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 דרום השרון ישיבת מועצה אזורית
 .922702970, ד"התשעבאב ' ב, שלישימיום 

 
 המועצהר "יו   -  ו 'מוטי דלגר "ד  :שתתפיםמ

 (אייל)ר הוועדה "סגן יו   - מר צפי פלד
 אלישמע     -רחל רבר ' גב

 אלישמע     -מר איתן יפתח 
 גבעת השלושה    -שמוליק מרילמר 
  גבעת חן-    רונן ברקאימר 

 גני עם      -מר צפריר שחם
 גן חיים     -מר יריב אגמון 

 גת רימון     -מר איל מילר
 חגור     -מר דרור רופא

 חורשים   - מר אלי כהן
 ירחיב     -מר אלי דלה

 ל"מלכפר     -מר רחמים זבידה
 כפר מעש  - מר שלמה עצמוני 
 כפר סירקין    -מר משה רדומסקי

 כפר סירקין     -מר אורי עצמון 
 מתן  - מר אברהם טורם
 נווה ימין    -מר אשר בן עטיה
 ירק נווה    -מר יצחק רוטרו 

 נחשונים     -מר אמנון כהן
 ניר אליהו    -מר יעקב אברהמי

 נירית     -לאה פורת' גב
 עינת     -מר חגי כהן

 צופית    -זק-מינץלונה יא' גב
 יצחק-צור     -נתי זיומר 

 יצחק-צור    -מר יריב אברהם
 צור נתן     -מר חיים לוי

 שדה ורבורג   - זהבה רוט' גב
 שדי חמד     -מר דויד סיון

 
 ירקונה      -גילה פרין' גב  : חסרים

 מגשימים    -עמנואלה קון' גב
 מתן     -מר אבי קירס

 נווה ימין     -אושרת גני' גב
 נווה ירק    -מר אייל אברמוב

 נירית     -מר גבי דור
 עדנים     -מר דוד זריהן

 רמות השבים  - שפירא-מיכל כספי' גב
 שביםרמות ה     -מר אברהם נדל
 רמת הכובש     -מר חיים רוצקי

 שדה ורבורג     -צילה נוימן' גב



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 3 
 

 גזבר ומזכיר     -מר יצחק אגוזי    :סגל
 מנהלת לשכת ראש המועצה     -צילה משה' גב

 מהנדס המועצה     -מר רמי ברדוגו
 דובר המועצה   - מר בועז שויגר 

 ש"יועמ    -ד עידית גזית"עו
 בקרמ      -מר רואי מסורי

 
 ט"מ קב"מ  - אהוד יונגרמןמר   : מוזמנים

  ר"פקע, מפקד נפת ירקון    -עוז יצחקמ "אל   
 קישור' ר יח"נציג פקע  - ל יובל נחשון"סא   

 אחראי ניו מדיה   - מר ערן אבידור
 מנהל אגף חינוך    -מר מאיר אבירם

 
 

  :על סדר היום
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 סקירת ביטחון ודיון . 7
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 .פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר ועדכון זכויות חתימהאישור  . 2

 .ועדות ביקורת בוועדים המקומיים . 7

 .גביית היטל סלילה גני עם . 6

 .עמי אסףס "בי, כיתות מבנים יבילים 2ביטול מכרז  . 5

 רים"תב . 8
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  סקירת ביטחון ודיון . 7

 

אנחנו הזמנו לנושא של סקירת הביטחון את , שלום לכולם  :ו'ר מוטי דלג"ד

כמו כן נמצא איתנו יובל שכבר בצוות . מ יצחק עוז שהוא מפקד נפת ירקון בפיקוד העורף"אל

אבל כמעט איפה , אני לא יודע אם הוא צריך לדפוק שעון. הוא כבר כאילו עובד אצלנו, אצלנו

מאחר ויצחק גם מבחינת לוחות זמנים  אותו דקה לפני ודקה אחרי אני רואה, שאני מסתובב

את הסקירה היותר נרחבת . אז אני אעשה את הסקירה שלי מאוד מאוד קצרה, הוא קצר

 .אני אתן אחר כך, שקשורה למרחב שלנו

. בתקופה מאוד מאוד קשה. אחד באיזה תקופה אנחנו נמצאיםלהגיד לאף  אני לא צריך ,בגדול

המרחב שלנו שהרבה חשבו שהוא . כל העורף בלי יוצא מן הכלל כמעט נמצא תחת איומים

ג "גוש דן ובמיוחד אזור השפלה שכולל את נתב?' מי יעיז על תל אביב'מרחב בטוח ופעם אמרו 

אנחנו  -ש ומגשימים "אנחנו ליד כפר מע, שטעויות שלהם כוללים חלק מהיישובים שלנו

כל , לכן גם המועצה שלנו. נכון שזה לא כמו אשכול ושער הנגב. אודנמצאים תחת איום גדול מ

 היום וגם צעירים אתמול היו לנו. אנחנו עושים אירוח כמעט כל יום, מה שלקחנו על עצמנו

ה שלנו מהיישובים גם אימצו את יחידת 'והחבר ,משער הנגב 733יש  מחר, מבאר טוביה

. ולא מעט גם נעשה ביישובים. זל שנמצאים קרוב לאחד היישובים שלנוהמחשבים של כיפת בר

 . אני רואה שאתה ממהר, יצחק, בבקשה

 

אני מפקד נפת , שמי איציק עוז. אני אשתדל לעשות את זה קצר  :מ יצחק עוז"אל

כאשר מחוז מרכז הוא מחדרה , מחוזות 6-פיקוד העורף חולק ל, כדי לסבר את האוזן. ירקון

בתוך המחוז ישנה נפת ירקון שנמצאת במרכז שאני אמון . ללא גוש דן, גדרה בדרום בצפון עד

כאשר הגזרה שלנו  יש לי שלושה גדודים שפרושים בגזרה. מפקד נפה במילואים, עליה

, אלעד, ראש העין, דרך העיר פתח תקווה, מהצפון זה יישובי דרום השרון -מתחלקת למעשה 

סדר . ג במרכז"בית דגן וכמובן נתב, עמק לוד, העיר לוד, עיןהעיר מודי, חבל מודיעין, שוהם

היכן אנחנו נמצאים ועל , וזה מבחינת הפרישה שלנו, תושבים 633,333גודל של פחות או יותר 
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 . מה אנחנו אמונים

המטה שלנו יושב בפתח תקווה ואנחנו בקשר . אנחנו התגייסנו למעשה מהיום הראשון למבצע

. הנחיות מיגון וגם השלמת פערים ככל שניתן בהתאם ללוחות הזמניםמול הרשות מבחינת גם 

שנמצא כאן , יחידת קישור לרשות, ר"יובל הוא מפקד יקל, ר"לצורך כך גייסנו גם כן את היקל

אבל עדיין הוא דואג , יובל הצטרף קצת יותר מאוחר. מהיום הראשון ללחימה, ברשות אתכם

 . ת ולהעביר לנו גם כן תכניםשיהיה כאן נציג שאמור ללוות את הרשו

מה , כל אותן הנחיות מיגון, אחד הדברים שאנחנו עסוקים בו במהלך ימי הלחימה הוא אחד

איך אנחנו שומרים על , שניים. ניתן לעשות כדי להעביר את אותן הנחיות שמצילות חיים

אן על ידי וכמו שנאמר כ. החוסן ואיך מכינים את הרשות לאותם מצבי חירום שיכולים להיות

הנחנו והדגשנו ביום הראשון לפני המבצע ולפי הכניסה הקרקעית והנחנו שאכן , ראש המועצה

אנחנו יודעים שגם עדיין עכשיו ישנן יכולות לחמאס לירי , אנחנו יודעים שיש יכולות, יש יכולות

. ישואנחנו מבינים שלמעשה אנחנו צריכים להיות ערוכים לכל תרח, תלול מסלול לאזור שלנו

כדי לתת , חלקם לא, חלקם מגויסים באופן מלא, אנחנו נערכים באמצעות הגדודים שיש לנו

 . את המענה לאוכלוסיה

הנחיות מיגון שאנחנו מעבירים באמצעות , זה כמובן כל אותה העברת הנחיות, לגבי החוסן

 83ד ע 923-זה לאפשר לאותם יישובים ב, הנחיה אחרונה שנכנסה רק הבוקר. פיקוד העורף

. בשטחים פתוחים, מה שלפני כן לא היה מותר, איש 9333לאפשר לקיים אירועים מעל , מ"ק

, אני כאן כדי לשמוע. אנחנו כאן כדי לעזור. מנסים לעשות, אז למעשה זה מה שאנחנו עושים

ר יחד עם "ישנן מערכות מצב שוטפות במהלך כל ימי הלחימה האלה באמצעות היקל. להקשיב

ואני כאן כדי לעזור ולתת , ל ומי מטעמם"המנכ, גם כאן עם ראש הרשות, כאן ראשי הרשויות

  -אם יש שאלות . את המענה לכל מה שיידרש

 

 . בואו נאפשר ליובל ואחר כך שאלות  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

כל הרקטות לעבר המרחב , צפירות 73-במרחב היו כ, בגדול  :ל יובל נחשון"סא



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 6 
 

מהיירוטים היו מספר אירועים בהם נפלו . הכלליוצא מן  ללא, יורטו על ידי כיפת ברזל

. יש נזק לרכוש, אין נפגעים. ש"אירוע אחד היה פגיעה במחסן קייטרינג בכפר מע. רסיסים

. 27-ו 9ש ברחוב האילנות "ובכפר מע 5נפילת רסיסים בגת רימון ברחוב האילנות , אירוע שני

, על ידינו, וברור, על ידי המועצה, המוסמכים כל האירועים האלו טופלו על ידי גורמי המועצה

 . על ידי פיקוד העורף

סיירנו . גני ילדים, פעוטונים, פ בין מחלקת החינוך בכל הנושא של קייטנות"בוצע תיאום ושת

. מתבצע קשר ישיר בינינו לבין היישובים כל יום. בכל היישובים, בכל מקום ומקום שהתבקשנו

ואני , באמת, ומהמנהיגות המקומית, ן התושבים והמועצהההתרשמות מחוס, בכמה מילים

התייצבות עובדי המועצה וכל נותני . היא מעל ומעבר, רואה את זה במקומות אחרים

אני רוצה להגיד פה משהו . השירותים היא גבוהה מאוד לאין ערוך מהרבה מקומות אחרים

הוא , ינו לבין כל עובדי המועצהבינ, פ בינינו לבין המועצה"אבל השת, שאמרת לי לא לדבר עליו

כל מה שאנחנו , ט"הקב, חינוך, הדובר, צריכים, כל מה שאנחנו מבקשים. באמת עצום

 . מבקשים אנחנו מקבלים

 

 . לאה, בבקשה. אם יש, חברים, שאלות  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

בישיבת המליאה הקודמת . אני לאה פורת מהיישוב נירית   :לאה פורת' גב

נקודה . לפחות זה מה שאני התייחסתי. ו עדכון בענייני ביטחון בשתי נקודותביקשתי שייתנ

. זה מה שאנחנו שמענו, ב ומשטרה"ראשונה זה התכנון לעשות העברה של אחריות לצבא ממג

אבל תושבי , אני לא רוצה להגיד. והנקודה השניה זה נתיב הטיסה. מבחינת הביטחון השוטף

  -נירית ואני מאמינה שגם תושבי 

 

 . לא רק נירית  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

כאשר הם רואים את  -ואני מאמינה שגם תושבי מתן וגם אייל    :לאה פורת' גב
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כל מערך הטיסות לישראל עובר במקום שעד לפני חצי שנה ואני אומרת את זה מבדיקת 

, ההרשויות לא אישרו לעבור בגובה כזה מעל שטח קלקיליה ומעבר לגדר ההפרד, פרוטוקולים

כאשר כל התושבים האלה רואים יום יום וכמעט כל כמה דקות את המטוסים האלה עוברים 

כי , האם אפשר לשקול שוב את הדבר הזה -אבל , באמת, ואנחנו שואלים. הבטן כואבת, מעל

יש קבוצת , ואני לא מדברת בשמי. זה נראה בעיניים של האזרח מלמטה חוסר אחריות מוחלט

מרגע שהתקבלה ההחלטה על ידי גיורא רום להעביר , ל זה מפברוארתושבים שכבר מדברת ע

מפברואר מדברים על זה שזה לא יכול להיות שיאושר כזה , את הנתיב למקום שהוא נמצא

באמת כאב יומיומי להסתכל על כל מטוס , נתיב ועכשיו אחרי שהתחיל המבצע זה בכלל

 . שלוםולראות אם הוא אכן עובר את הטווח של היישוב שלנו ב

 

  -אנחנו פיקוד העורף . הנושא הזה הוא לא בסמכותנו  :ל יובל נחשון"סא

 

