודמה על ידי ועדת היגוי 

מבחינה מקצועית, אנחנו שכרנו את שירותיו של ד"ר שוקי דקל, הוא הוביל את הפרויקט הזה, 

כמובן סייע לו אייל בצורה רצינית וששי גם כתבתי לכם הפעילות שלו הייתה חשובה ביותר. 

 תודה לחברי ועדת ההיגוי. 

 

אחרון של אותה מצגת ששלחת כן, אבל ההמלצות שמה בדף ה   :מר אבי קירס

זה  הדגשלנו הם לא באו לידי ביטוי פה באיזה שהוא דיבור. כי אחד הדברים ששמו שם את 

 בעצם לפתח את מתקני המועצה פה בקרית המועצה. 

 

אני יכול להתייחס גם לזה אבל מאחר וככול שמדובר על השקעה   :ד"ר מוטי דלג'ו

ספורט בית ספריים ששם אנחנו כמליאה נותנים  במתקני ספורט מועצתיים שבשונה ממתקני

לזה עדיפות ראשונה, אז זה פונקציה של התקציב. יש לנו תכנית שמדברת פה על הקמה במתחם 

המועצה מגרש כדורגל ומגרש לריצות עם אפשרות של משטח כזה, אני לא יודע אם לקרוא לו 

עם? שאפשר לשבת ולראות את לזה? איזה שם מצאתם לזה פאמפי, אני לא יודע מה. איך אתם 

יתנו, לא יהמשחקים, יש תכנית כזו. נפגשתי בעניין הזה עם הטוטו כדי לנסות לעניין אותם ש

עד חיובי. אנחנו פנינו לקק"ל, קק"ל בדיונים צריכים להיות עוד כמה פגישות, אז  כיווןראינו 

בהחלט רוצים שהמרכז . אבל אנחנו ואז אני לא מעלה אותעד שיהיה לי משהו ככה ביד ממשי, 

 הזה בגלל גם בתי הספר והיכולת של בתי הספר להגיע לפה שיהיה גם מרכז ספורט. 
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מוטי אל תוותר על הטוטו הם נותנים כסף אני יודע את זה מידע    :מר אמנון כהן

 אישי, בעבר כשעשיתי את הפעילות. 

 

 ולמות ספורט. בסוף שנה לא₪  מיליון 2אנחנו קיבלנו כמעט   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

מוטי אבל כשנושא כזה עולה והדגש הוא על פיתוח אותם מתקני    :מר אבי קירס

אין ספק שזה יבוא על חשבון אותם האשכולות כמו שששי פה באמת  ,ספורט בקרית המועצה

עשה וזה דבר נפלא, השאלה איך שומרים את האיזון בין פיתוח מקורות מתקני הספורט באותם 

 ריית המועצה. אשכולות מול ק

 

תראה אנחנו עושים, אם אני לוקח לדוגמא את שני המגרשים גם   :ד"ר מוטי דלג'ו

אלישמע וגם שדה חמד שבתור דוגמא שמה זה בעיקר הספורט שלא במסגרת החינוך הפורמלי 

אלא אחרי, אנחנו סייענו בתב"רים כיוונו או חלק מהתב"רים גם של היישוב לעניין הזה, בתי 

באולם  משקיעיםמות ספורט לקחנו את זה כפרויקט, זה פשוט אנחנו עכשיו הולכים הספר האול

חודשים חנכנו פה  3רק לפני ₪, מיליון  8ספורט החדש בבית ברל בית ספר הצופית החדש כמעט 

שבימים אלה אנחנו צריכים לחבר את קו החשמל אליו להפעיל ₪ מיליון  8.5אולם ספורט של 

 -עלתהאת מערכת המיזוג שלבד 

 

???:    400,000  .₪ 

 

אנחנו ₪, לא הקו חשמל המיזוג עלה לנו למעלה מחצי מיליון   :ד"ר מוטי דלג'ו

בכיוון הזה. בית הספר בצור יצחק קיבל עדיפות לאולם ספורט, אני כאילו מרגיש שאני פותח 

  -את הדיון מחדש, אבל יפתח כשהסברת
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אני אומר כדי לעודד אולי גם בנושא של תב"ר, בדרך כלל יש   :מר איתן יפתח

 30% - 70%איזה יחס של חצי חצי שהמועצה תומכת, אם רוצים לספורט רוצים לעודד אז אולי 

 ,לפעילות של ספורט שהמועצה תבוא ותיתן כהצהרה, מי שיעדיף את הכסף במקום לפתח גנים

או לשפץ אותו לתת לו שמה תב"ר באחוז גבוה יותר לפתח מגרש ספורט , מעדיף , גינוןפרחים ןג

 שהמועצה משתתפת. זה יעודד אני מאמין הטיה לכיוון הזה. 

 

המועצה רואה בנושא הספורט נושא בפעילות גופנית חשוב ביותר כשירות המועצה : החלטה

לתושביה. המועצה מברכת על הכנת תכנית האב ושמה לעצמה כיעד להמשיך בספורט העממי 

לתי עם הפנים לתושב תוך הגדלת שיעור העוסקים בספורט. המועצה מברכת על הקהי

הפעילות הכלל מערכתית של בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי ומברכת בראש ובראשונה את 

את המחלקה הטכנית ואת הפעילים בספורט ביישובים וכמובן את אגף החינוך והספורטאים 

 תכנית אב לספורט. את פה אחד לאשר  הוחלט. מקום שמלווה את הפעילות בכל

 

 פתיחת חשבונות בנק לניהול שוטף בג"י ומתן זכות חתימה: . 4

 א. גן "פקאן", ירקונה 

 ב. גן "חמד", שדי חמד 

 ג. גן "אפרוחים", רמות השבים 

 

, אגוזי את נוסח 4אוקיי, עכשיו אנחנו ברשותכם נעבור לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ההחלטה. 

 

יש מספר גנים שצריך לאשר זכויות חתימה חדשות. המועצה   :גוזימר יצחק א

מאשרת פתיחת חשבונות בנק לניהול שוטף בגני הילדים. גן ה"פקאן" בירקונה אישור זכות 

 "חמד" בשדה חמד אישור זכות חתימה לגננת ענבר שלו. גן  ןחתימה לגננת חמוטל בן צבי. ג
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 ה לגננת ענת גסנר. "אפרוחים" ברמות השבים אישור זכות חתימ

 

חברים, לאור הערה שהייתה באחת הישיבות האם מכירים או   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לא מכירים, אני שאלתי את אגוזי אם הוא מכיר את האנשים וזה בסדר הוא אמר לי. 

 

 גב' ציפי אבנון ומר ששי דניאל יצאו מהדיון

 

 זה החתימה היחידה?     ???:

 

 מה בודדת? זה חתי  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 כן חתימה בודדת.   :מר יצחק אגוזי

 

לגן "פקאן" גן "חמד" גן  4חברים, אני מעלה את סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 "אפרוחים" להצבעה מי בעד? אפשר להוריד. נגד?

 

 אני נגד.   :מר שמוליק מריל

 

 נמנעים? בהתנגדות של אחד אישרנו את בעלי זכות החתימה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 

המועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לניהול שוטף בגני הילדים. גן "פקאן" : החלטה

בירקונה אישור זכות חתימה לגננת חמוטל בן צבי. גן "חמד" בשדה חמד אישור זכות חתימה 

לגננת ענבר שלו. גן "אפרוחים" ברמות השבים אישור זכות חתימה לגננת ענת גסנר. 

 את בעלי זכות החתימה.בהתנגדות של אחד המועצה אישרה 
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 אישור זכות חתימה למנהלת בית חינוך ירקון.  . 5

 

 בבקשה.  5אנחנו עוברים לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

המועצה מאשרת מתן זכות חתימה בחשבונות הבנק  5סעיף   :מר יצחק אגוזי

קרה לגברת עליזה מגן מנהלת בית חינוך ירקון במקום חנה צוקרמן שסיימה את תפקידה. במ

מנהלת בית ספר, למזכירה שהיא עובדת / הזה זה חשבונות בתי ספר יש זכות חתימה למנהל 

 המועצה ובדרך גם ליו"ר ועד ההורים, כאשר שניים מתוך השלושה מחייבים את החשבון. 

 

 שאלות אם אין אני מעלה להצבעה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -זה משהו חדש או שזה    :???

 

לא רגיל, זה לקראת השנה. כל פעם שיש מנהל או מנהלת. חברים   :ד"ר מוטי דלג'ו

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

 

מתן זכות חתימה בחשבונות הבנק לגברת עליזה מגן פה אחד המועצה מאשרת : החלטה

 קידה. מנהלת בית חינוך ירקון במקום חנה צוקרמן שסיימה את תפ

 

 עדכון דרגת המועצה בהתאם להיקף האוכלוסייה.  . 6

 

. על פי הנהלים היקף 6אנחנו עוברים ברשותכם לסעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 בבקשה אגוזי תמשיך.  30,000-בר את הע 2014האוכלוסייה של המועצה לדצמבר 
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הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הודיעה לנו שהיקף   :מר יצחק אגוזי

ועל פי הנהלים מליאת המועצה צריכה לאשר , 2014בחודש דצמבר  30,200-ייה הגיע להאוכלוס

את עדכון הדרגה של המועצה מבחינת קבוצות השכר של העובדים הבכירים ושל הנבחרים. אז 

. בהתאם 30,200על פי נתוני הלשכה לסטטיסטיקה היקף האוכלוסייה לחודש דצמבר עומד על 

ה מאשרת את העלאת דרגת המועצה לדרגה המתאימה להיקף להנחיות משרד הפנים המליא

 . 1.1.15תושבים, וזאת החל מיום  50,000עד  30,000האוכלוסייה של 

 

 מה זה אומר בכסף?   :מר יריב אברהם

 

המשמעות היא שלגבי דרגות הסטטוטוריות הפערים הם סביב   :ד"ר מוטי דלג'ו

לא  40%זים האישיים יש לנו כאלה של . מרבית החו100%שמקבל ברוטו זה מי  1,800-ה

זה ידידינו אגוזי  100%היחידי  90%גם  85%יש לנו גם של  70%של  60%מעטים, יש לנו של 

אחד הוותיקים. מבחינת ראש המועצה והנבחרים הביטוי נדמה לי הוא באופן נמוך יותר, אני לא 

ונקציה אחוזית משכר של או דרך אגב זה כפ₪.  ₪800  750יודע איך אבל הוא סך הכול ברוטו 

 חבר כנסת או שרים אני לא זוכר, זה פחות או יותר.  

 

בחינת משרד הפנים ניתן לעדכן את דרגת מאני רק רוצה לומר ש  :מר יצחק אגוזי

הרשות כמובן בכפוף ליכולת מימון תקציבית שתאושר על ידי גזבר הראשות המקומית באישור 

 לאשר. מליאת המועצה, אז הנכם מתבקשים 

 

נדמה  20,000עד  10,000תקשיבו חברים יש את הקבוצות עד   :ד"ר מוטי דלג'ו

ונדמה לי  250,000, ויש אחר כך עד 100,000עד  50,000, 50,000עד  30,000, 30,000עד  20,000

 אחרי זה זה שלושת הערים הגדולות, זה פחות או יותר. 

 

אמרנו שכנראה כן יהיה איזה שינוי מוטי, הואיל ולפני כן באנו ו   :מר אבי קירס
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בצור יצחק ויכול להיות שזה מאוד קרוב, אני מציע להשהות את ההחלטה הזאתי ולהמתין עד 

 אז. 

 

אוקיי בסדר, אנחנו מציעים לאשר את זה, יש נוסח הצעת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 החלטה שהעלה פה אגוזי. אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו? 

 

 מה נוסח ההצבעה? אפשר להקריא אותה?   :רהםמר יריב אב

 

על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היקף האוכלוסייה   :מר יצחק אגוזי

. בהתאם להנחיות משרד הפנים המליאה מאשרת את 30,200עומד על  2014לחודש דצמבר 

ם, וזאת תושבי 50,000עד  30,000העלאת דרגת המועצה לדרגה המתאימה להיקף האוכלוסייה 

 . 1.1.15החל מיום 

 

מוטי אפשר שנייה משפט לפני ההצבעה? למעשה זה לגמרי    :מר אמנון כהן

 פורמלי משום שזה לא בידיים שלנו. 

 

 נכון בסדר אבל צריך לעשות את זה מסודר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 יש לזה השלכות נוספות?     :???

 

 רה הכללית הזאת. כן, מה ההשלכות מעבר לאמי  :מר יעקב אברהמי

 

 ... משרד הפנים ייתן לנו יותר ייתן לנו פחות.     :???

 

משרד הפנים לא נותן לך לא יותר ולא פחות, הוא רק לקח   :ד"ר מוטי דלג'ו
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מאיתנו. חברים הוא הקריא את הנוסח, אני מעלה להצבעה. מי בעד שירים את ידו? אפשר 

 נו אישרו את זה. נמנעים. אנח 4להוריד. נגד? אין. נמנעים? 