. אתם גם כן תצטרכו לטפל בו, אבל אם ייפול מטוס, אני יודעת   :לאה פורת' גב

כלים אחרים שמטווחים מהמקומות שאנחנו , לא יודעת -חוץ מאיום רקטות וחוץ מאיום של 

זאת , מטר 983, 973היישוב שלנו הוא  -ל היישוב שלנו מטוס שנופל בגבהים מע, צופים מהם

 -מטר  733, 233שהמטוס עובר מעליו בגובה של , אומרת

 

  -הבחור שלצידך יכול להגיד לך שאני מבין קצת בתעופה   :ל יובל נחשון"סא

 

  -אני מבינה  -אני לא    :לאה פורת' גב

 

 . קידיואני לא נכנס לזה כי זה לא מתפ  :ל יובל נחשון"סא

 

אם המטוס יפול , אבל אני אומרת, אני מבינה בזה הכי פחות   :לאה פורת' גב

בתחומי היישובים שלנו אז אני מתארת לעצמי שאתם תצטרכו לטפל בזה וזה מה שרציתי 



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 8 
 

 . להגיד

 

זה , רק לידיעתכם. קיבלת גם את התשובה. הנושא ברור, לאה  :ו'ר מוטי דלג"ד

היום קווי הטיסה הם קווי טיסה שמיוחדים לעיתות . ו אותםלא רק היישובים האלה שציינ

כמעט כל . כפר סבא, צופית, שדה ורבורג, רמת הכובש, והם עוברים בקצה של רעננה. האלה

אם . העניין הזה מטופל גם ברמה המועצתית. דיברנו על זה בעבר, אבל נעזוב את זה. היישובים

 . יש עוד שאלות בבקשה

 

האם אנחנו עוברים . על הנושא הראשון אם אפשר לענות רק   :לאה פורת' גב

 ? ש"לרשות הצבא בבט

 

את שאלת אותם שאלה שלא שאלתי אותם אבל אני בטוח שהם   :ו'ר מוטי דלג"ד

 . לא יודעים על מה את מדברת והם גם לא יכולים לענות

 

  -אני , בדיוק  :ל יובל נחשון"סא

 

  .אני יודע, תאמין לי  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

אני יודע שנשלח בשבוע האחרון מכתב מהמועצה . אברמי ממתן  :מר אברהם טורם

נעשו . יש לא מעט בתים אצלנו שטוענים באופן קבוע שלא שומעים את האזעקות -בנושא 

 -אני מבין שיש מצוקה כללית , מספר פניות לפיקוד העורף

 

 . יובל בבקשה, יובל טיפל בסוגייה. יש כאן תשובה  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

יישובים במרחב שיש להם  2יש לנו . גם היום יצא מכתב בנושא  :ל יובל נחשון"סא
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יצא היום שוב מכתב . סירקין למשל צריך להרים את הצופר -' התרחבות וכו, בעייה בגלל גידול

. יום יום אנחנו מקבלים מהם ויום יום אנחנו מעבירים את זה. ואנחנו לוחצים על זה יום יום

אנחנו , אני יודע את זה. אנחנו עושים את הכל, שוב. ווה שעד סוף השבוע זה ייפתראני מק

 . יודעים את זה

 

  -הבעיה היא שאין מספיק צופרים או   :מר אברהם טורם

 

כל הצופרים חולקו  -כרגע ישנם . כן, זה משהו ברמה הפיקודית  :מ יצחק עוז"אל

העברות , על ידי הסטות, עים אחריםאנחנו מנסים לתת את המענה באמצ. כמעט, למעשה

ההתרעות . בוא נאמר כך, הם בתהליך של טיפול. כרגע הדברים האלה ידועים. ממקום למקום

 . ניתנות באמצעות אמצעי התקשורת

 

אנחנו כל יום בשעה מסוימת עושים הערכת מצב אצל , פרט לזה  :ל יובל נחשון"סא

, שוב -י לראש המועצה שאני אעשה הכל והבטחת, והדבר הזה עלה גם היום, ראש המועצה

לכל מי שאנחנו . לכולם, לעורף, אני פונה למחוז. אנחנו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים

 . מאוד, מקווה לגמור את זה השבוע. יכולים

 

כפי שיצחק הציג את  -כדי שתבחינו , אני אתן לכם דוגמא  :ו'ר מוטי דלג"ד

אנחנו נפגשנו בשבוע שעבר . מרחב הדרומי יותר של המועצהאמר לכם שהוא בעיקר על ה, עצמו

הוא רץ אחרי יומיים . והעליתי בפניו את הסוגיה של המיגוניות, גידי, עם המפקד המקביל לך

אלא אם זה זה , למרחב המרכז לא נותנים, תשמע, מוטי'אמר לי , חזר אלי ביום שישי, שלושה

גם , 'אומר לי -נניח אישה אלמנה , אוקיי, טוב, ואמרתי ל. 'איזה מקרה מיוחד שלא חשבו עליו

הבנתי שמזה . אלא אם פינו איזה משפחה מאזור הדרום ואחסנו אותה ואין ופה ושם, לא זה

דים אנחנו חייבים "כל הנושא של הממ. אני לא רוצה שאנחנו נהיה אופטימיים בקטע הזה -לא 

גם בקבוצות , כל יום בנושא הזהלכן אנחנו כמו תוכים מודיעים כמעט , להרים אותם לבד
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, שימו לב, גם בביטחון וגם בכתב יצא ממני לתושבים ויצא גם מכתב ספציפי, הוואטסאפ

, יש את המכתב, אז לכן. דווקא אצל המבוגרים? דים"כי איפה אין לנו ממ, למבוגרים בעיקר

איזה מושב ואני אפילו העזתי להציע ל. צריך לקחת את זה כפרויקט. בטח קיבלתם אותו גם

אפילו ייתן הלוואות ויעשו איזו פעולה לחברי האגודה כי מרביתם הם , שאם יש לו יכולת ייערך

 . כי זה היישוב הוותיק. חברי האגודה

 

אומנם זה לא . לאחרונה היו פה הפסקות חשמל די ארוכות   :מר דרור רופא

 . אבל השאלה שלי אם הצופרים מגובים ולכמה זמן, שכיח

 

אני יודע שרוב הצופרים . אני לא יודע להגיד לך לכמה זמן, כן  :ק עוזמ יצח"אל

אני לא רוצה . שעות 97או  6נדמה לי , יש מבחינת האל פסק שיש בפנים, מותקנים בבתי ספר

 . להתחייב לתשובה כרגע

 

כי הנושא של הפסקות . אני ממליץ לבדוק את הסוגיה הזאת   :מר דרור רופא

 -חשמל 

 

בוא , אבל יובל, אני לא נכנס לכל ההיבטים האלקטרוניים  :זמ יצחק עו"אל

 . נבדוק את זה

 

אני רוצה להודות לך ולאחל לכולנו שיהיה לנו המשך , חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

תודה . שיחזרו הביתה בשלום, בטוח ושקט ושכל חיילנו וכוחות הביטחון בכל מקום שנמצאים

 . ון בהרחבה לאחר הוועדה לתכנון ובנייהאנחנו נמשיך את סקירת הביטח. רבה לכם

 

 . ***הפסקת דיון המועצה ולאחר מכן התחדשותו ***
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היינו בסקירת . אנחנו ממשיכים את הדיון במליאה המועצה  :ו'ר מוטי דלג"ד

 . בבקשה, ט המועצה"מ קב"שהוא מ, אני רוצה לבקש מאהוד. הביטחון

 

המצב . ט המועצה"כממלא מקום קבאני היום משמש . ערב טוב  :מר אהוד יונגרמן

בעצם בא לנו  -שפעם בהתחלה נקרא מבצע ויש כאלה שמגדירים אותו כמלחמה , שנקלענו אליו

התחלנו באותו יום שישי שהיה את האירוע של ההפרות , כלומר. כהמשך לאיזה מצב מסוים

ן בקלנסווה זה התחיל בצפו. התחילו הפגנות והפרות סדר. סדר בערי המשולש שמקיפות אותנו

אנחנו נקלענו לתוך המציאות הזאת ביום . וליה וטירה וטייבה כולל חסימות של צירים'לג'וג

נוצרה , צור יצחק, כלומר -שבעצם היישובים , מה שיצא. שישי בעקבות הרצח שהיה בשועפט

. היה רכב שחצה את טירה וספג פגיעה. כתוצאה מזריקת אבנים על גשר, 222חסימה על כביש 

שבעצם , ישר זה הוליך למצב הזה של ירי טילים -מפה בעצם עברנו . נו הפגיעה היתה קלהלמזל

צפי ואני נקראנו באותו שישי לפגישה אצל מפקד מחוז מרכז של  -אנחנו . התחילה ההסלמה

פיקוד העורף להערכת מצב ראשונה כולל עדכון שבעקבותיו לאחר התייעצות עם ראש 

ש כבר הגיעה אלינו ההודעה "כשבמוצ, ם בנושא של התארגנותהוצאנו הנחיות אליכ, המועצה

ובעצם כל המקלטים , העברנו את ההודעה לכל ראשי היישובים לבצע. על פתיחת מקלטים

 . נפתחו לטובת התושבים

של המרחב הכי מוגן שיש או , בכל נושא המיגון, על ידי פיקוד העורף, מונחים, אנחנו עובדים

ר "ח שזה לכל בעלי התפקידים במועצה כדי לקבל עדכון מהיקל"ת מלביצענו ישיב. מוגן תקני

ח "שכבר הגיע והוציא לנו את ההנחיות שלו ואת העדכונים על מנת לרענן את כל תיקי המל

, כמחלקת הביטחון, לאחר מכאן ביצענו. לראות שאנחנו מוכנים למקרה שתהיה הפעלה, שלנו

, בדקנו את הגנרטורים, רענון לציודים מסוימיםעשינו , ביצענו בדיקה במחסני החירום שלנו

כל הציודים במחסן שלנו בריכוז . מוכנים, היום הגנרטורים פיקס. שהיה צריך לתקן תיקנומה 

 . שיש לנו בגן חיים מוכן לשימוש שלא נשתמש

הוצאנו תדריך למאבטחים על מנת , התארגנו על ידי תדריך למאבטחים -מוסדות החינוך 

דרך אגף  הנחיהכל מוסדות החינוך קיבלו . גם בנושא של ירי טילים. למצבשיהיו מודעים 
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 .בשיתוף עם אגף החינוך בנושא של ביצוע של תרגילים של כניסה למרחבים מוגנים, החינוך

. גם בקיבוצים, ביצעתי סיבוב בכל מוסדות החינוך כולל בכל היישובים, ר"יחד עם היקל

הסתובבנו כדי לאבחן . בוצניק אני קורא לזה בית ילדיםבתור קי, גם בבתי הילדיםהסתובבנו 

 .את כל הנושא ולתת תשובות במקום לכל הרכזות

נתן את , גם ראש המועצה היה. כולל מפקדי הגזרה, שים של כל היישובים"עשינו כנס רב

י ביישובים "פנינו לרענן את צוותי הצח, ביצענו. כדי שיחזרו ליישובים, כמוכנות. התדריך שלו

י ביישובים על מנת שנגיע למצב "גם פה אני פונה ואומר שאנחנו רוצים לרענן את צוותי הצחו

היה את , כמו שיובל אמר, טיפלנו באירועים. הזה שבאמת כולנו מוכנים במקרה ויהיה המשך

. כדי לתת את התשובה, גם עם מהנדס המועצה, הגענו. ש ובגת רימון"בכפר מע, הנושא של

, אנחנו ממשיכים, ואנחנו בעיקרון, וזהו. כדי שייתנו את התשובות והבאנו את השמאים

יושבים בהערכות . בקשר עם המתמידים. מבצעים סיורים שוטפים בכל היישובים כל הזמן

 . מצב של הפיקוד

 

 . בבקשה, אבירם. תודה רבה  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

יטנות וגני האירועים ותחילת המבצע בעזה תפסה אותנו עם קי  :מר מאיר אבירם

עם קייטנת ספורט בבית ספר אהרונוביץ . 'ב' עם בית ספר של החופש הגדול לכיתות א, ילדים

. ילדים שנמצאים במערכת שונה של קייטנות ובית ספר של הקיץ 7733-כ, בקיצור. שארגנו פה

כי יש לנו , בגני הילדים זה יותר מסודר, לכולם, כמו שציין אהוד הנחיהש העברנו "במוצ

עשינו ביום ראשון בבוקר סיבוב בכל . יש לנו מספר בתי ספר שאין בהם מספיק מיגון. דים"ממ

בקייטנות נעו . ווידאנו שיש כיסוי לכל אחד, המקומות שהיו בהם בתי ספר של הקיץ וגני ילדים

היינו צריכים , א היינו יכוליםכולם ל אם היו. ילד בבית ספר וזה באמת נתן מענה 923 - 83בין 