 

 2014על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה היקף האוכלוסייה לחודש דצמבר : החלטה

. בהתאם להנחיות משרד הפנים המליאה מאשרת את העלאת דרגת המועצה 30,200עומד על 

 .1.1.15תושבים, וזאת החל מיום  50,000עד  30,000לדרגה המתאימה להיקף האוכלוסייה 

 שר את עדכון דרגת המועצה בהתאם להיקף האוכלוסייה. הוחלט לא

 

 שמחי ענת –בקשה להיתר עבודה נוספת  .7

 

 מנכ"ל המועצה ביקש להוריד 7אנחנו עוברים לסעיף הבא. סעיף   :ד"ר מוטי דלג'ו

 דו"ח ועדת השקעות. 8את הנושא מסדר היום אז אנחנו מורידים אותו. סעיף 

 

 הזה?  למה להוריד את הנושא    ???:

 

לא יודע, הוא ביקש לעלות הוא ביקש להוריד. שי אתה רוצה   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ?7להתייחס לסעיף 

 

 למה להוריד את הנושא הזה?    ???:

  

י מילים, השנה אנחנו עושים שינוי במערך תאני אסביר רק בש  מר שי אברהמי:

ידי המועצה. יש מקרים שבהם  הצהרונים, הצהרונים יופעלו על ידי מפעילים חיצוניים ולא על

הסייעות שעובדות בגנים בבוקר וגם לא פעם זה בא גם מהיישובים ומההורים עצמם, מבקשים 

 ואילך להיות עובדת 14:00במועצה תמשיך משעה  שאותה סייעת שעובדת בבוקר
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של הצהרון. פורמלית זה מעסיק נפרד וזה מחייב אישור של מליאת המועצה בכל אחד 

וחלקיות עדר ניגוד עניינים יהללו. יש לנו מספר כללים שצריך לעמוד בהם של המהמקרים 

וכו'. אנחנו לגבי כל אחת שתהיה פנייה לגביה אנחנו נביא את זה כאן לאישורכם, לאחר  משרה

שבדקנו שהיא עומדת כמובן בכללים. כיוון שהמקרה הספציפי הזה קיווינו שנשלים את הבדיקה 

יא אותה לאישור וכבר לתת להם את האישור שהיא תעסוק בגן הזה בגן ונוכל להב ,עד לישיבה

חיים. כיוון שלא מוצה תהליך הבדיקה אז אנחנו פשוט מבקשים לא לעשות את זה היום, מליאה 

 הבאה נעלה אותה. 

 

 ואם היא הייתה גננת של הילדים אנחנו צריכים לצאת?   :גב' לאה פורת

 

 ממש לא.   :מר שי אברהמי

 "ח ועדת השקעותדו . 8

 

, כידוע לכם במועצה יש ועדת השקעות מתוקף ועדת השקעות  :מר יצחק אגוזי

הנחיות של חוזר מנכ"ל משרד הפנים. הרכב ועדת ההשקעות כבר אמרתי את זה פעם בעבר, 

הרכב ועדת השקעות של גזבר המועצה, בועז שויגר מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי וציפי ועקנין 

מלווה אותנו יועץ בשם אמיר נוביק מחברת אמירים, נדמה לי שלפני כחצי שנה  סגנית הגזבר.

, מותר 4/2008הוא היה פה בישיבה. מדיניות ההשקעות של המועצה היא בהתאם לחוזר מנכ"ל 

מהיקף התיק באג"ח קונצרני  25%למועצה להשקיע באג"ח ממשלתי, מותר גם להשקיע עד 

, Aומעלה לא פחות מדירוג   Aת או החברות צריך להיות כאשר באג"ח קונצרני דירוג הניירו

הגבלות על הרכב הנכסים של אותם קרנות. בכל מקרה גם כשמשקיעים באג"ח כאשר יש 

מתוך ההשקעות בתיק המנוהל. עד שנת  3%קונצרני אסור להשקיע באגרת בודדת יותר מאשר 

+, כאילו מגבלה קצת A-ל קבעה ועדת ההשקעות מגבלה מחמירה ולפיה השקעות יוגבלו 2012

יותר חמורה. על פי המלצת מנהלי התיקים החליטה ועדת ההשקעות כבר לפני כשנתיים להסיר 

את המגבלה הזאת וההחלטה גם אושרה במליאת המועצה. כמובן שסך ההשקעות באג"ח 

מהתיק המנוהל. ניירות ערך המדורגות בשתי חברות דירוג, יש  25%קונצרני אינן עולות על 
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מדינת ישראל שתי חברות דירוג גדולות, אולי יש גם עוד כמה קטנות, אבל שתי חברות גדולות ב

אחד זה מעלות והשני זה לא זוכר את השם. ההתייחסות הינה לדירוג המחמיר שמבין שתי 

החברות ובחודש יולי לפני כשנה החליטה הוועדה ליישם מגבלה נוספת בעקבות האירועים 

למנפיק בודד  5%ל הנושא הזה, הטלנו מגבלה נוספת שהחשיפה תהיה עד שפורסמו על דנקנר וכ

ת שיכולות ולקבוצת לווים, זה פשוט בשביל לצמצם את החשיפה בקבוצ 7.5%-ולא יהיו יותר מ

בתי השקעות: פעילים,  5-להוות אחר כך סיכון יותר מידי גדול. אנחנו משקיעים היום ב

מיליון  70-ך הכול היקף ההשקעות עומד היום על כבאקסלנס, במיטב דש, בהראל ובפסגות. ס

 10אקסלנס וכל השאר בין ₪, מיליון  25-כאשר אתם רואים בדיוק את החלוקה, פעילים כ₪, 

בכל אחת מהם. פעילים היא הגדולה שבהם כיוון שפתחנו שם, יש לנו ₪ מיליון  12-ל₪ מיליון 

מיליון  10-ר חודשים זה השקעה של כתיקים בפעילים. התיק החדש שפתחנו שם לפני מספ 2שם 

מתוך הלוואה שלקחנו לצורך שדרוג המט"ש. זאת אומרת זה תיק שבמהלך השנתיים ₪ 

מאיזה מקום אחר, אבל כנראה הוא ילך  איזה...הקרובות כנראה ילך ויתחסל אם לא נקבל 

 ויתחסל כי הכסף שם מיועד ממש ממש לפרויקט ספציפי שהוא שדרוג מט"ש דרום השרון

 המזרחי. 

 

 ₪. מיליון  19כמעט   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

השקענו ₪ מיליון  10 ,₪מיליון  15לא, אבל לקחנו הלוואה של   :מר יצחק אגוזי

השקענו זה לא מופיע פה, השקענו בנייר ערך לא דרך בתי השקעות שמתמחה ₪ מיליון  5בתיק, 

, המצגת הזאת הוכנה לקראת בחוזר מנכ"ל בדיוק לפי חוזר מנכ"ל. כאן רואים את התשואות

, כידוע לכם למי 15.7.15-אז היא כוללת בתוכה תשואות עד ל 20.7-הישיבה הקודמת שהייתה ב

שידוע למי שלא אז ישמע עכשיו, בחודש מאי ובחודש יוני היו נפילות חזקות מאוד גם באג"ח 

מתחילת שנה,  0הממשלתי וגם באג"ח הקונצרני. אנחנו בסוף יוני הגענו בערך לתשואה של 

הימים  15-, זאת אומרת היינו עדיין בתשואה חיובית. בחודש יולי לפחות ב0-בערך קצת יותר מ

הימים הראשונים קצת היה פיצוי  15-הראשונים, יש לי פה גם את הנתון של עד סוף יולי, אבל ב
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יולי. אז כך ימים או בשבועיים הראשונים של חודש  15-ב 0.9 ,0.7-והתיקים עלו בסדר גודל של כ

 מתחילת השנה.  1%אנחנו עומדים על סדר גודל של תשואה של  15.7.15-שנכון ל

 

 אירועים האחרונים? גלל הלא היה שינוי בחוזר מנכ"ל ב   :מר אלי כהן

 

 לא.   :מר יצחק אגוזי

 

 או שזו טעות?  2013אגוזי אני רואה פה את התאריך    :מר אמנון כהן

 

. טוב כאן רואים את התשואות בין 15.7.15כון טעות, זה טעות נ  :מר יצחק אגוזי

התיקים. פעילים זה בית השקעות שבאופן די קבוע מוביל כלפי מעלה למרות שמדיניות 

ההשקעה היא בדיוק זהה. יש הבדל אחד בין פעילים לבין שאר בתי ההשקעות, שפעילים 

. מצד אחד זה טיפה יותר עם מח"מ קצת יותר ארוךכהחלטה פנימית שלהם משקיעים באגרות 

מסוכן מצד שני התשואות יותר טובות, בינתיים לאורך כל השנים הם מראים תשואה של לפחות 

לשנה יותר מאשר שאר בתי ההשקעות. באופן מודע אנחנו לא מגבילים, זאת  1.5%עד  1%

ת אומרת גם חוזר מנכ"ל וגם ועדת השקעות שלנו לא מגבילה את המח"מ זה בהתאם למדיניו

ההשקעה או למדיניות של ההשקעות של בתי ההשקעות עצמם, הם נוהגים ככה הם חושבים 

שנים, וכל שאר בתי  5-שככה צריך לעשות, הם משקיעים בניירות עם מח"מ ממוצע של כ

שנים, אלה הם התוצאות נכון שכשיש ירידות אז הם יורדים  4ההשקעות עם מח"מ ממוצע של 

ואתם רואים  2014-, אתם רואים ב2013-כל השנים אתם רואים בקצת יותר אבל בפועל לאורך 

פעילים הם קצת יותר מאשר כולם, זהו עד לכאן.  2015אפילו את המחצית הראשונה של 

  -ההחלטות לאישור מליאת המועצה

 

חכה רק שנייה בוא ניתן לאנשים. שלמה ואחר כך אמנון ואחר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 כך אלי בבקשה. 
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העסק הזה הוא עסק שהוא די גבולי ודי מסוכן. אנחנו רואים   :עצמונימר שלמה 

שאנחנו גם עומדים די על הקשקש עם האחוז הזה, לא שאני לא מרוצה מהנתונים. בכל אופן 

מדובר פה בכספי ציבור, אני חושב שצריך לנהוג בזהירות יתר, יש פה השקעות לדברים מאוד 

ת או אג"ח קונצרניות בדירוגים הכי גבוהים, זה דבר מאוד מסוכנים. שתבינו אג"ח ממשלתיו

היום שאי אפשר לדעת מה יהיה מחר, לכן אני מציע או לצרף לוועדה עוד יועץ מקצועי, או כמה 

שנים הוא נמצא היועץ הזה? אני חושב שכמו שבבנק לא יכול להיות פקיד באותו מקום לאורך 

להיות שאותו יועץ, עוד פעם אני לא מכיר זמן, יש תפקידים שעושים בהם רוטציה, לא יכול 

אותו לא יודע את השם שלו, שכחתי את השם שלו, לא יודע מה טיבו ומה ערכו. בדבר כזה אתם 

יודעים אנחנו העמך מצלצלים אלינו כל הזמן כל בתי ההשקעות תבוא תבוא, אני נוהג למרות 

על הדבר הזה, אני מידי פעם  כן שאני לא עושה שינויים, גם לי יש פעילים אז אין לי ביקורת 

בכדי ללמוד. אני  שאני הולך לנוח כשמצלצלים אליי 15:00אומר כן לבלבלני מוח האלה בשעה 

מקבל את השירות הזה בחינם, פה בסיכומים כאלה שאנחנו משלמים אני אומר או עוד יועץ או 

 יועצים טובים במשק. להחליף יועץ, לקבל החלטה שאנחנו מחליפים יועץ. אני בטוח שיש הרבה 

 

אני רוצה שני דברים, א' אני שמתי לב בהרכב הוועדה אין מה    :מר אמנון כהן

  -שנקרא אנשי ציבור, האם זה

 

 זה הנחיות משרד הפנים.   :מר יצחק אגוזי

 

הנחיות משרד הפנים רק אנשי המועצה זה אחד. שתיים, האם    :מר אמנון כהן

 את זה, האם אני יכול לקרוא לסכום הזה קרן פיתוח? אני יכול ותסלח לי שאני עושה 

 

 לא, בטח שלא.   :ד"ר מוטי דלג'ו
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 האם מתוך הכספים האלה הולכים כספים לקרן פיתוח?    :מר אמנון כהן

 

יש פה כספים שהם של קרן פיתוח, יש פה כספים שייעדנו אותם   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -ש פה כספים של פרויקטים של המועצהלפרויקטים של ישובים שעדיין לא השתמשו. י

 

 70אני הייתי מאוד שמח לדעת כמה מתוך הסכום הזה של    :מר אמנון כהן

 , כמה מתוך זה זה של קרן פיתוח. ש"ח מיליון

 

מה שקורה הוא שאנחנו שוב מגיעים לסוגיה הזו. אנחנו מידי   :ד"ר מוטי דלג'ו

 וק את ההרכב של קרן הפיתוח. רבעון מגישים דו"ח ובדו"ח התקציבי רשום בדי

 

 אז אתה לא זוכר פשוט עכשיו בשביל להגיד לי.    :מר אמנון כהן

 

 לא, אני בעל פה לא זוכר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 משהו כזה אל תהיה בלחץ.  100-ל 10בן   :מר יריב אברהם

 

כמה זה עולה עמלות? וכמה אנחנו משלמים ואם משלמים וכמה    :מר אלי כהן

  ריטיינר.  ו יועץ והאם זה מבוצע בצורה שללאות

 

 היה כתוב למטה בקטן אחרי תשלום עמלות.    :מר אמנון כהן

 

 לא לזה התכוונתי.    :מר אלי כהן

 

לגבי היועץ, תראו אני לא יודע אם ההגדרה באמת היא המילה   :מר יצחק אגוזי
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עבר הוא היה בחברה הרבה יותר הנכונה היא יועץ. הבחור הזה מלווה אותנו, יש לו את החברה ב

גדולה בחברת תמורה מי שמכיר, והיום הוא בחברת אמירים. התפקיד העיקרי שלו זה לעקוב 

 אחרי בתי ההשקעות שהם לא חורגים ממדיניות ההשקעה, זה התפקיד העיקרי. 