 . סיק ולעשות את זה בהדרגהלהפ

צריך גם לדעת . כל הזמן התקיים. לא היה יום אחד שלא התקיימה קייטנה או בית ספר קיץ

 8:03עד , כל בוקר נעשה תרגול. ואכן זה בוצע, שחלק מהילדים היו מוסעים לבתי הספר
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ת כאשר עם תחיל, כולל חזרה על הוראות והנחיות המיגון בתוך מוסדות החינוך, בבוקר

היתה , התייצבות בקייטנות לפני שהחלו האירועים 15%אם היה , האירועים היתה ירידה

כי ההורים חששו לשלוח את  -אחר כך לאט לאט זה וברור למה , 56%, 55-כ, ירידה של יומיים

לא ביטלנו , שאף יום אחד, מה שחשוב, ואני שוב חוזר -ובעצם חזר  81%, 88-עלה ל. הילדים

במקביל הקייטנות הסתיימו והכל . חזרנו על ההנחיות בוקר וכל אחר צהריים כל. את הפעילות

גנים ובזה סיימנו  97-הסתיים פרט לצהרונים שמתקיימים בגני ילדים עד סוף השבוע הזה ב

 .עד לפתיחת שנת הלימודים, בעצם

ממועצות אזוריות אירוח של תלמידים : במקביל התארגנו לכל מה שהזכיר מוטי בהתחלה

ילדים מאחד המושבים  933-ואכן אתמול ממועצה אזורית באר טוביה התארחו במתן כ, וםבדר

הבאנו אותם עם . בצהריים הם נכנסו לבית ספר אהרונוביץ. בבאר טוביה עד הצהריים

סדנאות פעילות עם , והכנסנו אותם לסדנאות באהרונוביץ. אוטובוסים של המועצה משם לפה

הצענו גם אירוח . הם חזרו 96:33-ב ר הצהרייםואח, םנתנו להם צהריי. ההורים שלהם

יש גם . משפחותהם העדיפו לעשות את מה שאני אומר מאשר להתארח אצל . למשפחות

זה לא עובר . אבל זה ספורדי בין המשפחות לאלה שמגיעים מהדרום, אירוחים אצל משפחות

 .דרכנו

קצת המספר עם כל מה שהיה  ירד. היום שוב מתארחת קבוצה ממושב גבעתי גם מבאר טוביה

מתארחים פה הורים  95:33-מחר בערב ב. ילדים בבריכה במתן 73אז יש שם , שם אתמול

אחד , אנחנו עושים להם שני אירועים גדולים. הורים עם ילדים 733-כ. וילדים משער הנגב

ים אנחנו ממשיכ. ובאולם למטה יובל המבולבל והדוד חיים, בהיכל התרבות עם רוני דלומי

כי אז כבר יש לנו  -לארח וגם מתארגנים שאם זה יימשך לפתיחת שנת הלימודים איך אנחנו 

 . זהו. איך אנחנו מתארגנים עם כולם מבחינת המיגון, את כולם שמגיעים לבית הספר

 

 . בועז, בבקשה. תודה רבה לאבירם  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

 7יד בתחילת המלחמה פתחנו מ, מבחינת מידע וקשר לציבור  :מר בועז שויגר
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קבוצה שניה . קבוצה אחת שהכילה את כל יושבי ראש הוועדים המקומיים, קבוצות וואטסאפ

הקבוצות האלו סייעו לנו בהעברת . צים ומנהלי מחלקות המועצה"רבש, שים"שהכילה את רב

. םכל ראשי היישובים סונכרנו על כל ההנחיות של אותו יו. מידע באופן שוטף בזמינות מיידית

בהערכות מצב שקיים ראש המועצה . זה מספר פעמים ביום, אם זה היה מספר פעמים ביום

כל ההנחיות האלה . שעות הקרובות 72-התקבלו החלטות לגבי איך מנהלים את הפעילות ב

ובמקביל הועלו לטובת הציבור הרחב לדף הפייסבוק . יצאו ליישובים באמצעות הקבוצות

 . ולאתר המועצה

דע שפרסמנו באופן שוטף ומפרסמים עדיין באופן שוטף זה הנחיות יומיות של המי, בגדול

אנחנו פרסמנו מדי שבוע . מי מכם שראה -אנחנו מפרסמים הערכות שבועיות . פיקוד העורף

, רווחה, חינוך -מתחילת הלחימה הערכות מצב שבועיות שכוללות את כל פעילויות המועצה 

ומהן ההנחיות מבחינת . איזה אירועים אינם מתקיימיםאיזה אירועים מתקיימים ו, תרבות

טיפול וסיוע , פרסמנו הנחיות של המחלקה לשירותים חברתיים. מוסדות החינוך של מיגון

בנוסף לזה היו פעילויות שהתקיימו כאן של מתמידים וכיתת כוננות . לילדים ולקשישים

שכלל מספר , נחשף אליוחלקכם בוודאי , דים"קמפיין שקיימנו בנושא של ממ. מרחבית

 . אוכלוסיות ממוקדות יותר

אנחנו מדברים על , אומנם לא גבוה. בפייסבוק השתמשנו לראשונה בשיווק גם בתשלום, אגב

כדי להגיע , אבל כדי להגיע לחשיפה הכי גבוהה שיכולה להיות, שקלים 9333-תשלום שפחות מ

שיווק . דרום השרון בלבד ממוקד לתושבי. לכל התושבים השתמשנו גם בפרסום בתשלום

 .נקודתי

שמחזקות את , אנחנו תלינו כרזות ברחבי המועצה במספר מקומות, מי שראה, דבר נוסף

זה בנושא של , דבר נוסף שאני רוצה לעדכן. ל וכוחות הביטחון"חיילי צה, ממשלת ישראל

זמת המועצה היו פעולות נוספות ביו: שמאיר אבירם הזכיר חלק מהן, פעילויות שהתקיימו כאן

נושא אימוץ לוחמים וחיילי מילואים , נושא של איסוף חבילות לחיילים. בשיתוף עם היישובים

קבוצה של בני נוער שעוסקת בהתנדבות והסברה . של סוללת כיפת ברזל שנמצאת פה באזור

 It'sהעמוד הזה נקרא . מתפעלים אותו באופן שוטף. שפתחו עמוד הסברה באנגלית בפייסבוק
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all about truth ,וכמובן כל הסיפור של אירוח תושבים מהדרום . 

 

אני שמח לשמוע על ההתארגנות והעבודה המשותפת , קודם כל  :מר איתן יפתח

 .בנושא של החינוך נעים לשמוע את ההתארגנות והכל. של המועצה עם כל היישובים

שזה מן הסתם , הדרוםאני חושב שצריך גם אולי פעילויות לא רק לתושבי , בנושא הפעילויות

אלא גם אולי פעילות כמו רוני דלומי או חיים ויובל המבולבל לילדים , מאוד מחמם את הלב

  -ביישובים זה בוטל . לעשות את הפעילויות האלה כי זה קרוב לבית, הקטנים והגדולים

 

פעילויות  להפעיל אסור לנו. אני אתייחס למה שאתה אומר  :ו'ר מוטי דלג"ד

אני לא מדבר על  -כדי להוציא גם את הילדים שלנו , הנחיתי את אבירם. מגבלהיש . המוניות

עם פעילות , אוטובוסים ליום צפונה 1אוטובוס אחד או שנים אלא במשך שבוע ימים אפילו 

 .זה אחד. במידה וההורים יסכימו, נבדוק את זה מול היישובים. מאוד רחבה

אנחנו צריכים להיזהר שזה לא . מחנות הקיץ בשבוע הבא מתחילות גם הפעילויות של, שניים

זה לא פשוט לקבל , תראו, באופן כללי אנחנו הולכים בכיוון שלך אבל. יפול אחד על השני

או לקבל הנחיה שהיא בתחום סמכות שלך והיא הנחיה , הנחיה שונה מהנחיה של פיקוד העורף

פה את הקייטנות של בית כשאנחנו עשינו , שמע. מקלה ואתה לא מרגיש איתה ברמת ביטחון

היתה גם . ביום ההערכות לא היתה פעם. היו לנו בעיות מאוד מאוד קשות, הספר של הקיץ וזה

, לדוגמא, כשאנחנו מדברים נניח. ברמה של כל בית ספר ובית ספר בבוקר וגם אחר הצהריים

 -צופית  כשהיינו צריכים לדבר על בית ספר. בגדול אין בעיה, על בית ספר כמו אהרונוביץ

היינו צריכים לתרגל את הילדים כמעט . היינו צריכים שם מפות. זה מסובך -אני נותן , כדוגמא

ידעו לאן הם , הילדים היו רגועים, כשהאירוע קרה, ולשמחתי. ד"כל יום איך מגיעים לממ

בשונה לאזעקת אמת שפעם היתה בטעות בצופית והילדים התחילו לבכות ולא ידעו , הולכים

לכלל בית . תלמידים 903-אבל יכולנו לתת שם פיתרון משום שהיו לנו סך הכל כ. שותמה לע

 . לא -הספר 

שיגישו לי , עם הצוות שלי פה, לכן אני כבר לפני כמה ימים ביקשתי ממערכת החינוך שלנו
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הצעות לגבי ההיערכות שלנו במידה והמצב הזה ממשיך להיות גם אחרי פתיחת שנת 

אז אני לא רוצה להבהיל . ל היום יש כמה בתי ספר שאני לא יכול לפתוחבתנאים ש. הלימודים

ניתנה גם הנחיה שלי לבדוק שלומדים במשמרות בבתי ספר שהם  -שזה יישאר פה , אף אחד

 . ולא נהיה מופתעים, אני רוצה שתוכנית מגרה כזו תהיה לי פה. 'וכו' מוגנים וכו

גם לעדכן אתכם שבמרחב המועצה היו לנו גם  אני רוצה: אם כבר דיברתי אז עוד שני דברים

  -אני לא יודע אם . פצוע בנווה ימין ופצוע ברמת הכובש, פצוע במתן -פצועים 

 

 -לא תושבים ? חיילים פצועים    :???

 

דיברתי גם עם האבא ממתן ועם האבא , אני מתלבט. חיילים  :ו'ר מוטי דלג"ד

במתן עדיין נמצא בבית חולים . ר בבית והכל בסדראז לשמחתי בנווה ימין הוא כב, בנווה ימין

, אנחנו מאחלים לו ולכולם ולבחור ברמת הכובש שיצא מבית החולים. בטיפול וזה לא פשוט

 . ל"ולכלל הפצועים של צה, מאחלים להם החלמה מהירה

ולא חשוב מה דעתו הפוליטית ואני בטוח שלכל אחד , זאת גם הזדמנות לכל אחד מאיתנו

ואני . ש דעה פוליטית והישראלים מצטיינים בכך שעל כל נושא ועל כל עניין יש דעהמאיתנו י

עומדים מאחורי ממשלת , בעת הזו כולנו מתאחדים. כולנו כאלה. לא מוציא את עצמי מכלל זה

 . שעושים את העבודה המאוד מאוד חשובה הזו, כוחות הביטחון, ל"חיילי צה, ישראל

 

מגיע באמת תודות וטפיחה על השכם , אני אומר ,לא הזכרתם   :מר אבי קירס

  -שהיתה לפני שבועיים שלושה ... תנועת הנוער של ... פינוי לכל המבצע הזה של 

 

 . כן, מעיינות ועמי אסף    :???