 

 כמה זה עולה?    :מר אלי כהן

 

עקוב. התוכנה שהוא רגע אני אגיד. התפקיד העיקרי שלו זה ל  :מר יצחק אגוזי

מפעיל זה עוקב ברמה היומית היא הוכיחה את עצמה בעבר. רק לפני מספר חודשים בעקבות 

איזה שהוא אירוע ירד הדירוג של איזה שהם ניירות ערך, אני לא זוכר אם זה דנקנר או תשובה 

ודא אני לא זוכר של מי, וקיבלתי התראה יום למחרת כולל מיילים למנהלי בתי ההשקעות לו

ביצוע של מכירה של אותם ניירות ערך שהדירוג שלהם ירד, אז כך שמבחינת השקט הנפשי שלנו 

לפחות של ועדת ההשקעות, אני מקווה גם של מליאת המועצה זה חשוב. העלות שאנחנו 

 כולל מע"מ אם אני זוכר נכון.  בחודש₪  2,000משלמים לו זה 

 

 עמלות.    :מר אלי כהן

 

 0.40-ל 0.35כל בית השקעות יש לו את העמלות שלו. זה נע בין   :מר יצחק אגוזי

 לשנה מהמחזור בתיק.  0.42בערך אולי 

 

 לא נראה לי אולי מהרווחים. ₪? מיליון  70-מה  :מר יריב אברהם

 

 . 0.3%מהמחזור השנתי   :מר יצחק אגוזי

 

תי מיותר, אני מבין טיפה באחוזים לא מבין בניירות ערך וזה לדע  :מר יריב אברהם

תשים את הכסף בבנק שיישאר בעובר ושב לא צריך להרוויח לא צריך להפסיד. ככה אני מאמין 
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 מה לעשות. 

 

חברים אני מבקש, הוא הביע את דעתו במיוחד ללא קבלת   :ד"ר מוטי דלג'ו

 אישור וזה בסדר. אלי לא סיים בבקשה. 

 

של תיק זה בהחלט  ובכזה גודל קודם כל התשובות הם מספקות   :מר אלי כהן

שכר סביר. לגבי עמלות אני יכול להגיד לך מידע אישי שאפשר לשפר את זה מול פעילים עצמם 

 ומול הקרנות. 

 

 ... אומר שזה הנמוך מבין מה שהוא אמר.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

, pressלגבי השכר זה שכר סביר וראוי, הייתי עושה איזה שהוא    :מר אלי כהן

 על העניין של העמלות אתם משלמים יקר.  pressהייתי עושה פה  הערה אישית שלי,

 

בהקשר למה שאמרתי קודם, אם היועץ הזה הוא רק יועץ טכני   :מר שלמה עצמוני

 -אז חסר פה משהו, מי קובע שפעילים או אקסלנס

 

זה ועדת ההשקעות קובעת את הסל ביניהם, וכשרצינו להרחיב   :ד"ר מוטי דלג'ו

 עדת ההשקעות הביאה את זה לאישור המליאה. לקבוצה חדשה ו

 

לא, לא, אז אני רוצה להגיד לך שיש גם בשוק כמו שהוא יועץ   :מר שלמה עצמוני

טכני שהוא יועץ מתריע שלא נחרוג מהכללים יש בשוק יועצים שמייעצים לך כדאי לך ללכת 

צטיינים. ר שחם מלעבוד עכשיו עם אקסלנס, כדאי לך עכשיו בשלוש השנים האחרונות אלטשול

תראה אנחנו בשנים האחרונות מקובעים על החברות האלה, אני חושב שהוצאנו את מגדל בסך 

 הכול, אבל אין דינמיות בתיקים. 
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 קיבלת תוצאות יפהפיות.     :???

 

אחרי יוני היו אצלנו שני  ,כל רבעון אנחנו יושבים לאחרונה  :מר יצחק אגוזי

 כלכלנים של בתי השקעות. 

 

אין מה לעשות זה אחוז אחד, בגלל זה אני אומר לך הם    :ר אלי כהןמ

 , יש כאלה שהתרסקו פה. מצטיינים

 

שני בתי השקעות, שניים מתוך החמישה שלחו אלינו את   :מר יצחק אגוזי

הכלכלנים הראשיים שלהם הם באו בפני ועדת השקעות, גם למסור סקירה מה הולך לקרות וגם 

וון שלהם והוועדה מקבלת החלטה, ההחלטות  הם בסך הכול מאוד לתת לנו טיפים מהכי

מינוריות כי אנחנו כפופים לחוזר מנכ"ל אנחנו לא יכולים להשקיע בהרבה מאוד דברים שאולי 

מישהו אחר או גוף שאינו ציבורי יכול להשקיע ולעשות אולי תשואות יותר גבוהות, אנחנו 

 מעט אבל בטוח.  ,מסתפקים במועט

 

כל מה שאמרתי אין בו ביקורת, לראות מסך ירוק בתקופה    :כהן מר אלי

 הזאת זה יפה מאוד. 

 

אני לא מבין בזה כלום, יצאתי בהרגשה מסוימת  שאנחנו בידיים   :מר אשר בן עטיה

טובות וזה מה שחשוב. אני באמת שלא מבין בזה כלום, גם אם יש לי ניירות אני לא יודע מי 

 סק עם זה. מתעסק איתם, אני לא מתע

 

חברים תקשיבו כל אחד יודע שרמת הסיכונים כרמת הסיכויים   :ד"ר מוטי דלג'ו

והעניין הזה תלוי, אם זה האדם הפרטי זה אוהב סיכון או שונא סיכון ובהתאם לעקומה הזו כל 
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אחד מתנהג. אנחנו מוסד ציבורי, כמוסד ציבורי לקחנו החלטה גם בדיווח הקודם וגם לפני כן 

דיי וגם על ידי ועדת ההשקעות בצורה ברורה דבר שגם תאם את עמדת מרבית כל חברי גם על י

המועצה, משום שאנחנו מוסד ציבורי ממשיכים במדיניות במידה רבה השמרנית שלנו. 

רווחים הוכיחה את עצמה, כי אם לא הייתה  0המדיניות השמרנית הזו דווקא בתקופה שכמעט 

ה. ואתם מכירים את אותו אחד שכשבא אליו להתלונן במכ 10%יש כאלה שקיבלו  ניתשמר

-, עכשיו זה ירד לך סך הכול ב100%-אומר לו: 'מה אתה מתלונן? זה עלה לך לפני שבועיים ב

-ל 100-'. אתם עכשיו מבינים גם מה ההבדל נכון או לא? או שאתם רוצים הסבר? עלה לו מ60%

, אז זה ההבדל. אז לפעמים כשלא 80-ל 200-אז ירד לו מ 60%-נכון? אחר כך זה ירד לו ב 200

שמים לב, לכן אנחנו רוצים להיות מה שנקרא על הצד היותר בטוח כמה שניתן. וכאן אגוזי הכין 

  -גם נוסח הצעת החלטה בנוסף לדברים שלי המועצה

 

מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח ועדת השקעות כפי   :מר יצחק אגוזי

צה מאשרת את מדיניות ההשקעות על פי המלצת הוועדה. דיווח שנמסר על ידי הגזבר. המוע

 .  2015נוסף יימסר להנהלה בסיומו של הרבעון ולמליאה בסיומה של שנת 

 

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

 אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. 

 

את דו"ח ועדת השקעות כפי שנמסר על ידי הגזבר.  מליאת המועצה רשמה לפניה: החלטה

את מדיניות ההשקעות על פי המלצת הוועדה. דיווח נוסף יימסר פה אחד המועצה מאשרת 

 .  2015להנהלה בסיומו של הרבעון ולמליאה בסיומה של שנת 

 

  2015עדכון תקציב  . 9

 

להזכיר לחברים  מכאן אנחנו עוברים לעדכון תקציב. אני רוצה  :ד"ר מוטי דלג'ו
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זה היה כבר צריך להיות קודם לכן דחינו. אנחנו כשאישרנו את התקציב אמרנו גם שאנחנו נביא 

עדכון ולפי מיטב זכרוני דווקא אני אמרתי שזה יהיה בחודשים יותר מוקדמים, נדמה לי שאפילו 

 קשה אגוזי. נקבתי באפריל מאי, אבל המערכות עובדות ויש לכם פה את העדכון שאגוזי עשה. בב

 

 2014טוב אז כמו שמוטי אמר התקציב אושר בחודש נובמבר   :מר יצחק אגוזי

קצת מוקדם מהרגיל, זאת אומרת שהוא הוכן כבר בחודש אוקטובר, כבר אז אמרנו באמת 

שנביא עדכון תקציב פחות או יותר במחצית השנה, כמו שמוטי אמר זה התאחר אבל כל עקבה 

פחות או יותר את הצפי גם של תחילת שנת  ,רבה יותר טוב היוםלטובה, ואנחנו יודעים ה

הלימודים, לא את הצפי אנחנו כבר יודעים מספרים מדויקים של בתי ספר, של כיתות, של 

 6תלמידים, ולכן התקציב כפי שמוצג בפניכם הוא תקציב הרבה יותר אמיתי, הוא מתבסס על 

חודשים כמו שכר,  7מהנתונים הם על סמך חודשים מלאים של ביצוע הוצאות והכנסות, חלק 

הוצאות פחות כי לא כל ההוצאות הגיעו של חודש יולי, אבל דברים שניתן ללמוד מחודש יולי 

נכללו גם בתוך הפרמטרים שעל פיהם התקנו את התקציב. כל נושא תקציב החינוך נבדק ואתם 

וד יסודי, סעיף סעיף על ידי תראו בו פערים לא קטנים בכל הסעיפים הוא נבדק באופן מאוד מא

סגן מנהל האגף ועוד כלכלן אחד שעוזר לו. בדקנו בדיוק את כל נושא ההכנסות ואת כל נושא 

ההוצאות בחינוך ותקצבנו בהתאם. אם נשאלה פה מקודם שאלה לגבי תקציב הספורט, גם 

ציב הקודם לשנה, התק₪  200,000-אז הצלחנו להגדיל אותו בכ ,לפעמים כיף לעזור למי שעושה

 ₪. 1,254,000ועכשיו הוא ₪  1,070,000היה 

 

כשששי אמר מיליון וחצי הוא התכוון להיקף הפעילויות שלו, כי   :מר יצחק אגוזי

מהפעילויות שלו נעשות על תקציבים אחרים. זאת אומרת ספורט בכל מיני בתי ספר חלק חלק 

דור הספורט הוא כמו שאמרתי על נוער. הוא אמר מה היקף הפעילות שלו אבל התקציב של מ

 כננו בחודש נובמבר לגבי כל השנה. יש לנו בסך הכול לפי טבלת יותר מאשר ת₪  200,000-בערך כ
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לעומת התקציב שאושר בחודש נובמבר שנה שעברה. ₪ מיליון  6-גידול של כהאקסל שקיבלתם 

של ארנונה, אנחנו יש פה את כל ההפרשים בכל הסעיפים השונים וכל הפרקים השונים. כך למ

יותר מאשר תכננו, בנושא ₪ מיליון  4-יודעים היום מקווים שזה באמת יתממש שהיא תהיה בכ

החינוך אתם רואים פערים גם כן גם בהכנסות וגם בהוצאות, שאר הדברים הם פחות או יותר 

הפרשים לא גדולים. כמובן שבנושא של שירותים עירוניים שחלק גדול מזה זה העברות 

דול בארנונה. כמו שמוטי שובים יש גידול לעומת תחילת השנה וזה כפונקציה של אותו גיליי

וכמובן כמו שאמרתי התקציב ₪, מיליון  4-הדגשה, בעל יסודי התקציב יותר גבוה בכמשנן לי ב

הזה נבדק לפרטי פרטים, הכנסות היו רשומות במנהל חינוך ובמקומות אחרים. אנחנו יודעים 

על התקציב בחינוך ברמת הסעיפים. בנושא של על יסודי, אני לא זוכר בדיוק  היום הרבה יותר

  -מה הפער אבל בדקתי אותו

 

 רשום לך.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

לא, אני מדבר על ההכנסות סימנתי לי. זהו פחות או יותר יש   :מר יצחק אגוזי

 לכם את כל הפרקים, אם יש איזה שהם שאלות אני אשמח. 