 

אני חושב שזו באמת ', שאפו', באמתאני אומר . עמי אסףו   :מר אבי קירס

והודות ... כל האיחוד החקלאי באמת ל אב, זה לא חובה, זה לא מתבקש, פעולה מבורכת
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 . כל הכבוד באמת... לאחר מכן . ס המשיך והתקייםלאותו תהליך הקור

קיבלנו החלטה שכל האורחים שלנו מאזור . אני רוצה לומר עוד דבר אחד לגבי הבריכה במתן

ל ה שגם מארחים אצלנו משפחות ולכן נהנים מכ'ויש לא מעט חבר, עזה נכנסים לבריכה חופשי

 . מתקני הבריכה

 

אתמול הפעילות עם באר , גם ציינו, שאפו גם לוועד שלהם  :ו'ר מוטי דלג"ד

 . הם היו בבריכה של מתן ולאחר מכן כאן. טוביה נעשתה בשיתוף עם מתן

 

אבל בתפקידי גם , אני לא חשוד כאחד שמחלק הרבה מחמאות   :מר אמנון כהן

. של כל אגפי המועצה, בה פעילות של המועצהי אני נחשף להר"כמפקד היישוב וגם ראש צח

כל הפניות נענו . עד היום לא היתה שום בעיה. כשצריך להגיד מחמאות ותודה אז צריך להגיד

אני . אני חושב שזה לזכות המועצה. לעילא ועילא, עם כל הגורמים, ט"אם זה עם הקב, והקשר

צם זה שאנחנו מביאים ואוספים בע, חושב שאנחנו מביעים היום בדיוק את העניין של אחדות

 . אני חושב שזה לזכותנו וזה לכבודנו. אנשים מהדרום

 

מיד עם , מבחינת העיתוי יצא לנו טוב, כמו שגם בועז ציין  :ו'ר מוטי דלג"ד

ר אחד "ההתחלה פתחנו פה שתי קבוצות וואטסאפ שרמת העדכון היתה שפגש אותי יו

אבל חזרתי אתמול ואני מעודכן יום יום מה , בארץ מוטי אני לא הייתי, 'אומר לי, הקיבוצים

זה שהחליף אותי לא ידע משום דבר ממה , לא רק זאת, 'והוא אומר' אני יודע מה קרה. קרה

גם מבחינת . זה היה מסודר, הוא ראה תיקייה מסודרת, שמע. 'שקורה מבחינת תיקים עניינים

פוצה הזאת כי אי אפשר להגדיל אותה מי שבת, דרך אגב, יושבי הראש. מעודכנים, יושבי הראש

ומי . מקבל את הדיווח העדכני לגבי ישיבות ההיערכות, רואה גם את הדיווחים 23-מעבר ל

 . ערן, בבקשה? אתה רוצה כמה מילים. ערן, שעוזר מאוד מאוד לבועז

 

אז אני מכיר . אני גם תושב המועצה. ערב טוב לכולם, קודם כל  :מר ערן אבידור
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הצטרפתי לבועז למערך הדוברות לפני בערך חודש וחצי כדי לסייע . גר בגן חיים. את חלקכם

והצלחנו להגיע , כשבועיים לפני זה, כשהחל המבצע בדיוק נערכנו. בהפעלה של פייסבוק

אני לא יודע עד כמה אתם מעודכנים במה שקורה . לחשיפה יחסית גבוהה של תושבים

, איש מתושבי המועצה 9333-לחשיפה של קרוב ל אבל הצלחנו להגיע, בפייסבוק של המועצה

חשיפה כל במהלך של חודש וחצי . חשיפה יפה לרשות מקומית בסדר גודל הזה. תוך חודש וחצי

, וזה המקום גם לקרוא לכם לבוא. מעורבות גבוהה של התושביםכך גבוהה ואני רואה גם 

שבים והמועצה גם ולאפשר לתושבים להגדיל את הקשר הזה בין התו, לראות, להיכנס

דרך , דרך האינטרנט. באמצעים הטכנולוגיים הקיימים שאנחנו מנסים להרחיב אותם

שירותי מדיה שיחברו את . יש אינסטגרם. ואנחנו נשיק עוד כמה שירותים כאלה, הוואטסאפ

 . התושבים למועצה

 

 . ונסיים, בבקשה אייל, חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

  

זה יפה , העניין של פייסבוק. אפילו בלי מחמאות, יםבשתי מיל    :מר איל מילר

פייסבוק בדרך לא שמעתי קודם כי אני לא איש . אני למשל עכשיו שומע שיש פייסבוק. וטוב

 . אולי כדאי להנחות את יושבי הראש של הוועדים להפיץ. כלל

 

יושבי הראש קיבלו מכתב מאיתנו שבה אנחנו מבקשים מהם   :מר בועז שויגר

 . לכל התושביםלהפיץ 

 

. כניסות, איש 7733בפייסבוק האישי שלי יש אירועים שמגיעים   :ו'ר מוטי דלג"ד

 . אז אפשר

 

חשיפות של  93,333במהלך החודש הזה המועצה זכתה לבערך   :מר ערן אבידור

 . זה מספר שלא חלמנו עליו. העדכונים בפייסבוק
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להודות , נחנו באמצע המערכהא, באמת לא הזמן עכשיו, חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

אני מקווה שנצא מהמערכה הזו מחוזקים עם הצלחות והסדרים מדיניים . יש. לכאלה ואחרים

אני מציע . ואז נמצא לעצמנו גם את הזמן לעשות את הסיכומים היותר סופיים לעניין הזה

מסרה גם רשמנו לעצמנו את סקירת הביטחון שנ. שכאן נעצור בעניין הזה ונמשיך בסדר היום

 . ומכאן נעבור לסעיפים הבאים. על ידי עובדי המועצה וראש המועצה, על ידי פיקוד העורף

 
 . דוח ועדת הביקורת - 7390דוח מפורט  . 0

 

 -והבעיה היא כזו , יש דוח ועדת ביקורת. 7390דוח מפורט   :ו'ר מוטי דלג"ד

אז . ו דוחים ודוחים את זהכי אנחנ, אני חושב שאנחנו צריכים להתקדם עם זה? איפה רואי

 . אגוזי, בבקשה

 

אחד דוח כספי . כל שנה שני דוחות עושהמבקר משרד הפנים   :מר יצחק אגוזי

זה הדוח המפורט שיש בו יותר , נוסף ח"דו. ואישרנו אותו, שדנו בו בישיבה שלפני הקודמת

פרק . 'ופרק ג' בדוח הזה יש פרק ב. מלל ויותר ביקורת של משרד הפנים על התנהלות המועצה

. זה עיקרי הממצאים שהועלו השנה' פרק ב. 'וג' ב-אנחנו דנים רק ב. זה הנתונים הכלליים' א

 .משנים קודמות -או אי תיקון  -זה ביקורת על התיקון של הליקויים ' פרק ג

יש שלושה ' בפרק ב. נשלחו לכם גם רק הפרקים ואחר כך את כל החוברת', אנחנו בפרק ב

, או נדרש, המבקר התבקש על ידי משרד הפנים. זה הנושא של סקר נכסים, שוןהרא. ממצאים

לבין המדידות שנערכו בעבר לפי , הגבייה היום לעשות איזושהי השוואה בין הנתונים במחלקת

הוא התבקש לבקש את הנתונים , זאת אומרת. בסיס הנתונים שקיים אצל חברת המדידות

עם שתי חברות  -גם היום בעצם  -חנו עבדנו בעבר אנ. ולעשות הצלבה, מחברות המדידות

 99חברה אחת סיפקה את הנתונים על . אחת זו חברת מידות והשניה חברת אשד. מדידות

והחברה השניה לא יכלה לספק לו את הנתונים מסיבות שהיא , יישובים שנמדדו באותה תקופה



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 21 
 

 .זה ממצא אחד בדוח. לא שמרה את בסיס הנתונים

נמצא , כל המדידות שהיא ביצעה, ד שכל הנתונים שחברת המדידות ביצעהכאן צריך להגי

אבל לכל נכס יש . אין ריכוז כמו שהמבקר התבקש לבדוק, זאת אומרת. במחלקת הגבייה כפלט

כמובן בהתייחס לערעורים שהיו . והחיוב הוא על פי המדידה שבוצעה, סרוק את המדידה שלו

בדק באופן , היישובים האלה שלא ניתנו לו הנתוניםהמבקר בדק באופן מדגמי מבין . 'וכו

שהוא לא , אבל הממצא הוא ממצא, כדי לראות שהנתונים קיימים, מדגמי כמה עשרות מקרים

 . קיבל ריכוז של המדידות

המבקר כותב שהמועצה אפשרה למספר עובדים . מערך השכר והעסקת עובדים, לגבי נושא שני

ימי חופשה  66לתאריך הדוח קיים עובד עם יתרה של  ונכון, לצבור ימי חופשה שליליים

תגובת . שקל 51,333וסך יתרות החוב של העובדים בגין ימי החופשה השליליים זה , שליליים

בחודשים האחרונים החלה המועצה לקזז . המועצה מקבלת את הערת הביקורת: המועצה

הקיזוז מתבצע . ייםבשכר את היתרות השליליות של ימי החופשה של העובדים הרלוונט

שמדובר , אני רק אגיד. זו התגובה שנרשמה בדוח. בהתאם להיקף החוב, במספר תשלומים

. בעיקר בעובד אחד שצבר הרבה מאוד ימי חופשה שליליים -יש עוד עובד . בעיקר בעובד אחד

ד שזה ואני יכול להגי, נקרא לזה ויכוח או אי הבנה בין העובד לבין המנהל שלו, זה היה איזשהו

שבעצם המנהל שלו הוציא אותו לחופשה במהלך חופשת הקיץ והוא , עובד במחלקת התחבורה

וכאילו זה לא , על ידי זה הוא נכנס ליתרות שליליות של ימי חופשה -טען כל הזמן שאי אפשר 

אז . כי הוא לקח גם ימי חופשה אחרים, הוסבר לו שזה אכן כן, בפועל. צריך להיזקף לחובתו

  -המעביד רשאי להוציא את העובד לימי חופשה מתי שנוח וזה גם מעוגן , תב החוקכמו שכו

 

 . אבל לא לחופשה שלילית   :לאה פורת' גב

 

  -את מזלזלת ? למה את צוחקת. אז בסופו של יום, בסדר, לא  :מר יצחק אגוזי

 

 איך אפשר להגיד שעובד הגיע. אני לא מזלזלת. אני לא מזלזלת   :לאה פורת' גב



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 20 
 

 ?לחופשה שלילית בגלל שהוציאו אותו לחופשה

 

גם כשאני הצטרפתי עם חיוך , תראי. בקלות, יסבירו לך, לאה  :ו'ר מוטי דלג"ד

בימים שהוציאו שהעובד לא הכיר בכך ש, אומר גזבר המועצה, אבל יחד עם זאת. למה שאמרת

 . הוא יצא לחופש, כשהיה צריך חופש, והוא, אותו לחופשה כחופשה

 

 . אז היו צריכים לקזז לו על הימים האלה    :???

 

העובד הזה מחויב בכסף במהלך מספר , מה שקורה היום  :מר יצחק אגוזי

גם העובד הזה ועוד  7392ועד סוף , כמובן שזה לא יפגע לו בצורה דרמטית במשכורת. חודשים

 . שני עובדים שצברו הרבה פחות יהיו מיושרים מבחינת ימי החופשה שלהם

 

 . יש גם מנגנון בקרה שאין כניסה יותר לימים שליליים  :רואי מסורי מר

 

מעיר לי רואי שבעקבות ההערה הזאת הוחלט על מנגנון בקרה   :מר יצחק אגוזי

עובד שמגיע בחודש מסוים לימי , וכמובן, אי אפשר לצבור ימי חופשה שליליים -שאין יותר 

 .במשכורתבאופן אוטומטית יירד לו כסף , חופשה שלילית

שבשנת הדוח לא התכנסו במועצה ועדות חובה , כותב המבקר: מנגנוני בקרה וביקורת פנימית

היתה שנת בחירות ועל כן כנראה לא התכנסו חלק  7390המועצה כותבת ששנת . חינוך ורווחה

אני כבר . המועצה מקבלת את הערת הביקורת ותדאג לכנס את הוועדות כנדרש. מהוועדות

גם ועדת רווחה וגם ועדת חינוך כבר התכנסו לפחות לישיבה אחת כל  7392שבשנת יכול להגיד 

 .ועדה

אומר המבקר שהמועצה חרגה בהוצאות של , מעקב אחרי תיקון ליקויים', מבחינת פרק ג

רים "היו יותר תב 7397בשנת . שקל וזה תוקן חלקית 072,333רים בהיקף כספי של "חמישה תב

ועכשיו זה רק , מיליון 2היו חריגות של . נקודת זמן של סוף שנהל, שהיו חריגות לסוף שנה
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 . כמובן שזה במגמת תיקון כל הזמן. שקל 072,333

  -שקל  967,333יש שלושה עובדים שחייבים ארנונה בהיקף של , לגבי חייבים

 

 ? עובדים או תושבים    :???

 

יש שלושה , בדיםעו. הלוואי והיו רק שלושה תושבים שחייבים  :מר יצחק אגוזי

 . לא כל העובדים גרים במועצה. זה עובדים שגרים במועצה, חייבים. עובדים שחייבים

 

 ? למה הם מצוינים בנפרד    :???

 

כי משרד הפנים דורש מהמבקר לבדוק חובות של עובדים   :מר יצחק אגוזי

 . חברי מליאה, וחובות של נבחרים

 

 . ת שמםלציין גם א, בנבחרים  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

שחברי , בין השאר בגלל התפר, השנה לא היה לנו דבר כזה  :מר יצחק אגוזי

  -המליאה הקודמת כבר לא מכהנים 

 

 . ואלה עוד לא צברו חובות  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

גם אם יש . אבל למען האמת אין לנו בדרך כלל דברים כאלה  :מר יצחק אגוזי

מבין . פי שקלים זה מסתדר מיד כשמעירים על זהחבר מליאה אחד או שניים שחייבים כמה אל

שעיקר החוב , אני כמובן לא אמסור פרטים, שלושת העובדים האלה מדובר על עובדת אחת

 . זה מטופל בטיפול משפטי ארוך זמן. זו עובדת בתפקיד מאוד זוטר. הוא שלה

מי : המועצה העבירה השתתפות בשכר לארבעה ועדים בלי שאישרה את תקן כוח האדם שלהם
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  -ההערה , זאת אומרת, שזוכר

 

 . בישיבה הקודמת, השנה אישרנו    :???

 

בישיבה הקודמת אישרנו את כל העובדים של כל הוועדים ולכן   :מר יצחק אגוזי

 . א תופיעאני מקווה שכבר ל, בשנה הבאה כמובן ההערה הזאת

. 7390ועדים מקומיים לא הגישו דוח כספי מבוקר לשנת  78-ש, וההערה האחרונה של המבקר

והמבקר מתייחס למה שכתוב . החוק אומר שצריך להגיש דוח כספי מבוקר עד סוף אפריל

אז זאת הערה שכנראה לא . כל הוועדים הגישו דוח כספי -אנחנו בסוף יולי , נכון להיום. בחוק

כי רוב הוועדים לא מצליחים לעמוד בלהגיש את הדוח הכספי בסוף , פעם להסתדר תוכל אף

 . גם המבקר של המועצה לא מצליח לעשות את הדוח הכספי עד סוף אפריל. אפריל

. קיבלה את כל ההסברים, על הממצאים האלה ישבה ועדת ביקורת. אלה הערות המבקר, זהו

אבל , צריכה להציג את מה שאני בעצם הצגתי פה היא היתה -אני מבין שלוועדת ביקורת אין 

 -גם כתבו בפרוטוקול שמכאן שהמועצה מבצעת את כל  -אין לה החלטות כי היא בסך הכל 

 . דואגת לתיקון הליקויים שהעלה המבקר

זה שלא אישרנו את העובדים של הוועדים . כמו שהסברתי, חוב העובדים? מה לא תוקן

. הוא כבר לא יהיה 7392-אני מקווה שב. 7390-שחזר אחריו ב 7397זה ליקוי משנת , המקומיים

 . אין לי מה להגיד על זה -והדבר הנוסף זה שהוועדים לא מגישים את הדוח הכספי בזמן 

 

, הדבר היחידי שעדיין מפריע לי -אני הערתי את זה גם במייל    :לאה פורת' גב

כי . ך להעיר לו גם מבחינת הניסוחצרי, חוץ מאשר לתשובות למבקר מבחינה מעשית, לדעתי

שהנתונים הושמדו או , הערתי את זה במייל, אם אני לא טועה, ששם כתוב, הניסוח של המבקר

זה דבר ששום רשות ציבורית לא יכולה להרשות לעצמה  -כל מיני דברים כאלה חריגים 

ל ניסוח ולשמור על לא רק לגופו של עניין אלא גם לגופו ש, לעניות דעתי, צריך להגיד. שיירשם

 . ?'זו מועצה שמשמידה מסמכים, 'מי שקורא את זה במבט ראשון אומר. כבוד המועצה



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 24 
 

 

  -אצל אחת מחברות המדידה , לא  :מר יצחק אגוזי

 

 . זה לא משנה   :לאה פורת' גב

 

 . זה עלה גם בדיון הפנימי, את צודקת  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

אנחנו לא מסכימים 'ורש ולהגיד צריך לשלוח מכתב מפ   :לאה פורת' גב

 . 'שיירשמו כאלה נתונים

 

 ".אצל אחת מחברות המדידה הושמדו הקבצים"  :מר יצחק אגוזי

 

 ? נו   :לאה פורת' גב

 

 . נו, בסדר  :מר יצחק אגוזי

 

הוא לא , כל בר דעת שיודע שזה קובץ ארנונה קורא את זה   :לאה פורת' גב

הם פשוט נשמרו בצורה כזו שלא , רת לי שהם לא הושמדואתה הסב, הם גם לא הושמדו. מבין

 ? בשביל מה. גם עושה שם רע, אז זה גם לא נכון. אפשרה לתת למבקר את הנתונים

 

כי , בדיוק העלינו את זה. ההארה שאמרת בהחלט במקומה  :ו'ר מוטי דלג"ד

אין מצב כזה שלהבא , ביקשתי מאגוזי הנחיה חד משמעית. המילה הזו גם לא מצאה חן בעיני

 ? עוד הערות. זה בסדר גמור. זורק אותם ולא שומר אותם, שמישהו גמר עם הנתונים

 

איך ? התייחסת לזה -נושא הגבייה מהתושבים של חובות עבר   :מר איתן יפתח
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 ? המועצה גובה

 

וזה הנושא שנמשך לשנת , דוח המבקר הפנימי זה הדוח שלי  :מר רואי מסורי

 . הדוח הזה הוא ברמת טיוטה וברמת טיפול ויינתן דיווח, אנחנו עכשיו, 7392

 

 . אבל לא בדוח הזה  :מר איתן יפתח

 

 .זה דוח של משרד הפנים. לא קשור  :מר רואי מסורי

 

נוסח ההחלטה הוא שמליאת המועצה קיבלה דיווח ודנה   :מר יצחק אגוזי

 . בדוחות הביקורת ובהמלצות הוועדה

 

? נמנעים. אין? נגד? מי בעד. ני מעלה את זה להצבעהא, חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

 3אנחנו צריכים לעשות הכל כדי שנגיע למצב של , אני רוצה כהנחיה כללית. אנחנו אישרנו. אין

אני רוצה . אבל אני רואה שעם השנים זה הולך ומצטמצם, אני יודע שזה קשה מאוד. הערות

 . שהצמצום יעשה בצורה יותר יעילה

 

ולהורות את עובדי "כתוב פה : עוד משפט אחד אם אפשר  :זימר יצחק אגו

אז אני מבקש להוסיף את זה , "המועצה לתקן את הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת

 . להחלטה

 

אני רוצה להצביע כחלק מההחלטה כי . שמעתם את המשפט  :ו'ר מוטי דלג"ד

שתי . אישרנו. אין? נעיםנמ. אין? נגד? מי בעד. אז אני מעלה להצבעה. הוא מאוד חשוב

 .ההחלטות זו החלטה אחת
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והחליטה , מליאה המועצה קיבלה דיווח ודנה בדוחות הביקורת ובהמלצות הוועדה: החלטה

 .פה אחד להורות את עובדי המועצה לתקן את הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת

 
 . אישור פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר ועדכון זכויות חתימה . 2

 

 . נעבור לאישור פתיחת חשבונות בנק  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

 שאנחנו עוברים לשיטה של ניהול עצמי בבתי ספר םאתם יודעי  :מר יצחק אגוזי

מבתי  87%ל משרד החינוך היום קיבלתי דיווח גם שבסביבות במסגרת ההנחיות ש, היסודיים

הבאה למסגרת הזאת של  אנחנו גם נכנסים בשנה. הספר בשנה הבאה כבר יהיו בניהול עצמי

אחד לכספים שהמועצה , כל בית ספר צריך שיהיו לו שני חשבונות בנק, מתוקף זה. ניהול עצמי

. מעבירה והחשבון השני זה כספי הורים שבית הספר גובה ועובד איתם במסגרת הניהול העצמי

. החתימה את זכויותוכמובן , לצורך זה בדקנו באיזה בתי ספר צריך עדיין לפתוח חשבונות

ומואצלות סמכויות חתימה למנהל , מכיוון שהחשבון של בית הספר הוא חשבון של המועצה

את פתיחת החשבון ואת בעלי זכות . צריך לאשר את זה כאן במועצה, בית הספר ולמזכירה

זכויות החתימה הן של , כי באופן אוטומטי או מחדלי כל חשבון בנק של המועצה. החתימה

וההנחיות של משרד החינוך הן שזכויות החתימה יהיו של המנהל , ברראש המועצה והגז

 . והמזכירה אבל צריך לאשר את זה כי זה חשבון בנק של המועצה

 

 ? מה יש עד היום בבתי ספר    :???

 

אנחנו . לפעמים חשבון פרטי, יש להם לפעמים חשבון אחד  :מר יצחק אגוזי

, שהוא של המועצה. יש היום לפחות חשבון אחדלכל בית ספר . רוצים לעשות סדר בדבר הזה

וגם צריך לסדר את זכויות החתימה כי יש . אבל עכשיו צריכים להיות שניים, מאושר

  -התפלגויות של מנהלות ושל 
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זה , זאת אומרת -ועד היום על החשבון הזה גם המנהלת     :???

 ? הנורמה

 

 ? זה לא מוגבל בסכומים   :לאה פורת' גב

 

כל אותן הערות שקיבלנו לגבי פתיחת , בקטע הזה אני מבקש  :ו'י דלגר מוט"ד

אני . יחולו גם במקרה הזה, החשבון הראשון ולפי זכרוני היה כך של מה האחריות של הזה

  -אנחנו . פשוט לא זוכר

 

זה חשבונות , להיות בחריגההחשבונות האלה לא יכולים   :מר יצחק אגוזי

 . יכולים להיכנס לחובה לא -אין להם , לביקורת כאלה

בעלות זכות החתימה הן המנהלת נוגה . בבית ספר יחדיו חשבון הבנק הוא בבנק מזרחי טפחות

 .מרגלית והמזכירה בתיה הרשקוביץ

 . המנהלת אורנית גל והמזכירה דליה אשכנזי. החשבון הוא בבנק הבינלאומי: בית ספר כצנלסון

 . מנהלת דינה פלד והמזכירה עינת סידסה. חשבון בבנק הבינלאומי: בית ספר במתן

 .הן בעלות זכות החתימה בחשבון, כשאני אומר מי המנהלת ומי המזכירה

  -בית ספר צופית 

 

מה ? והן בעלות זכות החתימה בחשבון? זה מנהלת ועובדת   :מר אבי קירס

 ? ההיגיון פה

 

אני עובד  גם? מה הבעיה בזה, אלה ההנחיות של משרד החינוך  :מר יצחק אגוזי

  -במועצה 
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 ? נציג הנהגה? אין נציג הורים בתוך זה   :מר אבי קירס

 

 . אנחנו מדברים על חשבון המועצה. ממש לא  :מר יצחק אגוזי

 

  -אז למה אין מישהו מתוך המועצה שהוא החתימה . עדיין   :מר אבי קירס

 

  -כי אי אפשר   :מר יצחק אגוזי

 

טעם לפגם שאותה מנהלת ואותה מזכירה אני רואה שיש    :מר אבי קירס

 .שכפופה אליה הן שתיהן שחותמות על אותו חשבון

 

יש ביקורת שנתית של גורם חיצוני שהמועצה מעסיקה בגיבוי   :מר יצחק אגוזי

הדברים . סוגרת ופותחת שנה, חברה שעושה בדיקה כל שנה על כל ההוצאות, משרד החינוך

 .ההגבלה היא בגובה הסכום שהמועצה מעבירה לשם .אין הגבלת סכומים. האלה מבוקרים

בעלות זכות החתימה זו המנהלת החדשה . החשבון הוא בבנק הפועלים, בית הספר בצופית

 . כי המנהלת הנוכחית עזבה והמזכירה יעל דויד, כשתיבחר, שתהיה

אבל אנחנו מבקשים את החלפת , אני לא זוכר איפה, יש להם חשבונות: עמי אסףבית ספר 

ציפי אבנון פורשת ובמקומה ממלאת מקום מירב פרידלנדר והיא תהיה בעלת  -זכות החתימה 

 .רק החלפה של בעלת זכות חתימה. זכות החתימה

 

חלק מנוסח ההחלטה יהיה , אחד, שני דברים. חברים, אוקיי  :ו'ר מוטי דלג"ד

כמו שאסור , שאותן מגבלות שמליאת המועצה הקודמת החליטה לגבי פתיחת החשבון הראשון

, יש שקל, כלומר. אין שום מסגרת של הלוואות -אין מצב , כלומר, להיכנס באף שלב לגירעון

 .זה אחד. אין אשראי ואין בטיח. 73מותר , 73יש . מותר להוציא שקל

גזבר המועצה , אז מזכיר המועצה. אני זוכר שהיה עוד איזה משהו מבחינת הבקרה, שניים
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 . וח של מערכות הבקרה של המועצהמציין שזה יהיה תחת פיק

 

ולא הכניסו את , היום היתה אצלי ישיבה של הניהול העצמי  :מר יצחק אגוזי

 . אז כנראה שגם זה יגיע, הוריתי להכניס את זה. מעבר אפק לתוך הסיפור הזה

 

סביר להניח , מאחר והמנגנון משתנה ועוברים פה לניהול עצמי   :מר אבי קירס

לכן אני מבקש בקטע . בים יהיו הרבה יותר גדולים מאשר היו עד עכשיושהסכומים והתקצי

שחלקן עדיין , הזה אולי לדחות את ההצבעה בכדי לקבל את כל אותן התניות שאתה מעלה

 . אולי ברורות ולא סגורות

 

  -זה הכל הנחיות של פיקוח   :ו'ר מוטי דלג"ד

 

אני חושב שכן , דבר שני. כדי שנראה את ההנחיות אחד לאחד   :אלי בלאלימר 

  -צריך להשקיע מחשבה אם זה נכון שמנהלת ומזכירה מנהלים את כל התקציבים האלה 

 

 . התקנות שנקבעו, זה ההנחיות של משרד החינוך  :מר יצחק אגוזי

 

  -כי זה עובד והכפוף אליו    :מר אבי קירס

 

לא נותנים לו למה , חבר מביע את דעתו -אני לא מבין למה   :ו'ר מוטי דלג"ד

 ? להביע את דעתו

 

 . שמענו    :???