 

 אלי ביקש, לאה, אבי קירס ויפתח.   :ג'וד"ר מוטי דל

 

אבל לא חשוב. אם שמעתי נכון  לאמנוןאמרת אלי התכוונת    :מר אמנון כהן

 6-מיליון יותר יהיה הכנסה מאשר היה בתקציב? ציינת את ה 6שהצפי או על בטוח אמרת 

  -מיליון

 

 ₪.  מיליון 268-ל₪ מיליון  262-לא, היקף התקציב גדל מ  :מר יצחק אגוזי

 

 על בסיס ההכנסות הנוספות?    :מר אמנון כהן
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 כן, על בסיס בדיקה.   :מר יצחק אגוזי

 

 אוקיי, על ההכנסות הנוספות מי עשה את החלוקה?    :מר אמנון כהן

 

₪ מיליון  267היה  2014אמנון אתן לך רק מידע. הביצוע של   :ד"ר מוטי דלג'ו

כלומר הוא עושה תוספת של ₪, מיליון  268הוא  ומשהו ועכשיו התקציב שהוא מכין המעודכן

סך הכול השוואה לעומת הביצוע. המשמעות של ההגדלה היא חלק גם הגדלה ₪ מיליון 

אוטומטית במיוחד בנושא של החינוך. אתה תראה שיש את ההגדלה ומול זה מצד שמאל אתה 

פנים ואופן. אז  תראה גם מבחינת ההקצבה של משרד החינוך, אבל לא באותם הסכומים בשום

אם אתה רואה כאן אפילו בתי ספר יסודיים, אתה רואה את הפערים שמבחינת על יסודי כפי 

שגם אגוזי ציין, ישנה הגדלה מאוד מאוד גדולה, וחלק מהנושא של הארנונה זה צפי חדש ואגוזי 

בר למה יהיו מע₪ מיליון  4אמר הוא מקווה שאכן, כדי שהתקציב יהיה מאוזן הוא מקווה שאכן 

 101.3-בהשוואה ל₪ מיליון  103של הארנונה הוא  2015-שתוכנן בתקציב. בפועל התקציב ב

 ₪.  ₪700,000,  800,000כלומר זה הגדלה של ₪, מיליון 

 

אני בעניין של עדכון תקציב רוצה לרדת לרמה שמתחתינו, לרמה    :גב' לאה פורת

ומיים צריך להיות איזה שהוא עדכון של הוועדים המקומיים. אני מבינה שגם בוועדים המק

לעניות דעתי. ולמה אני מתכוונת בתור דוגמא רק. אני רואה פה שמבחינת שמירה וביטחון יש 

ירידה בתקציב שאתה רוצה להשוות. זה נכון? תסתכל יחד עם איתי כי אני אשת מילים ולא 

 מספרים.  

 

 יש ירידה כן.   :מר יצחק אגוזי

 

ואני יודעת גם שהודיעו לכמה יישובים ביניהם נירית שהם כן,    :גב' לאה פורת
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 ים להם את תקציב הביטחון. דמור

 

זה לא זה. המועצה לא הורידה ליישובים כסף, ואם יורד למישהו   :ד"ר מוטי דלג'ו

 כסף זה חיצוני. 

 

 לא, הורידו כסף.    :גב' לאה פורת

 

 מוטי זה עבר דרך המועצה. כן, אבל זה ירד דרך המועצה מוטי.   :מר יצחק אגוזי

 

שנייה, המועצה כמועצה כסף של המועצה היא לאף יישוב לא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 הורידה. 

 

 הורידה.    :גב' לאה פורת

 

 דרך המועצה.  ומה שהורידו זה התוספות שבאו מבחוץ ועבר   :מר אמנון כהן

 

אנחנו נותנים עבור מה שהם נתנו כסף ייעודי אמרו לנו: 'שמע,   :ד"ר מוטי דלג'ו

נווה ימין או ירחיב, או צופית או שדה ורבורג', נתנו ועכשיו הם לא מעבירים את זה לכן זה לא 

כמו בחשבון שזה פרק זמן גם לא היה לנו קב"ט, אומנם זה לא סכומים גדולים  רשום פה. שניים

 אבל בכל זאת זה איזה סכום. עכשיו תמשיכי בבקשה. 

 

עכשיו אני שואלת איך מסתדר הוועד המקומי שאתם בעצם אז    :גב' לאה פורת

מורידים לו את מה שאתם לא נותנים לו, והוא לא יודע מאיפה זה בא, איך הוא מסתדר עם 

 עדכוני תקציב? זה מה שאני שואלת. 
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כשמשרד החינוך מחליט לעשות איזה קטע  בדיוק כמו שאנחנו  :ד"ר מוטי דלג'ו

  -ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו. אני חשבתי שאת רוצה שאנחנו דיפרנציאלי והוא מוריד לנו

 

  -לך יש גזבר   :גב' לאה פורת

 

בסדר שנייה, אני הבנתי שאת רוצה שאנחנו נמליץ בפני הוועדים   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -לעשות עדכון תקציב. הרעיון הוא רעיון טוב, אנחנו נבדוק אותו ואני חושב שבאמת כדאי

 

ולתת הודעה מראש שכבר בינואר שהולך לרדת איזה שהוא    :ורתגב' לאה פ

 תקציב כדי שאפשר יהיה להתארגן.  

 

אני מופתע מזה לדעתי כל יישוב עושה עדכון תקציב, זה נראה לי    :מר אמנון כהן

 דבר טריוויאלי בניהול דברים כאלה. 

 

 איזה יישוב עושה?    :גב' לאה פורת

 

לאה, לאה, אני לא מתווכח איתך אני רק אומר למשל.  נחשונים   :מר אמנון כהן

 לך. 

 

 אתה אגודה? אני שואלת אם אתה אגודה?    :גב' לאה פורת

 

אני לא מתווכח איתך אני רק אומר לך, זה נראה לי כל כך    :מר אמנון כהן

 -טריוויאלי, מי שמחזיק חשבון

 

₪  9,000לא מקבלים  זה בלי ויכוח, אם מקבלים הודעה שמהיום   :גב' לאה פורת
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  -לחודש אז

 

 אז היישוב עושה עדכון.    :מר אמנון כהן

 

 מה זה עדכון? ממה הוא יעשה עדכון? מהתרנגולות שלך?    :גב' לאה פורת

 

לאה, עדכון זה גם כשאין לך אז אתה יודע איפה לקצץ, לא רק    :מר אמנון כהן

 איפה להוסיף. 

 

 איפה?    :גב' לאה פורת

 

 אז אמרתי לך, היישוב מחליט איפה.    :כהן מר אמנון

 

זור לך. תראה, במקום שאיזה אמירה היא לא אעאמנון אני   :ד"ר מוטי דלג'ו

מזיקה אז כלומר שאפשר להגיד אותה, אבל אני מעריך שגם טועים. כי יכול להיות שמכלל 

ת לפחות היישובים חלק לא קטן באמת עושה את העדכונים. אבל אומרת לך לאה היא יודע

 יישוב אחד שלא עושה, היא יודעת אחד. 

 

לא שלא עושה, הוא לא יכול לעשות. אם אתה מודיע לו בחודש    :גב' לאה פורת

 וגם רטרואקטיבית יורידו לו את מה שנתנו לו. ₪  9,000יולי שמהיום הוא לא מקבל 

 

 אני אתן לך פתרונות לזה אבל לא עכשיו.    :מר אמנון כהן

 

בעצם נעשו פה לחלק מהיישובים עדכונים רטרואקטיבית     :סמר אבי קיר

אחרות, גם למתן בדיוק באותו אופן. כלומר הודיעו להם: 'רבותיי בספרים  ואמסיבות כאלו 
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שלכם קיזזו סכום כזה וכזה מפה תתנהלו'. אין את היכולת עם כל הכבוד ליישוב לעשות את 

אין לך את היכולת. וכשאתה מוריד ליישוב ההתאמות האלה כמו שיש לך פה בקופת המועצה, 

. מה לעשות? אין לו crisisמהפעילות השוטפת שלו, בשבילו זה יכול להיות גם ₪  25,000פתאום 

את היכולת לבוא ולהגיד: 'אתה יודע מה? אני מוריד מפה אני מקצץ...' וזה נעשה. לכן אני מציע 

זוזים במהלך השנה. זה לא הוגן זה רבותיי בדברים האלה להשתדל שלא לעשות את אותם קי

 לא נכון ובטח ובטח עם היכולת שלנו במועצה כן אפשר לתמרן בסכומים הקטנים האלה. 

 

סעיפים, יש פה היכל התרבות בהוצאות. התקציב היה בשנה  3  :מר איתן יפתח

  -₪יון מיל 6יותר, מתוך ₪ בפועל במיליון ₪. מיליון  3.4התקציב של השנה ₪, מיליון  4שעברה 

 

לא, אם אתה מסתכל על הביצוע של שנה שעברה זה לא מיליון.   :מר יצחק אגוזי

הפרש זה מהתקציב שאושר בתחילת שנה לבין התקציב של ₪  1,064,000-מה שאתה רואה את ה

 עכשיו, זה לא לפי הביצוע. 

 

 זה מה שאני אומר.   :מר איתן יפתח

 

  -ה שעברה לתקציב של השנה המעודכןההפרש בין הביצוע של שנ  :מר יצחק אגוזי

 

שזה התקציב שאנחנו מאשרים ₪ מיליון  3.5החלטנו וסיכמנו על   :מר איתן יפתח

שזה שישית מסך הגידול בכלל ₪, מיליון  4.5להיכל התרבות. בפועל אנחנו היום עומדים עם 

וצאות של בתקציב השנה, רק על היכל התרבות. השאלה הראשונה, מאיפה נובע הגידול פה בה

 כאשר ההכנסות שלו ירדו בחצי מיליון? ₪ מיליון 

 

 ₪.  400,000-ההכנסות עלו ב₪, ההכנסות לא ירדו בחצי מיליון   :מר יצחק אגוזי
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 ₪.  1,064,000... ₪ 425,000  :מר איתן יפתח

 

תראו, יש דברים שכשעשינו את התקציב בחודש נובמבר לא היו   :מר יצחק אגוזי

 . ידועים עד הסוף

 

 תסביר לו למה, תסביר לנו למה, עזוב ידעו לא ידעו.   :מר שלמה עצמוני

 

 יש דברים שאתה לא יודע אותם.   :מר יצחק אגוזי

 

 עכשיו תסביר למה.   :מר שלמה עצמוני

 

 מה? למה אתה לא יודע?   :מר יצחק אגוזי

 

ת אני אחדד את השאלה. השאלה שנשאלת כאן, האם ההוצאו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 5בצד השני הכנסות ₪ מיליון  5של היכל התרבות הוצאות נטו, כי יכול להיווצר שההוצאות עלו 

זה לא יכול ₪. לא קרה שום דבר. האם ההוצאות נטו של היכל התרבות עלו במיליון ₪ מיליון 

 להיות אבל אני רוצה לשמוע אותך. 

 

את הביצוע של  2014מספרים, יש פה את ההוצאות של  3יש פה   :מר יצחק אגוזי

, יש פה את התקציב הישן שהחלטנו עליו בחודש נובמבר שנה שעברה, ויש פה את התקציב 2014

זה בין התקציב הישן לתקציב החדש, עכשיו בין הביצוע לתקציב החדש ₪  1,064,000-החדש. ה

 400,000-שהוא מוסבר גם כן על ידי הגדלת ההכנסות ב₪,  400,000או ₪  300,000ההפרש הוא 

 .₪ 

 

 בכמה גדלו ההכנסות?     ???:
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. אם אתה מסתכל על הביצוע של שנה 2,664-ל₪  2,395-מ  :מר יצחק אגוזי

 זה זניח. ₪  400,000ופה ₪  300,000שעברה אז יש גידול פה 

 

 את היכל התרבות? זה לא יכול להיות. ₪ מיליון  2-אני מסבסד ב  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

אין פה את השכירויות, השכירויות  ש נראה לי יכול להיות,  זה כן  :מר יצחק אגוזי

 נמצאות בסעיף השכירויות. 

 

 כשהוא נותן את האולם זה לא נכנס פה?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 בתקציב ככה זה לא נכנס.   :מר יצחק אגוזי

 

מיליון  2אגוזי אני מבקש לבדוק, אין מצב כזה שיש סבסוד של   :ד"ר מוטי דלג'ו

התרבות. היכל התרבות מה שנקרא סדרת המינויים אנחנו שם כן מסבסדים זה מה  בהיכל₪ 

וכל ההכנסה, גם  45שנקרא הרמה הכי גבוהה הליבה. אבל כל הסדרות האלה גם אם זה עולה 

, אבל גם אם עושים את כל המכפלות האלה אנחנו לא 25, 20אם ממלאים את האולם זה 

ת בדרך כלל פחות או יותר מכסות את עצמן, אז פה יש מגיעים לסכומים האלה. שאר הפעילויו

פה בתי ספר שאנחנו מסבסדים וכו'. אני מציע לבדוק, להערכתי חלק מהנושא של ₪,  5,000

אירועים חיצוניים שמשלמים זה לא נמצא פה. אני מבקש לבדוק את זה ובעניין הזה שיהיה 

 דיווח מאוד מאוד ספציפי. 

 

וספים לא ברור לי מה זה. זה בשני צדדים גם כאן גם שירותים נ  :מר איתן יפתח

מצד שמאל באמצע, כתוב תחת חינוך שירותים  2015כאן. זה בטבלה של עדכון תקציב מועצה 

 נוספים.  
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בחינוך יש את הגנים, בתי ספר יסודיים, תיכוניים ושירותים   :מר יצחק אגוזי

ירות פסיכולוגי, קב"ס, קב"ט מוסדות נוספים. שירותים נוספים של א' הסעות של קבלנים, ש

סעיפים "שמתחבאים" תחת הכותרת שירותים נוספים. אני חושב שבדו"ח  5חינוך, ומלגות. 

 עמודים שגם כן חולק לכם יש פירוט שם.  7המפורט של 

 

מה שעכשיו אוקיי, וסעיף אחרון אגרת ביוב של מים נכנסת פה?   :מר איתן יפתח

היא לא ת לפי סכום קבוע, השאלה איפה היא מופיעה פה? השתנה אגרת הביוב שמשולמ

 הכנסה והוצאה. כ

 

 הערכה היא שאין בגדול שינויים מפליגים.   :מר יצחק אגוזי

 

 ראש המועצה הבטיח שלא נשלם יותר.      ???:

 

 הכלל.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 ואנחנו נפעל שזה יתבצע.     ???:

 

רבה חשבונות שיישובים יוצא להם ככלל דרך אגב ראיתי ה  :ד"ר מוטי דלג'ו

 לשלם פחות. 

 

  -אני הוכחתי דרך אגב לאגוזי  :מר איתן יפתח

 

אבדוק את זה. הנתונים לך שאני אתה לא הוכחת אני אמרתי   :מר יצחק אגוזי

 שלי נכונים. 
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אני רוצה לדבר על הגרושים לא על המיליונים שאתם לוקחים   :מר אשר בן עטיה

לפה, מה שלאה אמרה והידיד שלי אומר מפה, כל מושב שעשה תקציב אושר פה מפה מעבירים 

במליאה. אתה לא יכול לבוא אחרי יומיים ולהגיד לו: 'לא, אושר לך התקציב הזה שמגיע לך 

ואתה עכשיו מוריד ואומר לי', איך אני יכול להסתדר? עכשיו יש לי ניגוד ₪  2השמירה 

ד שלנו. אבל איך ועד יכול להסתדר ולא יכול להסתדר, אינטרסים נכון? אני מדבר על הווע

והמועצה בתור גוף גדול צריכה לקחת את הסכום הקטן הזה על עצמה ולשבור את הראש, אי 

 אפשר להגיד את זה ככה. 

 

 מה הורדתם? אני לא מבין.     :???

 

 לחודש. ₪  9,000   :גב' לאה פורת

 

 על מה?     ???:

 

תתפות בשמירה ועל שמירה על חדר משק, אתה רוצה שזה על הש   :גב' לאה פורת

יהיה מוקלט בבקשה. קיבלנו מכתב התראה מחברה שאנחנו לא מיהי ולא יודעים מה היא 

בחודש בשביל לשמור על החדר נשק, שאני גם לא יודעת איפה הוא, ₪  1,500שכביכול קיבלה 

מכתב התראה של עורך  ,יודע מהוופתאום הם שולחים אלינו לוועד נירית שלא יודע מיהו ולא 

 מהמועצה. ₪  9,000-דין. אז עכשיו תגיד לי למה צריך לקבל את זה? ו

 

 אם תמשיכו ככה גם אתכם יוציאו מהמועצה.     ???:

 

  עם...לא, אמרו שיהיה ועדת גבולות    :גב' לאה פורת
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עו אם נמשיך ככה אז אותם אלה שקובעים שמירה שלא יקבו  :מר אשר בן עטיה

 .שצריך להיות שני שומרים עכשיו

 

 אני חושב שמאוחר מידי אפשר לדחות את הדיון הזה.     ???:

 

לא צריך להמשיך את הדיון, צריך להגיע להחלטה עם סייגים,    :גב' לאה פורת

 עם הסתייגויות. 

 

אוחזים את זה משני הקצוות, מצד אחד יש חוקי שמירה, ואומר   :מר אשר בן עטיה

 '.ר אתה לא שם שומר אחדבשע'לי 

 

 כן.   :גב' לאה פורת

 

מי אתה שאתה תקבע לי? אני  .ואתה מממן לי רק שומר אחד   :מר אשר בן עטיה

רוצה להיות כמו כפר סבא לא רוצה לשים שומר בכלל. אבל עזוב את זה, אתם אישרתם את 

ים פה על גרושים, התקציב של נוה ימין תעמדו אחרי התקציב שאישרתם זה הכול. ואנחנו מדבר

 המועצה יכולה לקחת את זה ולהוציא לפחות את השנה. 

 

מתנדבים יושב לילות ותולש את השיער מאיפה של ועד  .גרושים   :גב' לאה פורת

 לקחת את הכסף. 

 

כל הקיצוצים האלה שאתם מדברים עליהם הקיצוצים האלה   :מר יצחק אגוזי

  להיות ערבה לזה.  לל יכולהשל השמירה זה כסף חיצוני, איך המועצה בכ

 

 אתה אישרת את התקציב.   :מר אשר בן עטיה
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 אז מה אם אישרתי את התקציב.   :מר יצחק אגוזי

 

 )מדברים יחד( 

אבל אגוזי כשאמרתי פה לא לקבל את ההצעה של משרד   :מר אשר בן עטיה

ו אני אומר הביטחון אתה צחקת, אני אמרתי לא לקבל את ההחלטה הזאת אתה צחקת. ועכשי

 לך עוד פעם, אתה אישרת את התקציב, תפתור את הבעיה מה אתה רוצה ממני? 

 

 אני לא יכול לפתור את הבעיה.   :מר יצחק אגוזי

 

אנשים מתנדבים עושים את העבודה שלהם וכל פעם  7 ,6יש   :מר אשר בן עטיה

 לעשות את זה.  הם יכולים מקבלים סטירה. איך

 

 קציב יגדל היינו מקבלים יותר? אם הת  :מר איתן יפתח

 

  -ממתן זה לא₪  25,000-כשקיצצת את ה   :מר אבי קירס

 

 זה משהו אחר, זה לא אותו דבר.   :מר יצחק אגוזי

 

 אבל עשית את זה באמצע השנה רטרואקטיבית.    :מר אבי קירס

 

אני אומר דבר בסיסי, אתה מאשר את התקציב שלי, אם אתה   :מר אשר בן עטיה

 ... היית צריך להעביר לי ר תבדוק... ואתה לוקח דברים שאתהמאש

 

ותסתכלו גם גם התקציב תסתכלו איך מאושר פה במליאה   :מר יצחק אגוזי
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הסתייגויות, אם יש שינויים של גורמים חיצוניים, בבמכתב שהוועדים מקבלים, הוא מאושר 

 איך אתה רוצה שהמועצה תהיה...

 

 אותו איך להימנע מזה זה הכול. לא, תנחה    :גב' לאה פורת

 

מהיום והלאה... תהיה הסתייגויות, רואה התחייבות אני אקח   :מר אשר בן עטיה

 עורך דין ואני אכתוב לך הסתייגויות. מה זאת אומרת? 

 

₪  30,000איך אתה מצפה שמשרד הביטחון מקצץ לא יודע מה   :מר יצחק אגוזי

 . מאיפה היא תביא את זה? לכל יישוב שהמועצה תספוג את זה עכשיו

 

 קודם כל זה לא לכל יישוב.    :גב' לאה פורת

 

 יישובים.  6זה   :מר יצחק אגוזי

 

עד סוף השנה זה לא נורא, זה לא נורא. ולא ₪  30,000יישובים  6   :גב' לאה פורת

 מעמידים את התושבים המתנדבים האלה שיישבו... 

 

 ו פה שזה לא נורא. אין שום בעיה שיחליט  :מר יצחק אגוזי

 

 להוריד את פעילות הנוער או להוריד אני לא יודעת מה.    :גב' לאה פורת

 

 אז שיחליטו פה שזה לא נורא.   :מר יצחק אגוזי

 

או לכבות את החשמל מוקדם יותר בבוקר, זה הגיוני, מה קרה    :גב' לאה פורת
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 לכם? 

 

ד ולהסביר על מה הדיון. חברים, אני קודם כל רוצה להעמי  :ד"ר מוטי דלג'ו

אנחנו לא נמצאים עכשיו במסגרת של חלוקת כספים, זה לא הדיון. הדיון הוא עכשיו על עדכון 

שמרביתו בעיקרון נובע מתחום של חינוך וגם קצת נוער, אבל בעיקר חינוך  ,תקציב של המועצה

עכשיו  ואנחנו אומרים את זה בתחילת כל שנה, זה פתיחה של גן ילדים בהמשך. למשל

כשמדברים שהתקציב שאושר פותחים גני ילדים חדשים למשל, יש לזה את המשמעויות. אנחנו 

 לא נמצאים עכשיו בחלוקה של כספים עם כל הכבוד. 

 

 ₪.  200,000אבל יש פה ירידה של סעיף ביטחון זה מינוס    :גב' לאה פורת

 

ך. אז לפחות לאה, גם כשאת מדברת בלי רשות מקשיבים ל  :ד"ר מוטי דלג'ו

תקשיבי לאנשים שמדברים עם רשות. עכשיו במקביל לעניין הזה אני יכול לתת לכם, נניח 

פתאום כתוצאה מהפעילות שלנו אחד מהיישובים קיבל סדר גודל של כמה מאות לנושא של 

גדרות, אז גם כן באמצע שנה אנחנו לא נעביר לו את זה, אולי ניקח את זה ונחלק, אי אפשר. 

יע צבוע צובעים אותו, כל כסף חיצוני שזה פיקוד העורף המשטרה צבוע, כשהמשטרה הכסף מג

או פיקוד העורף או אני לא יודע מי שם מאשר לנו שומר בגן ילדים ביישוב, זה שומר גן ילדים 

אנחנו לצורך העניין הזה משמשים באותו יישוב. אנחנו לא יכולים להעביר אותו ליישוב אחר. 

עם כל הקשיים לא צמצמה למרות שהצוות  17.5%-מועצה את החלק של הצינור, המועצה כ

המקצועי שקבעתי אמר: 'זה הדבר הראשון', צריך המועצה יש לה את הארנונה שלה היא לא 

מחויבת להעביר ליישוב, בוא צמצם שם, אמרתי להם: 'חברים, תעשו שמיניות באוויר תנסו 

עשו שמיניות ועשינו שמיניות, כולל הטלה של למצוא'. אני לא רוצה להיכנס כאן לפרטים ש

תפקידים על אחרים כדי לחסוך בכל מיני מקומות, שאני לא רוצה לפרט אותם, אנחנו לא 

במסגרת הזו ולכן אני לא מציע פה, גם אם רוצים להחליט שרוצים להעביר ליישובים תעבירו 

 16%נותנים  17.5%במקום לדיון, אנחנו נחליט שלאותם היישובים שהורידו להם על השמירה 
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  -, אני בטוח שלא תסכימו. לכן1.5%-ונותנים את ה

 

לתקציב ₪  200,000אבל אפשר גם לא להסכים להוריד מינוס    :גב' לאה פורת

יפנו ליישובים עד סוף השנה לפחות, כדי שעד סוף ₪  200,000הביטחון, ולהחליט שהמינוס 

 השנה התקציב שלהם יהיה מאוזן. 