 

 . אילונה, בבקשה  :ו'ר מוטי דלג"ד
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 ? איך זה עובד? יש איזשהו דוח שהם צריכים להגיש בסוף שנה  :זק-אילונה מינץ' גב

 

אני עוד לא לגמרי בתוך התהליך של הניהול , תראו -בית הספר   :מר יצחק אגוזי

כיום בתי הספר עובדים בשיטה של הנהלת חשבונות , ול העצמיאבל גם בלי קשר לניה, העצמי

הם מבוקרים על ידי חברת קרמזין שאנחנו . הם חייבים לנהל הנהלת חשבונות כפולה. כפולה

כל שנה בסוף שנה סוגרים איתם ביחד עם . מעסיקים אותם כבקרים חיצוניים על בית הספר

עושים בקרה שהכל , איתה את השנהסוגרים , המזכירה שמנהלת את הנהלת החשבונות שם

ורק אז המזכירה יכולה להתחיל לעבוד , עושים העברת יתרות לשנה הבאה. נרשם כמו שצריך

 . אז מבחינת בקרה אנחנו רגועים. בהנהלת חשבונות של שנה הבאה

הם מוגבלים בגובה הסכום , זאת אומרת, חשבונות הבנק לא יכולים להיכנס ליתרת חובה

  -אני בכל מקרה מבקש . זהו. השהמועצה מעביר

 

 . בבקשה, דרור  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

לא טעם לפגם אבל אין לי מילה אחרת  -אני חושב שיש טעם    :מר דרור רופא

אתה . כי אותה מנהלת אחראית לחינוך ילדינו. במקרה הזה, אבי, בעצם החשיבה שאתה מעלה

לא ברור לי היכן . נחנו סומכים עליהוהיא אחראית על חינוכם וא, ילדינו, שולח את ילדיך

נראה לי על פניו שהיא תהיה גם מסוגלת לנהל , ברגע שהיא מונתה למנהלת בית ספר. הבעיה

שיש לך מעליה מערכת , על אחת כמה וכמה -לכן אני לא מבין איפה . את התקציב שנתון לה

 . אז אני לא מבין על מה המהומה. כמו בכל מקום אחר, בקרה

 

  -חברים , תראו  :ו'דלג ר מוטי"ד

 

וכל דחייה של , אני רוצה להגיד שאנחנו נמצאים בסוף יולי   :לאה פורת' גב
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, אנחנו דנו לפני? למה -זה דחייה , שהוא נושא של טיפול יומיומי בבית הספר, הנושא הזה

כל הדברים ששמעת , דנו בכל הבקרה, ברגע שניתנו רשות חתימה למנהלות, במליאה הקודמת

מליאות מועצה קודמות . גם ממליאות המועצה הקודמות, יו זה לא רק ממשרד החינוךעכש

אז אני פשוט , מחייבות מליאות מועצה חדשות, בעניינים נוהליים כאלה, מחייבות בדרך כלל

 ? בשביל מה לעשות כזה בלגאן, בשם הילדים אני מבקשת, מבקשת

 

אני מבקש . מבקש להציע אני אגיד לכם מה אני, ברשותכם  :ו'ר מוטי דלג"ד

כמו כן אנחנו נרשום . להציע שאנחנו נאשר את הבקשה כפי שהועלתה על ידי גזבר המועצה

: הנחיות הניהול. לעצמנו שאנחנו מבקשים שהנחיות הניהול יובאו לידיעת חברי המועצה

אחרי . הם יגיעו לידיעת חברי המליאה. והנושא של דיווח, אי כניסה ליתרת חובה, הבקרה

כי הם חייבים להתחיל את השנה כפי שגם לאה אמרה , החשבון יתחיל לעבוד, שתקבלו את זה

זה , לא קרה שום דבר, אם תראו שם איזה משהו שהוא באמת לא מסתדר לנו. וגם הגזבר

אנחנו מבקשים 'להגיד , שלושה, חודשיים, אנחנו יכולים אפילו לדון בעוד חודש, הנחיות ניהול

 . 'רתשזה יהיה כך או אח

אתה תבדוק אם אפשר לסטות , אגוזי. אלה ההנחיות של משרד החינוך, לגבי זכות החתימה

אני רוצה , אם זה נראה לכם. אז גם הקטע הזה סגור. אני לא יודע שאפשר. מההנחיות האלה

  -להעלות 

 

צריך . אנחנו צריכים לאשר שם, בית ספר צופית. יש לי הערה  :מר אורי עצמון

 . לישיבה הבאה להביא את השם

 

 ? למה  :מר יצחק אגוזי

 

 . מפני שאין מנהל  :מר אורי עצמון
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 . כמובן, אנחנו נביא, בסדר  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

אני מעלה את הצעת גזבר המועצה עם התוספת , אז חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

אנחנו . דאח? נמנעים. אחד? נגד? מי בעד. שהעליתי לגבי הנחיות הניהול של החשבונות האלה

 . אישרנו את זה

 

פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר לאשר ( 1 -נמנע , 1 -מתנגד )ברוב קולות הוחלט : החלטה

 : ועדכון זכויות חתימה כלהלן

בעלות זכות החתימה הן המנהלת נוגה מרגלית . חשבון בבנק מזרחי טפחות: בית ספר יחדיו

 .והמזכירה בתיה הרשקוביץ

בעלות זכות החתימה הן המנהלת אורנית גל . ן בבנק הבינלאומיחשבו: בית ספר כצנלסון

 . והמזכירה דליה אשכנזי

בעלות זכות החתימה הן המנהלת דינה פלד . חשבון בבנק הבינלאומי: בית ספר במתן

 . והמזכירה עינת סידס

בעלות זכות החתימה הן המנהלת החדשה . חשבון בבנק הפועלים: בית הספר בצופית

 . זכירה יעל דוידוהמ, כשתיבחר

מירב ' ציפי אבנון תבוא גב' במקום גב -החלפה של בעלת זכות החתימה : בית ספר עמי אסף

 .פרידלנדר

 .הנחיות הניהול יובאו לידיעת חברי המועצה

 
 . ועדות ביקורת בוועדים המקומיים . 7

 

מכאן אנחנו עוברים לאישור ועדות ביקורת בוועדים   :ו'ר מוטי דלג"ד

 . רואי בבקשה. המקומיים
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במהלך המליאות האחרונות אישרנו חברי ועדות ביקורת   :מר רואי מסורי

חברי ועדות . יישובים שיש בהם וועדות ביקורת 91, יישובים 03יש לנו כרגע מתוך . ביישובים

על מנת שתהיה אפשרות הכרעה  7או  0אנחנו מעדיפים שיהיו או . 7 - 0הביקורת הם בין 

יישובים שבהם  99ישנם עדיין . ונים ואני מאמין שיהיו דיונים פוריים בוועדותבמידה ויהיו די

בשביל שאתם תהיו מודעים  -לא בשביל איזשהו , אני אמנה אותם עשיו. אין ועדות ביקורת

פניתי גם למספר חברים פה . חברי המליאה יהיו מודעים ואולי ינסו לפעול ביישובים, לזה

ם שלהם שבאמת יפנו לאנשים ושיתנדבו להיות בוועדות וביקשתי מהם לפעול ביישובי

 .הביקורת

רמת . לא מונו, יישובים שאין בהם ועדות ביקורת, שוב -אז בעצם היישובים הם רמת הכובש 

כפר , ירקונה, חגור, רמות השבים, צור נתן, ירחיב, גני עם, אלישמע, גבעת השלושה, הכובש

 . עדיין חברי ועדת ביקורת יישובים בהם אין 99. סירקין ונווה ירק

אבל אני בעיקר וגם המחלקה המוניציפאלית עומדים , אני וצוות המועצה כמובן -אנחנו כמובן 

הם , וועדות ביישובאני יודע שחלק מה. אנחנו מסייעים להם. לרשות חברי הוועדה ביישובים

 . זה דבר מבורך. דיווחו לי שכבר התחילו את עבודת הביקורת

טחוני יאפשר ולא תהיה אני מקווה שעד אז המצב הב, כמובן, 93.1-נחנו נקיים בבנוסף לזה א

ביום העיון הזה נשים את הדגש על . נקיים יום עיון לחברי ועדות הביקורת פה במועצה, בעיה

. תפקידי ועדת הביקורת ודרכי עבודתה כגורם מסייע לעבודתו השוטפת של הוועד המקומי

מייעל , הם גורם מסייע, שהם צריכים לסייע, חברי הוועדהחשוב לנו להעביר את המסר ל

כי , זה מאוד חשוב. ומשפר וצריכים לעבוד בשיתוף פעולה עם הוועד המקומי ולא להוות כח נגד

בעצם אלה שני כוחות ביישוב שאם הם עובדים בסנכרון ובשיתוף פעולה הם בעצם מקדמים 

 . את היישוב

עבודת הביקורת היא , כידוע. ידע וכלים לעבודת ביקורתבנוסף לזה אנחנו כמובן נקנה להם 

אנחנו נשתדל לתת להם . יש פה גם מרכיב של התנדבות וגם מרכיב מקצועי. עבודה מקצועית

כמה שיותר כלים מקצועיים ולמקד אותם באמת בדברים החשובים שהם צריכים לבקר את 

עולה המקצועי שצריך להיות עם נדגיש כמובן את שיתוף הפ, ושוב. עבודתו של הוועד המקומי
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 .הוועד המקומי

אנחנו , שתהיה נוכחות מלאה של חברי ועדות הביקורת, על מנת שיהיה שיתוף פעולה, אני

. משתדלים להגיע לכל חבר ועדת ביקורת ולהסביר לו את החשיבות של ההשתתפות ביום הזה

תדגישו בפניהם את , תבמידה ואתם יודעים מיהם חברי ועדות הביקור, אני מציע שגם אתם

החשיבות על מנת שיגיעו ויקבלו את מירב המידע שאנחנו רוצים להקנות להם על מנת שיוכלו 

 . לעשות את עבודתם בצורה המקצועית ביותר

 

 . איל, בבקשה. תודה רבה לרואי  :ו'ר מוטי דלג"ד

  

 שדאגתי שתהיה, אני יודע שאצלי ביישוב, אני רוצה לשאול    :מר איל מילר

 93.1-שיש ב, אני יודע שזה הגיע רק חלקי לחברת ועד אחת בועדת ביקורת, ועדת ביקורת

  -איזשהו יום עיון בנושא 

 

 . אז תדאג להעביר לכולם  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

  -שלחנו מיילים ואנחנו גם עושים טלפונים ונגיע לכולם   :מר רואי מסורי

  

כי . וזמנו גם יושבי ראש הוועדהאם ה, ואם אפשר עוד שאלה    :מר איל מילר

 . ועדת ביקורת זה נשמע משהו קצת עוין -אחד הקשיים לפעמים ביישובים 

 

 . לאה. לאור השאלה שלך נזמין גם את יושבי ראש הוועד  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

אני חושבת שעל פי חוק ביישוב שאין בו ועדת ביקורת אז    :לאה פורת' גב

  -ני חושבת וא. תפקידה של המליאה למנות
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 . של ראש המועצה    :???

 

 . אני קוראת לזה מליאה   :לאה פורת' גב

 

שני הדברים . אבל הוא צריך להביא את זה לאישור המועצה, כן  :ו'ר מוטי דלג"ד

 . נכונים

 

ואני חושבת שיישובים שישמעו שיכול להיות שיטילו עליהם    :לאה פורת' גב

כמו , אז לכן אני הייתי מבקשת. חו יותר להביא מתנדביםועדת ביקורת על ידי המליאה ישמ

הואיל , ליין ולהגיד-לשים דד, אני חושבת שאמרתי את זה כבר, שביקשתי גם בפעם הקודמת

תובא למליאה , מי שלא ימנה ועדת ביקורת עד תאריך איקס, עוד מעט שנה, לא יודעת, ומלאה

, ובים החכמים שלא מינו ועדות ביקורתאני מקווה שכל הייש. הצעה למנות לו ועדת ביקורת

 . ירוצו למנות, והודעה חיובית, אם יקבלו הודעה טובה על העניין הזה

 

  -מאחר והנחת הנחה מאוד חזקה   :ו'ר מוטי דלג"ד

 

 . את לא יכולה להכריח מישהו להיות ועדת ביקורת  :מר יצחק אגוזי

 

תגיד , להם כזו הודעה אבל אני מאמינה שאם אתה תשלח, לא   :לאה פורת' גב

  -אתה תראה , שאני הצעתי

 

מאחר והנושא של ועדות ביקורת הוא . תודה לרואי, חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

אני יכול  -אז אני ממש ככה , נושא שגם השלטון המרכזי לא נתן מספיק את הדעת בעניין הזה

אלא שאלה שבתחום , לא ספציפית עם חבר או נושא מסוים, לעודד כל מי מכם שיש לו שאלה

אנחנו נדון , שלחו, רואי עומד לרשותכם. תציפו אותה מלפנינו כאן, תעלו אותה, של ביקורת
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כדי שבאותו כנס שאנחנו עושים לגבי ועדות הביקורת נוכל , נעשה סיעור מוחות בעניין הזה, בה

 . להתייחס לאותם נושאים

 

זה . למנות ועדת ביקורתלאה אמרה שזכותו של ראש המועצה   :מר אשר בן עטיה

  -חייב להיות מהיישוב או 

 

 . כן, מהיישוב צריך להיות  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

  -אם הם לא רוצים לבוא עכשיו . אז זה בכלל בעיה  :מר אשר בן עטיה

 

... למשל עם , הייתי שם אותך, אם למשל לא היה לך מהיישוב  :ו'ר מוטי דלג"ד

 . אתה מסתדר איתה טוב(. צוחק)

 
 . גביית היטל סלילה גני עם . 6

 

הוזמן . אנחנו מכאן עוברים לגביית היטל סלילה גני עם, חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

  -אבל בתיאום איתך , נציג היישוב

 

 -אחרי שעה וחצי , חיכו, הם ישבו    :???

 

, אני אבקש מאגוזי, אבל אולי לפני כן. אז אתה תציג את הנושא  :ו'ר מוטי דלג"ד

 . יהיה יותר קל לאנשים, וסח ההחלטה שהמליאה מתבקשתמה נ

 

. בגני עם אושרה תוכנית שמאפשרת פרצול של המגרשים  :מר יצחק אגוזי

בעקבות התוכנית הזאת ביקש . ומאפשרת פרצול של המגרשים, 2/7390/התוכנית היא שד
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אגרת מים  לחדש את היטל הביוב שהוטל ביישוב וגם לקבוע היטל, הוועד בעבר להטיל היטל

את זה אישרנו בעבר באחת . יםשזה בתים חד. לתושבים שיבקשו היתר בנייה בפרצלציה הזו

ולצורך . לחייב בהיטל סלילה -והיום הוועד מבקש להוסיף לדבר הזה גם . המליאות האחרונות

יש פה רשימה שלמה של זה דיברו עם המהנדס והציגו לו את הרחובות שהוועד מבקש לסלול 

שבעקבות הפרצלציה , כל מיני רחובות בכל מיני מקומות ביישוב, R90 ,R96 ,R95 ,R9. רחובות

לסלול , נדרש להקים את הרחובות, הבנוי ובאוכלוסיה ביישוב' בעקבות הגידול במטרז, הזאת

לצורך זה מבקש הוועד שהמליאה . במקומות שאין בהם מדרכה לשים גם מדרכה, אותם

היישוב . ק העזר מהתושבים החדשים שמבקשים היתרי בנייהתאשר לגבות היטל סלילה לפי חו

הם לא . לוועד יש מסמכים שבו התושבים הוותיקים שילמו בעבר בגין הכבישים -הוותיק 

אורי שאל  -אין פה אלמנט . אבל הם שילמו עבור הכבישים, שילמו את זה דרך המועצה כהיטל

ימים שמרחיבים אותם ולכן אי אפשר אין פה אלמנט של כבישים קי -את זה בישיבה הקודמת 

לא נוגעים , כבישים קיימים. מההיטל בגלל הרחבת הכביש 23%לגבות כמו שגבו בכפר סירקין 

אי , ולכן מי ששילם בעבר, אבל לא מרחיבים את הכביש. מקסימום מוסיפים מדרכה. בהם

 . אפשר לחייב אותו היום עוד פעם

 

 ? מה יהיה עם המדרכה  :מר אורי עצמון

 

כי זה דבר , במדרכות האלה נוסעים רק התושבים החדשים  :מר יצחק אגוזי

 . חדש

 

 ? גם בכבישים הישנים    :???

 

 . יש פה נציג יישוב שיידע להסביר יפה, שניה  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

השלמנו מדרכות במשך העשור , כל הרחובות הסלולים היום  :מר צפריר שחם
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רים של המועצה "חלק על חשבון תב, מדרכות ברחוב נוסףשנה שנתיים בוצעו  כל. האחרון

מה . וחלק כנגד על חשבון התושבים שגרים או ברחוב הזה או בכלל מקופת הוועד המקומי

 -זה ברחובות שכרגע עדיין לא סלולים ומתוכננת שם בנייה במסגרת ההרחבות , שהוועד מבקש

זה פרצלציה של משקים אבל . ההרחב, זה לא הרחבה כמו מושבים אחרים שיש שכונה חדשה

 . אנחנו מבקשים היטל סלילה למי שבונים. יש כניסות נוספות לרחובות לא סלולים

 

 ? בפנים יש קו ביוב גם כן -לגבי מהות הסלילה    :מר אלי דלה

 

 . ביוב זה לחוד  :מר יצחק אגוזי

ויקט סלילת מליאת המועצה מאשרת את פר, שעל פי בקשת ועד היישוב, נוסח ההחלטה הוא

וקובעת גביית היטל סלילה על פי , הכבישים והמדרכות לפי הרשימה המצורפת שהציג היישוב

 . החל מתאריך אישור תוכנית המתאר של גני עם, חוק העזר על כל היתרי הבנייה שהוצאו

 

הם שילמו , אז אתה אומר. ההיטל חייב להיות שוויוני, תראו  :מר אורי עצמון

השאלה אם , אפשר לעקוף את זה וזה ישיג בדיוק את מה שאתה רוצה ,עכשיו. וזה בסדר

אלה , ברגע שהכריז על אזור סלילה. המהנדס צריך להכריז על אזורי סלילה. עשיתם את זה

כלומר בהכרזה צריך לתת את הרחובות אחד . אזורי הסלילה שמחויבים בהיתר ואלה לא

  -לאחד לאחד ואז 

 

 . יש רשימה  :מר יצחק אגוזי

 

  -הכרזה של ? בכל רחוב... יש רשימה מסודרת כולל כמה   :מר אורי עצמון

 

  .אתה טועה, אורי  :מר יצחק אגוזי
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 . אוקיי  :מר אורי עצמון

 

אתה צריך לגבות גם , אם הוא יכריז על רחוב. זה פרצלציה  :מר יצחק אגוזי

 . מהישנים

 

 ? מי מוציא את זה למכרז אחר כך    :???

 

כפי שהקריא כאן את נוסח , אני ברשותכם, חברים, אוקיי  :ו'מוטי דלג ר"ד

שכאשר אישרנו את חוקי , בעיקר לחדשים כי הישנים יודעים, ואני מזכיר לחברים, ההחלטה

יש כאן בקשה של . העזר אמרנו שנפעיל אותם בתיאום ואפילו בהסכמה ובבקשה של היישובים

. אין? נמנעים. אין? נגד? מי בעד. לה את זה להצבעהאני מע. היישוב ואני מציע לקבל אותה

 . אנחנו אישרנו

 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרויקט סלילת , על פי בקשת ועד היישוב: החלטה

וקובעת גביית היטל סלילה על , הכבישים והמדרכות לפי הרשימה המצורפת שהציג היישוב

 .מתאריך אישור תוכנית המתאר של גני עםהחל , פי חוק העזר על כל היתרי הבנייה שהוצאו

 
 . עמי אסףס "בי, כיתות מבנים יבילים 2ביטול מכרז  . 5

 

ועדת . אין בו צורך באישור המליאה, על פי חוות דעת משפטית  :מר יצחק אגוזי

החלטה האת  ראש המועצה מאשר. המכרזים התכנסה היום ואישרה את ביטול המכרז הזה

 .של ועדת המכרזים

 

 . יורד מסדר היום 5נושא   :ו'ר מוטי דלג"ד
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 ? אפשר להבין מה הוא היה ולמה הוא בוטל    :???

 

המחירים . היה מכרז למבנים יבילים בבית ספר עמי אסף  :מר יצחק אגוזי

 . ולכן אין תקציב לזה והמכרז בוטל, דרמטי מהאומדן, שניתנו שם חורגים באופן מהותי

 

 ? איפה התלמידים יהיו    :???

 

 . לא נאמר שלא יבנו  :ו'ר מוטי דלג"ד

 
  רים"תב . 8

 

הורדנו מסדר , כפי שאמר הגזבר, 5. 8אנחנו עוברים לסעיף   :ו'ר מוטי דלג"ד

 . היום

 

יש פה תוספת של . גן ילדים בשדה ורבורג, 9068ר "תוספת לתב  :מר יצחק אגוזי

ולקראת סוף , ך מתקצב בהתחלה בלי כל התוספות שהוא נותןשמשרד החינו, שקלים 970,333

כל מיני , גן בודד, למרחק, למיזוג, הפרויקט הוא משלים את כל התוספות בהתאם לשיפועים

 .שקלים על חשבון משרד החינוך 970,333-ר ב"זה פשוט עדכון של התב. תוספות

, בדיוק אותו סכום, גם כן. שקל 970,333. גן ילדים בנווה ימין, 7ר מספר "תב, אותו דבר

 . במקרה

התאמה של תקציב , שקלים 10,179, בגן ילדים בשדה חמד 93ר מספר "אותו דבר זה גם תב

 .משרד החינוך להחלטה הקודמת

. שקל 59,333. ר די קבוע"זה תב. 7392סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת : 0ר מספר "תב

  -שקל של משרד התחבורה  73,333
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זה בתיאום עם המהנדס וזה נקבע בצורה כמעט בלעדית על פי   :ו'י דלגר מוט"ד

, אם תישאר לו יתרה. כשהחלק המרכזי זה בעיקר הסימונים של מוסדות חינוך, ההמלצות שלו

  -מה שתחליטו , בהתאם ליישובים

 

אולם , הצטיידות אולם ספורט ירקון זה המבנה: 2ר מספר "תב  :מר יצחק אגוזי

 . לצייד אותו בכל המתקנים שצריך, ספורט החדש

מקרן הפיתוח של צור , שקל 033,333ר על סך "תב, עבודות פיתוח והצטיידות בצור יצחק

 . יצחק

 

. ס בתיאום של הוועד שלהם עם ראש המועצה והגזבר"זה למתנ  :ו'ר מוטי דלג"ד

 . תמשיך, בבקשה

 

 973,333רונוביץ מבנה יביל ופיתוח והצטיידות בבית ספר אה  :מר יצחק אגוזי

בבית ספר אהרונוביץ אנחנו צריכים לשים מבנה יביל על מנת לעמוד ביעד של פיצול . שקל

ר של מבנה יביל שייתן "אין לנו את הכיתה הזאת ולכן מכניסים פה תב. 'הכיתות של כיתה א

 .מענה לצורך הזה

ות שנערכות בכפר עבודות הפיתוח הגדול. עבודות פיתוח בכפר סירקין - 9071ר "תוספת לתב

מיליון שקל  9.77אנחנו מציעים להוסיף . מיליון שקל 92ר של כמעט "יש לנו היום תב, סירקין

 .ממימון של קרן פיתוח

 

  -זה חלק מהמודל של   :ו'ר מוטי דלג"ד

 

זה חלק מהמודל של היטלי השבחה שהגיעו למועצה בשנת   :מר יצחק אגוזי

7390 . 