 

 ממה שהמועצה עושה.  2גם ביישוב שלך יום העצמאות שעולה פי   :י דלג'וד"ר מוט

 

שנים  3שנים, עברו  3אתה מדבר על יום העצמאות הזה כבר    :גב' לאה פורת

 מוטי. 

 

כשמשתמשים במילה תקציב מדברים על משהו שהוא  ,ראשית  :מר שמוליק מריל

לא  אגש"חהשה? אתה סוגר לו, שלך נמצא במינוס מה אתה עו האגש"חמאוזן, ואשר אם 

 המוניציפאלי. 

 

כשהבן שלי במינוס אני סוגר לו את המינוס, זה מה שאני   :מר אשר בן עטיה

אני מכסה לו. זה מה הכנסתי אותו לעסק, מתכוון. הוא עכשיו האבא שלי, הבן שלי במינוס אני 

החרא ואת הכול, אבל  אני יודע אני עושה את זה טוב, יש לי עסק ואני אוכל אתשאני טוען. 

כשהבן שלי עובד איתי והוא נכנס למינוס ואני הכנסתי אותו לעסק הוא צריך לשלם זה האבא, 

 אני משלם. 

 

אל תענה לי, אני לא ביקשתי שתענה לי. אמרתי שכולנו נמצאים   :מר שמוליק מריל

ם איך לא תמיד ההכנסות מתאימות להוצאות, ואנחנו ידועיים שלהם, אגש"חבבמצב הזה 

 -לסגור. דבר שני אני רוצה להזכיר לכם
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לא, לא, תגיד לפרוטוקול כדי שזה יהיה מוקלט, במה באגודה    :גב' לאה פורת

 השיתופית שלך. 

 

שנייה, אני עכשיו אגיד לך למוניציפאלי, אני אזכיר לך שקיצצת   :מר שמוליק מריל

 ₪.  20,000בארנונת עסקים באמצע השנה והורדת לנו מאות אלפים לא 

 

  -תשמע, אתה יכולת לא להסכים לזה ולהצביע נגד   :גב' לאה פורת

 

  -לא, לא הסכמתי  :מר שמוליק מריל

 

זה עדיין לא אומר שכנגד הדבר הזה אתה יכול לעשות מה שאתה    :גב' לאה פורת

  -רוצה. אז תצביע נגד

 

 הצבעתי נגד אז מה זה עזר לי.   :מר שמוליק מריל

 

 אז תצביע עכשיו נגד.    :תגב' לאה פור

 

 לא, מה זה עזר לי. לא אני רוצה להגיד לך שידענו להסתדר.   :מר שמוליק מריל

 

אני רוצה להעלות להצבעה לא לקצץ בביטחון זה הכול, תצביע    :גב' לאה פורת

 נגד. 

 

 לא זאת הנקודה, הנקודה היא שידענו להסתדר.   :מר שמוליק מריל

 

 לא כמוני, אתה מדבר על שולחנות וכיסאות.  אתה   :גב' לאה פורת
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 המוניציפאלי שלי הוא נפרד הוא בדיוק כמוך.   :מר שמוליק מריל

 

המוניציפאלי שלך הוא לא נפרד. האגודה משלמת למוניציפאלי    :גב' לאה פורת

 כל אחד אבא ואימא.  ויש להם  לאגודהמשלם והמוניציפאלי 

 

וזה לא אגרת שמירה ₪  25,000רידים לו ישוב קהילתי שמו   :מר אבי קירס

באמצע השנה ללא התראה אז יש פה בפירוש בעיה, כי אין לו מקורות, אין לו מקורות אחרים, 

 זה חייב לבוא פתאום על איזה שהוא שינוי... 

 

בסוף חברי הוועד ואת מי אתם דופקים את המתנדבים האלה?    :גב' לאה פורת

 רנו. המקומי ישימו את המפתחות וגמ

 

ם תקשיבו, אני באמת צריך להביא את העניינים חברי  :ד"ר מוטי דלג'ו

לפרופורציה המתאימה. אם סתם לצורך העניין אנחנו לא מאשרים עדכון לא קורה שום דבר, 

שום דבר לא קורה הכול ממשיך המערכת עובדת אצלנו, זה לא עוצר. מבחינת הסדר והמנהל 

שם אלא סדר גודל של כמה ₪  20,000פה ₪  20,000לא  התקין כאשר יש בידך נתונים שהם

מיליונים, אנחנו מביאים את זה לעדכון זה עדכון של תקציב המועצה, זה לא עדכון עכשיו לבוא 

ולהגיד שאנחנו הולכים להגדיל ליישובים תקציב או להוריד או באותה הזדמנות הולכים לתת 

, אני רוצה להגיד לכם כנגד היישובים שבהם למישהו שהורידו לו שמירה, או לא הוריד שמירה

יישובים שהם אומרים שהם לא מסתדרים בלי שום קשר לשמירה,  5,7השמירה יש לי לפחות 

והם רחוקים מהנושא של השמירה. המצב הוא לא רק במועצה קשה הוא גם ביישובים קשה, 

 אנחנו מודעים לזה. אבל אשר זה לא ההזדמנות. 

 

ל אני לא נגד מה שהוא בא ואומר, תעלה להצבעה תראה מה אב  :מר אשר בן עטיה
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 דעתי, אני אגיד לך מה דעתי בהצבעה שלי. 

 

אנחנו מאוד מאוד נשמח אם נצליח לגייס כספים. תיקחו לנושא   :ד"ר מוטי דלג'ו

אחר, פעם היינו יכולים להיות הרבה יותר להרים בנושא של קרן פיתוח. מה שקורה היום 

ובים, בנירית יש איזה פיתוח? שום דבר. נווה ימין יש פיתוח? שום דבר. שדה תסתכלו בכל הייש

ורבורג יש? צופית יש? באף יישוב אין, כל הסיפור של חלף היטלי השבחה כלום. הסתכלתי על 

מתן הענקית אפילו שקל אחד אין בחצי שנה. אנחנו נמצאים בבעיה לא פשוטה ועם זה צריך 

זה כל מה שאנחנו עוד מצליחים ממקומות אחרים, אנחנו מראש להתמודד. עכשיו בנוסף לכל 

וכמה גני ילדים שזה לבד  20קבענו לעצמנו כיעד בנושא של החינוך, זה לא מהשמיים ירדו 

בעמי אסף כולל השיפוצים כולל הזה ₪, מיליון  14, 13מיליון, בית ספר כמעט  10תמיכה של 

לא פשוט, עם השיפוצים של שאר בתי הספר. ₪,  מיליון 2כמעט אנחנו מגיעים לסדרי גודל של 

לכן חברים יש כאן הצעה הגזבר הכין, כל הסוגיות של השמירה מול היישובים מחלקת הביטחון 

ישבה אנחנו התנגדנו לעניין הזה, גם מפקד מג"ב וגם מפכ"ל המשטרה שאמר אמרו יבדקו לא 

נחנו לא יודעים איפה זה יהיה. יבדקו בינתיים הממשלה התחלפה, בינתיים המפכ"ל התחלף, א

אבל מה שהם אומרים שאין שוני מבחינתם בין היישובים האחרים לבין הישובים האלה, זה מה 

שהם אומרים. עכשיו צודקים לא צודקים זה סיפור אחר. דרך אגב במהלך הזה קחו בחשבון 

 לכם הדיווח. שחלק מיישובי המועצה מצבם שופר בהשוואה לעבר, זה אתם גם יודעים כשנמסר 

 

מה שאני אומר שיכול להיות מצבים שהגזבר או כל מי שבמועצה   :מר איתן יפתח

שאמון על כך יוציא דיווח ליישוב שעלול להיפגע מזה מבעוד מועד. אני לא יודע אם זה נעשה 

  -במקרים האלה, יכול להיות שמשהו שאפשר ללמוד אותו לעתיד

 

אגוזי כאשר מאשרים את התקציב ליישוב, אז יפתח אומר לך   :ד"ר מוטי דלג'ו

. שניים לגבי אחד לגבי תב"רים אומרים לו: 'שמע, אתה לא מוציא שקל עד שאתה לא מקבל'

התקציב עצמו אומרים לו בהסתייגויות וזה מתפקידו של כל ראש ראשות. אתה יודע בכמה 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 18.08.2015מיום  הישיב

 

 77 
 

 דברים אני צמצמתי. 

 

  -אם יש צפי לא, אני מדבר עכשיו על השמירה,  :מר איתן יפתח

 

 קיבלו מכתבים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -קיבלו מכתב, ישר לשרשר אותו ליישובים שעלולים להיפגע  :מר איתן יפתח

 

ביום שהודיעו למועצה, אני מתאר לעצמי לקח מספר ימים   :ד"ר מוטי דלג'ו

ה שהמשיכו קיבלנו ארכ הודיעו ליישובים, במקביל אנחנו הודענו על ההתנגדות שלנו. דרך אגב

עם זה, רצו להפסיק את זה עוד נדמה לי בשנה שעברה. תציע את נוסח הצעת ההחלטה ונתקדם 

 חברים. 

 

נוסח ההצעה זה מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב   :מר יצחק אגוזי

 . 2015לשנת 

 

. 2אני מעלה להצבעה מי בעד שירים את ידו? אפשר להוריד. נגד?   :ד"ר מוטי דלג'ו

 . אושר. אנחנו מתקדמים.2ים? נמנע

 

והימנעות  2בהתנגדות של  2015מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת : החלטה

  . 2של 

 

 . 30.6.15סגירת תב"רים   .10

 

מחצית ל, שזה בעצם 2015יש לכם את סגירת התב"רים לשנת   :מר יצחק אגוזי
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  -. כל התב"רים האלה חלקם הסתיימו2015שנת 

 

דרך אגב תן לי לתת לשני החבר'ה האלה בעיקר טיפ. חלק   :וטי דלג'וד"ר מ

מההגדלה של החינוך כאן זה בא לטובת היישוב שלכם, המשמעות שאתם הצבעתם נגד זה אומר 

ששאר החברים היו מקבלים את העמדה שלכם אז לא היינו יכולים לפתוח את גני הילדים 

 את זה איתכם. אצלכם ולא גם את בית הספר, רק שתדעו קחו 

 

 יש דרך לעשות כל דבר, זו לא הדרך, אני מתנגד לדרך.     :???

 

את לאה מסבירה שיש פה שעה מוטי אתה שומע במשך רבע   :מר יריב אברהם

בצורה אחרת ממה שתכננת ולרשום את זה כאיזה שהוא נוסח בעיה, יכולת להציג את הנוסח 

התקציבים מתקציב המועצה לטובת  נוסף שבו אתה מציע לבדוק אפשרות להחזיר את

 היישובים האלו, זה הכול. 

 

. לא, אני לא מוכר את חברי המליאה, בקומופלאז'אני לא משחק   :ד"ר מוטי דלג'ו

 לא מוכר משהו שאני יודע שאני לא עושה אותו. תמשיך אגוזי בנושא הבא. 

 

  -טוב יש לכם פה את רשימת התב"רים  :מר יצחק אגוזי

 

 אז בסדר מה לעשות.   :רהםמר יריב אב

 

 תדווחו לחברי הוועד שלכם.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

שהסתיימו, רוב הפרויקטים פה הסתיימו עם עודפים כאלה   :מר יצחק אגוזי

ואחרים קטנים והכספים חוזרים לקרן פיתוח. יש מספר מקרים שהביצוע תואם תקציב על 
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פנים, אנחנו נדרשים לסגור אותם, גם השקל. כל התב"רים האלה גם על פי הנחיות משרד ה

חוזר לצמצם את כל הצורה הניהולית של התב"רים האלה, זו הרשימה. סך הכול לקרן פיתוח 

 ₪.  1,800,000-וסך הכול כל העדכון הוא כ₪  28,000ולתקציב הרגיל עוד ₪  1,200,000

 

 . 1353-ו 1317-אני מתייחסת ל   :גב' לאה פורת

 

 זה התב"רים הגדולים, כן.  כן,  :מר יצחק אגוזי

 

הכלל אומר שאם מישהו מוציא יותר ממה שהוא ציין זה לא    :גב' לאה פורת

בסדר, וגם אם מישהו מוציא פחות ממה שהוא ציין זה גם לא בסדר. אני רוצה להבין, אני 

מדברת מבחינה ציבורית לא מבחינת חסכון של התושב הפרטי, אני רוצה להבין מה הייתה 

 שלא מימשו את שני הפרטים האלה? הסיבה 

 

תראו, יש יישובים שלא מימשו או שלא יכלו או שלא רצו או   :מר יצחק אגוזי

שלא מימשו את התב"רים שהמועצה הקצתה להם. אנחנו מדברים פה על תב"רים לא משנת 

י אם אנ 2011זה תב"ר משנת  1317, 2013-ו 2012, 2011, מדברים על תב"רים משנת 2014אפילו 

  -זוכר נכון

 

 של מי?    :גב' לאה פורת

 

בפועל מימשו ₪  2,600,000של הרבה יישובים, התב"ר היה על   :מר יצחק אגוזי

 ₪.  2,200,000רק 

 

שהתב"ר הזה הולך  השאלה אם נמסרה הודעה ליישובים   :גב' לאה פורת

 להימחק. 
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 וודאי וודאי.   :מר יצחק אגוזי

 

 בים? לכל היישו   :גב' לאה פורת

 

 לכל היישובים שיש להם יתרות.   :מר יצחק אגוזי

 

  -והיישובים האלה בחרו   :גב' לאה פורת

 

או שהם לא יכלו או שהם לא רצו או שלא היה להם על מה,   :מר יצחק אגוזי

 בסדר. 