שקל לפרויקט של בניית בית הספר בכפר  573,333תוספת של , ןבדיוק באותו עניי, 8ר "בתב



 מועצה אזורית דרום השרון 
 71.5.7392מיום  הישיב

 

 42 
 

 .המימון הוא קרן פיתוח. גם זה חלק מאותם כספים. סירקין

. כיתות נוספות בעמי אסף 8-תכנון למבנה קבע ל. זה תכנון תוספת כיתות בעמי אסף, 1סעיף 

 . מיליון שקל 8 ,5.7האומדן של הדבר הזה הוא בסביבות . שקל 273,333רגע זה . קרן פיתוח

 

כל השאר די , 8-ו 5התייחסות לגבי סעיפים , עכשיו חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

. מעבר לכך הקדמנו את זה. סירקין עומדים במודל הזה. 73 - 03יש לנו את המודל . ברורים

היישוב נמצא תוך כדי . במקום להביא את זה בסביבות ספטמבר כשאנחנו עושים חשבון כולל

ומבחינתו קבלת הכסף היום ולא להמתין בעוד חודש וחצי הוא מאוד מאוד  הפיתוח שלו

אל תשכחו שמול זה ישנה תרומה יפה מאוד של היישוב לכלל הפרויקטים של . משמעותי

. כשם שבעבר היישובים שעשו את ההרחבות תרמו מן הסתם גם לסירקין ולאחרים, המועצה

 ? שאלות

 

 ? 73 - 03מה זה המודל   :מר צפריר שחם

 

ואני דווקא רוצה , נסביר את זה עוד פעם, אנחנו הסברנו את זה  :ו'ר מוטי דלג"ד

נניח לצורך העניין הזה שגני עם עכשיו נכנסים לפרויקט הפיצולים . לתת דוגמא יפה מגני עם

אנחנו כשזה . פרויקט הפיצולים שלהם מחייב על פי החוק היטל השבחה בסכום די גבוה. שלהם

גם לפי המודל וגם אם יהיה . אנחנו נביא כמובן הצעה לתמוך ביישוב בפיתוח שלו ,יתחיל להגיע

אלא , אבל אנחנו לא יכולים להגיד בשלב הזה מילה אחת מעבר למודל. צורך מעבר למודל

זה  -אנחנו מביאים לגבי סירקין , פה במקרה הזה. אנחנו אומרים את זה, זה קרה בעבר. בפועל

 . לא מעבר למודל בשלב הזה

 

   -אם אתה יכול לתת הסבר מה זה קרן פיתוח ומה    :מר אלי כהן

 

קרן פיתוח זה כל הכספים שנכנסים לשם מהיטל השבחה וחלף   :ו'ר מוטי דלג"ד
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, המועצה מקבלת היטלי השבחה בגין בנייה שהיא מעבר לתוכניות הקיימות. היטל השבחה

ית התשלומים שמשולמים למינהל על מרב, על תשלומים 97%המועצה מקבלת . כשיש השבחה

, בנו בצופית בית בהרחבה נוסף, היום, אם נניח, לצורך העניין הזה. מקרקעי ישראל על בינוי

אבל בעבר גם  93%בעבר זה היה . 97%מתוך זה המועצה מקבלת , מיליון שקל 7שילמו למינהל 

 . העלויות היו נמוכות יותר

 

 ? זו קרן מועצתית   :מר אלי כהן

 

, אני אתן לך דוגמא. זו קרן מועצתית, היא לא קרן יישובית  :ו'מוטי דלגר "ד

אבל לא יכולנו לא , הקיבוצים לא היה להם שום דבר, למשל, המושבים עשו הרחבות, בזמנו

אז , עכשיו אנחנו מקווים שקצת יהיה בקיבוצים. אז אנחנו גזרנו וחילקנו גם לקיבוצים. לתת

. והיא לא בהכרח תוך שנה, מודל שעושה את מערכת האיזוניםיש , זה מה שנקרא. נעביר לפה

 . בבקשה. זה אפילו של כמה שנים

 

  -או ' תיכנס לשם כיתת א. לגבי המבנה היביל באהרונוביץ  :מר איתן יפתח

 

 . אני אגיד לך למה. אני דווקא לא רוצה לענות  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

 . 'כון לילדים בכיתה אהשאלה אם מבנה יביל זה נ, לא  :מר איתן יפתח

 

תן את הקרדיט למי שצריך לקבל את ההחלטה שזה הנכון ולא   :ו'ר מוטי דלג"ד

  -במיוחד , נכון להמתין שנה וחצי שאני אבנה שם עוד כיתה

 

  -התכוונתי שאולי יש כיתות אחרות . לא התכוונתי לזה  :מר איתן יפתח
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 . את זההם יידעו לעשות , אז תן להם  :ו'ר מוטי דלג"ד

 

אני חוזר עוד פעם . אנחנו נמצאים עכשיו בחודש יולי, מוטי   :מר אבי קירס

כמה נכנס בגין . אני לפחות לא יודע כמה, בעצם את כל הבתים שנכנסים לקרן פיתוח. בבקשה

איך רק אפשר לקבל איזשהו שיקול דעת . כמה נכנס בגין סכומים אחרים. חלף היטל השבחה

או שיש , שקל בגין תכנון בעמי אסף או לא 273,333ל להוציא אם באמת להצביע בשבי

מה , איזשהו קצה חוט כמה יש, אין שום. זה סוף שנה. אני מדבר ברצינות. פרויקטים אחרים

נכנסו '. לא ראיתי שום נייר כזה שמסכם את השנה 7390גם בגין . כמה נכנס, כמה ייכנס, יש

בכדי שתהיה ' וצאנו כספים כאלה וכאלהה, כספים כאלה וכאלה ממקורות כאלה וכאלה

 . המקורות איזושהי בקרה ולא הקטנת

 

חודשים מליאת  0מדי , אחד. תקבל תשובה, שאלת, אבי  :ו'ר מוטי דלג"ד

אני אמרתי לך שאני , שניים. כתוב שם המצב של קרן פיתוח. המועצה מקבלת דוח רבעוני

אנחנו עשינו בדיקה מדגמית . רים"במעריך שלקראת ספטמבר נביא איזו הצעה לחלוקה של ת

ולגבי . ולגבי היישוב הזה הסברתי מה השיקולים שאנחנו הבאנו, כבר על נתונים שיש בידינו

כל מיני פעולות . יהיה חוסר כיתות, הם צריכים להיערך לקראת שנת הלימודים, צור יצחק

ה מצור יצחק 'רהחב, אם תרצה, מה שאני יכול להציע לך. והכנסנו את הסכום הזה, כאלה

הוא ייתן לך לא רק את של , שב עם אגוזי, אתה רוצה. קיבלו, בזמנו רצו את כל הנתונים

אני מבטיח לך דבר , ואחרי שתקבל את כל הנתונים. אתה תקבל עבור כל יישוב, היישוב שלך

ולא לפי המודל שמה שמגיע , שאתה תבוא ותגיד שאתה רוצה שנמשיך לפי המודל הזה -אחד 

 .ב ניתן ליישובליישו

בא אגוזי , שקל נדמה לי סך היתרות 76,333כי כשבסוף הרבעון היה   :מר אבי כחלון

אני . אין שום קצה חוט כמה ולמה, לכן אני אומר. מן הסתם' הכסף הזה צבוע, רבותיי, 'ואמר

 . אשמח לשבת עם אגוזי
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לה את אני מע? אתם רוצים אחד אחד או הכל ביחד, חברים  :ו'ר מוטי דלג"ד

תודה רבה לכם והמשך שקט . אין? נמנעים. אין? נגד? מי בעד. להצבעה 93עד  9-הסעיפים מ

 . ובטוח

 

 :רים הבאים"הוחלט פה אחד לאשר את התב: החלטה

 ₪  196,051  (1,985,999)י שדה ורבורג "גנ-1638תבר -תוספת ל.   1
 ח"ש 196,051 (326,999)משרד החינוך : מימון       
 שיפועים מיזוג ומרחק גן בודד, ספת עבור הצטיידותתו      

 
 ₪  196,051   (1,966,999)י נוה ימין "גנ-1632תבר -תוספת ל.   9

 ח"ש 196,051 (326,999)משרד החינוך : מימון       
 שיפועים מיזוג ומרחק גן בודד, תוספת עבור הצטיידות      

 
 ₪ 60/,71    /901סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת .   6

 ₪ 50,000  משרד התחבורה: מימון      
 ₪ 60/,91  קרן פיתוח                          

 
 ₪  88,000     הצטיידות אולם ספורט ירקון.   /

 קרן פיתוח: מימון      
 
 ₪ 600,000    עבודות פיתוח והצטיידות צור יצחק.   5

 קרן פיתוח צור יצחק: מימון      
 
 ₪ 150,000   ס אהרונוביץ"הצטיידות בי+פיתוח+יבילמבנה .   3

 קרן פיתוח: מימון      
 
 ₪ 1,950,000 (16,250,000) עבודות פיתוח כפר סירקין-1652תבר -תוספת ל.   7

 קרן פיתוח: מימון       
 
 ₪  750,000 (5,600,000)ס בכפר סירקין"הקמת בי-/1/6תבר -תוספת ל.   8

 קרן פיתוח: מימון      
 
 ₪ 50,000/     תכנון תוספת כיתות עמי אסף.  2

 קרן פיתוח: מימון       
 

 ₪  26,251   (76/,1,661)י שדי חמד"גנ-1670תבר -תוספת ל.10
 ח"ש 26,251   (76/,757)משרד החינוך:מימון     

 שיפועים מיזוג ומרחק גן בודד, תוספת עבור הצטיידות      
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________________ 
 ו'וטי דלגר מ"ד

 ראש המועצה
 

________________ 
 יצחק אגוזי

 מזכיר המועצה 
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 ריכוז החלטות

 
 סקירת ביטחון ודיון  . 7

 .נמסרה סקירה בנושא על ידי הגורמים הרלוונטיים

 
 . דוח ועדת הביקורת - 7390דוח מפורט  . 0

 

והחליטה , ות הוועדהמליאה המועצה קיבלה דיווח ודנה בדוחות הביקורת ובהמלצ: החלטה

 .פה אחד להורות את עובדי המועצה לתקן את הליקויים שהועלו בדוחות הביקורת

 
 . אישור פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר ועדכון זכויות חתימה . 2

 

לאשר פתיחת חשבונות בנק בבתי הספר ( 1 -נמנע , 1 -מתנגד )ברוב קולות הוחלט : החלטה

  :ועדכון זכויות חתימה כלהלן

בעלות זכות החתימה הן המנהלת נוגה מרגלית . חשבון בבנק מזרחי טפחות: בית ספר יחדיו

 .והמזכירה בתיה הרשקוביץ

בעלות זכות החתימה הן המנהלת אורנית גל . חשבון בבנק הבינלאומי: בית ספר כצנלסון

 . והמזכירה דליה אשכנזי

מה הן המנהלת דינה פלד בעלות זכות החתי. חשבון בבנק הבינלאומי: בית ספר במתן

 . והמזכירה עינת סידס

בעלות זכות החתימה הן המנהלת החדשה . חשבון בבנק הפועלים: בית הספר בצופית

 . והמזכירה יעל דויד, כשתיבחר

מירב ' ציפי אבנון תבוא גב' במקום גב -החלפה של בעלת זכות החתימה : בית ספר עמי אסף

 .פרידלנדר

 .יעת חברי המועצההנחיות הניהול יובאו ליד
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 . ועדות ביקורת בוועדים המקומיים . 7

 . נמסרה סקירה בנושא על ידי המבקר

 
 . גביית היטל סלילה גני עם . 6

 

מליאת המועצה מאשרת פה אחד את פרויקט סלילת , על פי בקשת ועד היישוב: החלטה

טל סלילה על וקובעת גביית הי, הכבישים והמדרכות לפי הרשימה המצורפת שהציג היישוב

 .החל מתאריך אישור תוכנית המתאר של גני עם, פי חוק העזר על כל היתרי הבנייה שהוצאו

 
 . ס עמי אסף"בי, כיתות מבנים יבילים 2ביטול מכרז  . 5

 .  הנושא ירד מסדר היום

 
  רים"תב . 8

 

 :רים הבאים"הוחלט פה אחד לאשר את התב: החלטה

 ₪  196,051  (1,985,999)ורבורג י שדה "גנ-1638תבר -תוספת ל.   1
 ח"ש 196,051 (326,999)משרד החינוך : מימון       
 שיפועים מיזוג ומרחק גן בודד, תוספת עבור הצטיידות      

 
 
 ₪  196,051   (1,966,999)י נוה ימין "גנ-1632תבר -תוספת ל.   9

 ח"ש 196,051 (326,999)משרד החינוך : מימון       
 שיפועים מיזוג ומרחק גן בודד, עבור הצטיידות תוספת      

 
 ₪ 60/,71    /901סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת .   6

 ₪ 50,000  משרד התחבורה: מימון      
 ₪ 60/,91  קרן פיתוח                          

 
 ₪  88,000     הצטיידות אולם ספורט ירקון.   /

 קרן פיתוח: מימון      
 
 ₪ 600,000    עבודות פיתוח והצטיידות צור יצחק.   5
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 קרן פיתוח צור יצחק: מימון      
 
 ₪ 150,000   ס אהרונוביץ"הצטיידות בי+פיתוח+מבנה יביל.   3

 קרן פיתוח: מימון      
 
 ₪ 1,950,000 (16,250,000) עבודות פיתוח כפר סירקין-1652תבר -תוספת ל.   7

 קרן פיתוח: מימון       
 
 ₪  750,000 (5,600,000)ס בכפר סירקין"הקמת בי-/1/6תבר -תוספת ל.   8

 קרן פיתוח: מימון      
 
 ₪ 50,000/     תכנון תוספת כיתות עמי אסף.  2

 קרן פיתוח: מימון       
 

 ₪  26,251   (76/,1,661)י שדי חמד"גנ-1670תבר -תוספת ל.10
 ח"ש 26,251   (76/,757)משרד החינוך:מימון     

 שיפועים מיזוג ומרחק גן בודד, תוספת עבור הצטיידות      

 

 

  

 