 

 . , לא יכל להשליםיש יישוב שלא היה להם תב"ע    :???

 

 אפשר להעביר מתב"ר לתב"ר, לא?     :???

 

פרויקטים  2,3-נניח ללהם דרך אגב אנחנו ליישובים שהקצנו   :ד"ר מוטי דלג'ו

ובאו בבקשה כדי להעביר זה במהלך השנה לפני שמבצעים אנחנו מאשרים. שניים, כמעט בכל 

ישיבה ממוצע השלישי אני תמיד אומר: 'חבר'ה תודיעו ליישובים אנחנו מקצים תב"רים שייקחו 

ועד מקומי מגיע, אני שולף את הרשימה ואומר לו:  בכל פגישה שבאיםאת הכסף'. שלוש, כמעט 

 'שמע, יש את התב"ר הזה שלא ביצעת, יש את התב"ר הזה', יש לי יישובים זה שגעון.

 

 גם אני באופן לא פורמלי אומר את זה למזכירה.     :???

 

אן יש לו ביקש לגני משחקים, לא עשה. כ₪  50,000זה כאן יש לו   :ד"ר מוטי דלג'ו
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לא עשה, עוד פעם ועוד פעם. אנחנו מחכים שנה שנה וחצי זה נסגר התב"ר. דרך אגב ₪  30,000

 זה נסגר זה חוזר לקרן פיתוח. בבקשה אברהמי. 

 

על כמה ₪.  200,000עיקור וסירוס חתולים  1467יש פה תב"ר   :מר יעקב אברהמי

 חתולים מדובר? זה משכורת? 

 

אנחנו  matchingיצאנו לפרויקט שהיינו צריכים לעשות  אנחנו  :ד"ר מוטי דלג'ו

מקבלים מפעם לפעם גם פניות של תושבים לגבי ריבוי חתולים ומצד שני אתם יודעים זהו כמובן 

שקיבלנו שמה ₪  100,000-כמו כל בעל חי חיה מוגנת, אנחנו הלכנו לפרויקט של סירוס תמורת כ

 ₪.  200,000-זה ה₪,  100,000-המועצה כ

 

 יש אבל איזה משהו כמותי? כמה חתולים זה?   :מר יעקב אברהמי

 

 חתולים.  1,000נדמה לי שזה   :מר יצחק אגוזי

 

דרך אגב פרסמנו את זה בעיתון המועצה עם נתונים מדויקים   :מר בועז שויגר

 כמה כסף, כמה חתולים. מי שביצע את זה זה איגוד ערים... 

 

שאנחנו מוציאים בגין שני תב"רים ₪  600,000יש לנו פה כמעט    :מר אבי קירס

של עבודות פיתוח ביישובי המועצה. השאלה היא לפני שמחזירים את זה לקרן, האם אפשר עוד 

  -הפעם להוציא מכתב לאותם

 

 2013. המבקר כבר בסוף 2012, 2011לא, לא, אי אפשר זה משנת   :מר יצחק אגוזי

 חות חצי שנה מראש. אמר תסגור, וכולם קיבלו הודעה בכתב לפ
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תראה אני באמת לא רוצה להיכנס לאיזו סוגיה של יישוב שאם   :ד"ר מוטי דלג'ו

אני אגיד לך, קיבל  ,הייתי מתאר לך אותו, לך וגם לי פה היה צומח שיער אצלי אין סיכוי. לא

ורת: נו שנים. במשך שנה וחצי כל שני וחמישי תזכ 3לפני ₪,  800,000של  לו איגוםהיישוב עשינו 

קדימה, נו קדימה. ויש כאן מישהו שיודעת על מה אני מדבר. אמרו לנו: 'מתקדם ומתקדם', 

כשקראתם לנו לפגישה אמרו לי: 'מתקדם', אמרתי: 'בחרתם אדריכל?', 'כן', 'תן לי את שם 

האדריכל', 'לא, עוד לא בחרנו אדריכל'. ושום דבר לא עשו. ואחד מהחברות או החברים 

, עושים לך את זה במכוון', אז 100%-בא אלינו אמר לי: 'משה אתם צודקים בשיושבים פה 

 אנחנו לא שם.

 

 אם היישוב לא אחראי מה ניתן לעשות?     :???

 

תראה צריך להיות לך ברור שאם המועצה מקצה ליישוב כסף   :ד"ר מוטי דלג'ו

ם זה מדרכה, שהוא האינטרס שלה זה שהוא יוציא ואם נניח זה מגרש משחקים, זה כניסה, א

יעשה את זה זה הדבר הכי טוב, אנחנו נותנים תזכורות ותזכורות, אבל יחד עם זאת אי אפשר. 

 תקריא נוסח. 

 

על  30.6.15מליאת המועצה מאשרת את סגירת התב"רים ליום   :מר יצחק אגוזי

 פי הרשימה המצורפת. 

 

לאיזה מסמך המסמך  המצורפת בזה. שימו לב, כדי שאנחנו נדע  :ד"ר מוטי דלג'ו

. אני מעלה להצבעה, מי בעד? אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? 31.7.15-שכתוב סגירת תב"רים ל

 אין. אושר פה אחד. 

 

על פי הרשימה  30.6.15את סגירת התב"רים ליום פה אחד מליאת המועצה מאשרת : החלטה

  בזה. המצורפת
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 נוך המיוחד.  אישור התקשרות ללא מכרז לגבי הסעה בחי . 13

 

תראו המועצה פרסמה מכרז להסעות בחינוך רגיל ובחינוך   :מר יצחק אגוזי

קווים או שלא התקבלה אף הצעה או  18-קווי הסעה ב 120-מיוחד. בחינוך מיוחד מתוך כ

שההצעות שהתקבלו הם היו גבוהות מהאומדן, וועדת המכרזים החליטה שלא לקבל את 

 ההצעה. 

 

???:     ...25%. 

 

 של האומדן.  25%-לא, מעבר לאומדן, אני לא חושב שזה מעבר ל  :מר יצחק אגוזי

 

  ..זה מחיר מקסימום.  :עו"ד יריב סומך

 

ניתן מחיר מקסימום וכל  .צודק יריב ,זה לא אומדן ,סליחה  :מר יצחק אגוזי

 הצעה מעבר למחיר המקסימום לא התקבלה. 

 

 עצה? ומי קובע את מחיר המקסימום המו    :???

 

המועצה קבעה את מחיר המקסימום שהוא נקבע נדמה לי בכמה   :מר יצחק אגוזי

 אחוזים מעבר למה שמשלמים בפועל היום. 

 

 ומה קרה?    :גב' לאה פורת

 

קווים או שניתנו מחירים גבוהים שוועדת המכרזים  12-קרה שב  :מר יצחק אגוזי
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הייתה אף הצעה, ולכן כמובן גם אין  , לאהחליטה שלא לקבל, או שלא ניתנו מחירים בכלל

לצו מליאת המועצה יכולה לקבל החלטה להתקשרות ללא השנייה  פי התוספתהצעה זוכה. על 

מכרז, אם היא השתכנעה או אם מובא בפניה, כי בנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא תביא כל 

כרז אז כמובן כולם תועלת. אז יש פה קודם כל בנושא של המכרזים האלה, אם נפרסם עוד מ

יודעים את המחירים שניתנו אז כל נושא החשאיות כבר "מתחרבש", דבר שני אנחנו צריכים 

צריך להסיע תלמידי חינוך  1.9.15-ימים לפני תחילת שנת הלימודים וב 10לזכור שאנחנו בערך 

 מיוחד את כל התלמידים, ולכן ההצעה היא שבנסיבות מליאת המועצה מאשרת קבלת הצעות

מחיר, אנחנו לא מוותרים על קבלת הצעות מחיר, אנחנו נקבל הצעות מחיר מלפחות שניים 

קווי הסעה של חינוך מיוחד, לאחר  18-שלושה מסיעים על כל קו כזה, והתקשרות ללא מכרז ב

 שנוכחה כי בנסיבות העניין עריכת מכרז חדש לא תביא כל תועלת. 

 

תלמידים  18ן גם בנושא של הסעות רציתי לשאול אם זה מכוו   :מר אלי דלה

 היינו החרדים, נסיעות של ראש העין ואתה יודע על מה אני מדבר. 

 

  -לא, אם זה חינוך מיוחד  :מר יצחק אגוזי

 

 לא, לא חינוך מיוחד.    :מר אלי דלה

 

 אז זה לא קשור.   :מר יצחק אגוזי

 

  שאלתי אם זה מתחבר לזה.    :מר אלי דלה

 

 לא, אז יש לנו מחירים לזה והכול בסדר.   :מר יצחק אגוזי

 

 אלי יש קו כזה.   :מר שמוליק מריל
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השאלה אם לא במקרה כזה צריך למצוא איזה פתרון זמני   :מר איתן יפתח

  מבחינת חוק, צריך למצוא פתרון.ולצאת בכל זאת בצורה מסודרת להמשך, שלא יהיה 

 

עומד במסגרת החוק. אבל  פניכםקודם כל מה שאנחנו מביאים ב  :מר יצחק אגוזי

אף קבלן לא יסכים עכשיו להסיע לחודש או לחודשיים ואחר כך אין לו מה לעשות עם 

 המכוניות. הקבלנים מתארגנים על הסעות לשנה שלמה. 

 

 ... על הסך הכול בין... אגוזי מי אחראי לזה?   :מר צפריר שחם

 

האלה כמה זה  20-רויקט. האתה מדבר כאילו סך הכול כל הפ  :ד"ר מוטי דלג'ו

 סדר גודל של כפול כמה? 

 

 לא יודע, אין לי תשובה.   :מר יצחק אגוזי

 

  כמה כל קו כזה צפי של קו?  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 אני לא יודע בכמה כסף מדובר. יש לי את רשימה של הקווים.   :מר יצחק אגוזי

 

 , כמה היה? לא רשימה אלא היקף ההצעות שלא התקבלו   :גב' לאה פורת

 

, אמרתי. אני לא יודע כסף, אני לא יודע 120קווים מתוך  18יש   :מר יצחק אגוזי

 להגיד כמה כל קו עולה. 

 

תלוי איזה קווים, יש קווים שנוסעים נאמר סתם מגבעת   :מר שמוליק מריל
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קו אבל בדרך כלל עלות של  בחינוך המיוחד. קווים לפעמים שהם ארוכים. השלושה לגבעת חיים

 ₪.  ₪70,000,  60,000בחינוך המיוחד שנתי בערך עולה 

 

  ? 18כפול ₪  ₪70,000,  60,000אז זה    :גב' לאה פורת

 

אני מניח ₪, מיליון  6.5היקף כל התקציב של חינוך מיוחד הוא   :מר יצחק אגוזי

₪,  פחות ממיליון₪ , אם זה מתנהג בהתאם אז זה כמו מיליון 15%כמו  ושפה מדובר על משה

 אבל אני לא אחראי על המספרים. 

 

עכשיו שני דברים, אחד אם אנחנו מאשרים את זה אז שיירשם   :ד"ר מוטי דלג'ו

 שזה יהיה תוך כדי קבלת הצעות. שתיים והבחירה תעשה על ידי ועדת המכרזים כדין. 

 

לא צריך ועדת מכרזים יש ועדת התקשרויות של המועצה   :מר יצחק אגוזי

 ימים הקרובים.  10-. מוטי לא יהיה ועדת מכרזים בשתעשה את זה

 

  -מה שכרגע המועצה מאשרת זה פטור ממכרזפטור ממכרז,   :עו"ד יריב סומך

 

 שזה מאשר למי מקבל את ההחלטה.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

  -ועדת התקשרויות שהיא גם ועדה עירונית  עו"ד יריב סומך:

 

  יות את מי?שכוללת ועדת ההתקשרו  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 מנכ"ל המועצה והיועץ המשפטי.   עו"ד יריב סומך:
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בסדר גמור אוקיי. כלומר יהיה צוות שלם. אוקיי בבקשה תקריא   :ד"ר מוטי דלג'ו

 את נוסח הצעת ההחלטה. 

 

אז נוסח ההצעה היא מליאת המועצה מאשרת קבלת הצעות   :מר יצחק אגוזי

ה של חינוך מיוחד, לאחר שנוכחה כי בנסיבות העניין קווי הסע 18-מחיר והתקשרות ללא מכרז ב

עריכת מכרז חדש לא תביא כל תועלת. מכיוון שההחלטה צריכה להתקבל ברוב חברי המליאה 

 אז אני מבקש מכולם להצביע. 

 

אגוזי אבל צריך להיות ההמשך, הביצוע בפועל ייעשה על ידי   :ד"ר מוטי דלג'ו

  -קבלת הצעות והחלטה

 

מאשרת קבלת הצעות מחיר והתקשרות ללא מכרז על ידי ועדת   :וזימר יצחק אג

 התקשרויות. 

 למה אתה מתכוון רוב, רוב מוחלט?    :גב' לאה פורת

 רוב חברי המליאה, כך כתוב.   :מר יצחק אגוזי

 

חברים מעלה את הנוסח של אגוזי להצבעה מי בעד? אפשר   :ד"ר מוטי דלג'ו

 ושר פה אחד. . א0. נמנעים? 0להוריד. נגד? 

על ידי קבלת הצעות מחיר והתקשרות ללא מכרז פה אחד מליאת המועצה מאשרת : החלטה

קווי הסעה של חינוך מיוחד, לאחר שנוכחה כי בנסיבות העניין עריכת  18-בועדת התקשרויות 

  מכרז חדש לא תביא כל תועלת.

 

 (  24.8.15. אישור הנחות רטרואקטיביות בארנונה )החלטת מליאה מיום 12

 
 לבקשת גזבר המועצה הנושא יורד מסדר היום.
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 תב"רים . 13

 

 חברים יש לכם פה את האישור תב"רים.   :ד"ר מוטי דלג'ו

 

טוב התב"רים, קיבלנו מימון להנגשה של כיתות בבתי ספר   :מר יצחק אגוזי

 משרד החינוך אז יש פה כל שבעת התב"רים הראשונים זה התקציב הזה. 

 

 מה זה לקויי שמיעה, מה מנגישים להם? סליחה על הבורות.   :ברהםמר יריב א

 

כיתות אקוסטיות שהמזגן לא ירעיש מידי, לפעמים ציפוי  ...  :מר יצחק אגוזי

כיתות, כל כיתה ספציפית. יש דו"ח של יועץ והוא גם צריך לאשר בסופו של דבר את העבודה. אז 

כיתות  3כיתות בכצנלסון,  2יתות באהרונוביץ, כ 2כיתות בצופית,  2כיתות בעמי אסף,  3זה 

כיתות ביחדיו. כל  3-כיתות במתן עם כיתת גן זאת אומרת עם החטיבה הצעירה ו 3בצור יצחק, 

 וזה התקציב. ₪  30,000כיתה זה 

השלמת פיתוח בבית ספר צופית, פתחנו תב"ר חדש למען הנוחיות לצורך וילונות, הצללה של 

  -למבואות מגרש המשחקים, מזגנים

 

 כמה מטר הצללה יש בזה?   :מר יריב אברהם

 

 1532אני ממש לא יודע. לוחות במסדרונות. תוספת לתב"ר   :מר יצחק אגוזי

אוטובוסים אבל במקביל מדינת ישראל משרד החינוך מחייב  2אנחנו אישרנו תב"ר לרכישת 

כל אוטובוס ולכן כרגע ל₪  70,000אותנו בזמן מכירת האוטובוס בערך גרט של המכירה שזה 

שאנחנו ₪  210,000שנה ואנחנו מקבלים חיוב של  14אוטובוסים אחרי  3מגיעים לפרקם של 

 מעוניינים להוסיף את זה לתב"ר. 
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  -אנחנו מוכרים אותם נקבל    :???

 

 1528אנחנו מוכרים נקבל מה שנקבל זה ייכנס. תוספת לתב"ר   :מר יצחק אגוזי

שאושר כבר. ומיחזור ₪  70,000על תקציב של ₪  7,800סף זה תוספת של מרכיבי ביטחון בעמי א

אנחנו ₪  30,000שהופיע ברשימה עם סגירה של  1380ואריזות פעולות חינוך במקום תב"ר 

 מחדשים אותו כי הפעילות הזאת היא צריכה להתבצע. 

 

 חברים, אחד אחד או הכול יחד?  :ד"ר מוטי דלג'ו

 

 הכול ביחד.     ???:

 

תב"רים לאישור מליאת  11עד  1-מעלה להצבעת הסעיפים מ אני  :ד"ר מוטי דלג'ו

המועצה, מי בעד? כולם אפשר להוריד. נגד? אין. נמנעים? אין. אושר פה אחד. תודה רבה לכם 

 והמשך ערב טוב. 

 

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

  ₪      90,000     כיתות לקויי שמיעה עמי אסף  3הנגשת .   1
    משרד ההחינוך מימון :      
       

 ₪     60,000     כיתות לקויי שמיעה צופית 2הנגשת .   2
                מימון: משרד החינוך      

 
  ₪       60,000     כיתות לקויי שמיעה אהרונוביץ 2הנגשת .   3

 משרד החינוך מימון:       
 
 ₪      60,000     לקויי שמיעה כצנלסון כיתות 2הנגשת  .  4

 משרד החינוךמימון:       
            

 ₪     90,000     כיתות לקויי שמיעה צור יצחק 3הנגשת  .  5
 משרד החינוךמימון:       
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 ₪    120,000   כיתות לקויי שמיעה + כיתת גן בית ספר מתן  3הנגשת  .  6
 משרד החינוךמימון:       

   
 ₪      90,000    כיתות לקויי שמיעה בית ספר יחדיו 3.   הנגשת 7

 הצטיידות -משרד החינוךמימון:       
     

 ₪    130,000      .   השלמת פיתוח בית ספר צופית8
 קרן פיתוח )וילונות, הצללת מגרש משחקים, מזגנים למבואות, לוחות במסדרונות(מימון:       

 
 ₪     210,000  (417,000רכישת אוטובוסים חדשים  ) – 1532.  תוספת לתב"ר 9

 אוטובוסים( 3-מימון: קרן פיתוח )ערך גרט ל     
 

 ₪         7,832  (70,488מרכיבי ביטחון עמי אסף      ) – 158. תוספת לתב"ר 10
 מימון: קרן פיתוח      

 
 ₪       30,000      פעולות חינוך –. מיחזור ואריזות 11
 שנסגר( 1380מימון: קרן פיתוח )במקום תב"ר       
 
 
 
 

________________ 
 שי אברהמי

 מנכ"ל המועצה

________________ 
 ד"ר מוטי דלג'ו

 ראש המועצה

________________ 
 יצחק אגוזי

 גזבר המועצה
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 ריכוז החלטות

 

 דו"ח ראש המועצה. . 1

 

 י המלגות. את הגדלת מעגל מקבל פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 .21.7.15מיום  23/15אישור פרוטוקול מליאה מספר  . 2

 

 .21.07.15מיום  23/15את פרוטוקול מליאת המועצה מס'  פה אחד לאשר הוחלט: החלטה

 

 תכנית אב לספורט.  . 3

 

המועצה רואה בנושא הספורט נושא בפעילות גופנית חשוב ביותר כשירות המועצה : החלטה

ברכת על הכנת תכנית האב ושמה לעצמה כיעד להמשיך בספורט העממי לתושביה. המועצה מ

הקהילתי עם הפנים לתושב תוך הגדלת שיעור העוסקים בספורט. המועצה מברכת על 

הפעילות הכלל מערכתית של בתי הספר והחינוך הבלתי פורמלי ומברכת בראש ובראשונה את 

את המחלקה הטכנית ואגף החינוך את הפעילים בספורט ביישובים וכמובן את והספורטאים 

 לאשר פה אחד את תכנית אב לספורט.  הוחלט. מקום  שמלווה את הפעילות בכל

 

 פתיחת חשבונות בנק לניהול שוטף בג"י ומתן זכות חתימה: . 4

 א. גן "פקאן", ירקונה 

 ב. גן "חמד", שדי חמד 

 ג. גן "אפרוחים", רמות השבים 
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בונות בנק לניהול שוטף בגני הילדים. גן "פקאן" המועצה מאשרת פתיחת חש: החלטה

בירקונה אישור זכות חתימה לגננת חמוטל בן צבי. גן "חמד" בשדה חמד אישור זכות חתימה 

לגננת ענבר שלו. גן "אפרוחים" ברמות השבים אישור זכות חתימה לגננת ענת גסנר. 

 , המועצה אישרה את בעלי זכות החתימה.1בהתנגדות של 

 

 ור זכות חתימה למנהלת בית חינוך ירקון. איש . 5

 

מתן זכות חתימה בחשבונות הבנק לגברת עליזה מגן פה אחד המועצה מאשרת : החלטה

 מנהלת בית חינוך ירקון במקום חנה צוקרמן שסיימה את תפקידה. 

 

 עדכון דרגת המועצה בהתאם להיקף האוכלוסייה.  . 6

 

 2014יסטיקה היקף האוכלוסייה לחודש דצמבר על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטט: החלטה

. בהתאם להנחיות משרד הפנים המליאה מאשרת את העלאת דרגת המועצה 30,200עומד על 

 .1.1.15תושבים, וזאת החל מיום  50,000עד  30,000לדרגה המתאימה להיקף האוכלוסייה 

 הוחלט לאשר את עדכון דרגת המועצה בהתאם להיקף האוכלוסייה. 

 

 ו"ח ועדת השקעותד . 8

 

מליאת המועצה רשמה לפניה את דו"ח ועדת השקעות כפי שנמסר על ידי הגזבר. : החלטה

את מדיניות ההשקעות על פי המלצת הוועדה. דיווח נוסף יימסר פה אחד המועצה מאשרת 

 .  2015להנהלה בסיומו של הרבעון ולמליאה בסיומה של שנת 
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  2015עדכון תקציב  . 9

 

והימנעות  2בהתנגדות של  2015מליאת המועצה מאשרת את עדכון התקציב לשנת  :החלטה

  . 2של 

 

 . 30.6.15סגירת תב"רים   .10

 

על פי הרשימה  30.6.15את סגירת התב"רים ליום פה אחד מליאת המועצה מאשרת : החלטה

  בזה. המצורפת

 

 אישור התקשרות ללא מכרז לגבי הסעה בחינוך המיוחד.   . 11

 

על ידי קבלת הצעות מחיר והתקשרות ללא מכרז פה אחד מליאת המועצה מאשרת : לטההח

קווי הסעה של חינוך מיוחד, לאחר שנוכחה כי בנסיבות העניין עריכת  18-בועדת התקשרויות 

  מכרז חדש לא תביא כל תועלת.

 

 (  24.8.15אישור הנחות רטרואקטיביות בארנונה )החלטת מליאה מיום . 12

 
 גזבר המועצה הנושא יורד מסדר היום.לבקשת 
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 תב"רים . 13

 

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

  ₪      90,000     כיתות לקויי שמיעה עמי אסף  3הנגשת .   1
    משרד ההחינוך מימון :      
       

 ₪     60,000     כיתות לקויי שמיעה צופית 2הנגשת .   2
                : משרד החינוךמימון      

 
  ₪       60,000     כיתות לקויי שמיעה אהרונוביץ 2הנגשת .   3

 משרד החינוך מימון:       
 
 ₪      60,000     כיתות לקויי שמיעה כצנלסון 2הנגשת  .  4

 משרד החינוךמימון:       
            

 ₪     90,000     כיתות לקויי שמיעה צור יצחק 3הנגשת  .  5
 משרד החינוךמימון:       

  
 ₪    120,000   כיתות לקויי שמיעה + כיתת גן בית ספר מתן  3הנגשת  .  6

 משרד החינוךמימון:       
   

 ₪      90,000    כיתות לקויי שמיעה בית ספר יחדיו 3.   הנגשת 7
 הצטיידות -משרד החינוךמימון:       

     
 ₪    130,000      בית ספר צופית.   השלמת פיתוח 8

 קרן פיתוח )וילונות, הצללת מגרש משחקים, מזגנים למבואות, לוחות במסדרונות(מימון:       
 
 ₪     210,000  (417,000רכישת אוטובוסים חדשים  ) – 1532.  תוספת לתב"ר 9

 אוטובוסים( 3-מימון: קרן פיתוח )ערך גרט ל     
 

 ₪         7,832  (70,488מרכיבי ביטחון עמי אסף      ) – 158. תוספת לתב"ר 10
 מימון: קרן פיתוח      

 
 ₪       30,000      פעולות חינוך –. מיחזור ואריזות 11

 שנסגר( 1380מימון: קרן פיתוח )במקום תב"ר       
 
 
 
 

 


