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תב"רים

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברשותכם ,אנחנו מתחילים את ישיבת מליאת המועצה 2אני

אתן דוח קצר 2לאחר מכן אנחנו נעשה השלמת הצהרת אמונים של שני חברי מליאה שלא היו
בישיבה הקודמת ,וניגש לשאר הנושאים שעל סדר היום2

22

דוח ראש המועצה2

ד"ר מוטי דלג'ו:

דיווח קצר :השבוע ביצענו חידוש הסמכה לתקן ISO 14000

של המועצה ,לתקן ישראלי לתחבורה  21032דרך אגב ,זה אחד התקנים שמעט מאוד רשויות
יש להן את זה 2זה בא כמובן לטובת שדרוג מערכת ניהול של ההיסעים במועצה במחלקת
התחבורה2
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הן המועצה והן איגוד ערים לביוב דרום השרון המזרחי ,כל חברי הרשויות החברות באיגוד
נקראו לשימוע ,שהיה אמור להתקיים ב 73-לחודש 2הוא כנראה יידחה לתאריך אחר במשרד
להגנת הסביבה ,על הנושא של אי שדרוג המט"ש מרמה שניונית לרמה שלישונית 2זה סדר גודל
של כ 207-מיליון שקל 2חברי המליאה הוותיקים ,אלה שהיו ,יודעים על כך 2כמובן שתקבלו גם
בעניין הזה מידע נוסף ב 73-לחודש2
אמש עבר בכנסת הקריאה השלישית לחוק הרשויות האיתנות 2אתמול השתתפנו בטקס לקבל
פרס ניהול כספי תקין ל 27320 - 7327-אני כבר לא יודע אם זה פרס או קנס 2כי לפני  0שנים
החליטו שבצד הפרס מפסיקים לתת לנו כסף ,היינו מקבלים פעם  633 ,733אלף שקל כפרס,
וגם קיבלנו פעם  2533אז אמרתי לשר אלי ישי ,לפי הקצב הזה ,עוד תדרשו שנשלם לכם כסף2
זה לא מצחיק 2אתמול אני אומר לשר הפנים' ,עוד קנסת אותנו ב 0-מיליון שקל?' כי המועצה
נדרשה לשלם  0מיליון שקל ,אני קורא לזה' ,קנס ניהול כספי תקין' 2זה פרדוקס אבל זה
המצב 2כדאי שכולנו נהיה ערים לעניין הזה ,כי בדיון שהתקיים  -לא מעט קובעי מדיניות
מדברים על כך שהם רוצים להגיע לניהול של השתתפות דיפרנציאלית שהמשמעות שלה היא
פגיעה לא פשוטה ברשויות שמוגדרות בסוציו אקונומי גבוה ,וכאן זה אחד האבסורדים הכי
גדולים 2זה שתושבי המועצה עשירים ,אין לזה שום השלכה לגבי המועצה 2זה לפעמים יותר
גרוע ,כי יש להם כסף לתבוע את המועצה ,הם עורכי דין 2אני מכיר רשות ,שהסוציו אקונומי
שלה נמוך ,היא מקבלת מענקי איזון  -היא רק גמרה באיזה  73 ,27מיליון שקל עודף ,משום
שיש לה שני אזורי תעסוקה ענקיים ,ואני אגיע גם לסיפור הזה של רמת האיומים החדשה
באזור שלנו2
נושא נוסף ,הוא נושא התהליך להסמכת הוועדה המקומית לתכנון ובנייה כוועדה מקומית
שמוסמכת 2ואם נגיע לזה ,זו מבחינתנו תעודת כבוד2

???:

לא צריך חותמת ביניים להגיע לזה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

המינהל ,כדי להבטיח את העניין של החותמת ,כי זה היה
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בזמנו בבתי משפט וועדות ערר ,העביר את זה כחוק ,ואז הודיעו לנו שחובה ,ואין לנו שיקול
דעת2
קיימנו פגישה עם שר הבינוי והשיכון בנושא של במיוחד צור יצחק ,אבל לא רק ,עוד כמה
נושאים 2צור יצחק ,משל וכבולט ,רמת התמיכות ליישוב הזה של משרדי הממשלה היא כמעט
אפסית ובמצב העניינים הנוכחי ,והקצב שהמועצה נדרשת להוסיף מוסדות ציבור ,בעיקר גני
ילדים ,בתי ספר ושאר המוסדות ,הם בסכומים כאלה שחייבת להיות תמיכה של המשרד,
במיוחד שהשיווקים הראשוניים של המתחמים שם נעשו ממש במחירים מצחיקים 2אני תמיד
נותן את הדוגמא  063 -היחידות הראשונות ,המועצה קיבלה עבור היחידות האלה ,חלף היטל
השבחה  -תקשיבו טוב  173,333 -שקל 2עיריית ,נניח  -לא רוצה להביא את רעננה ,כפר סבא או
הוד השרון ,שעל מבנה אחד הם מקבלים כמה מיליוני שקלים 2זה אפילו המועצה כבר היום,
אם עושים הרחבה נניח בצופית ,שדה ורבורג ,גן חיים ,סירקין וכל היישובים האלה ,ומשלמים
למינהל סדר גודל כמעט של  7מיליון שקל ,אז תיקחו בחשבון ,משני מיליון שקל  ,23%היום
זה  ?27%זה  713,333שקל 2כלומר ,שתי יחידות שהיום בונים במושבים האלה זה שווה ערך
לאותו שיווק 2ואני חושב שאין בזה שום היגיון ,ואנחנו בעניין הזה הבהרנו בצורה ברורה 2השר
הבטיח שיעזור ,נתן לנו הרבה מאוד מחמאות 2אם יכולתי לתרגם אותן לכסף ,הוא היה פותר
לי גם את הבעיה של הסעיפים הבאים ,אבל אנחנו נראה בהמשך מה יקרה שם2
יש לנו מינוי של מבקר חדש של משרד הפנים 2שמוליק יערי ,שעשה את זה אצלנו חמש שנים,
סיים את תפקידו 2אני יכול להגיד לכם מה אמר 2הוא אמר שזו הרשות הכי טובה שהוא עבד
בה 2יש לנו עכשיו את משרד רואי החשבון ליאון אורליצקי שאגוזי אמר לי שזה המשרד ,המה?

מר יצחק אגוזי:

השותף הבכיר שם הוא נשיא לשכת רואי החשבון בישראל2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז זה מבחינתנו לכבוד ייחשב 2עוד דבר ,נושא הפטור ממטר

לממ"דים ,מה שנקרא 'המסלול הירוק'  -קיבלנו יחד עם כל הרשויות ארכה 2זה יהיה עכשיו
לעוד כמה שנים טובות ,עד  20222727323שימו לב ,זה פחות או יותר קצת אחרי הבחירות
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הבאות 2קחו בחשבון כל מי שרוצה לעשות ממ"ד ,כדאי ורצוי שיעשה ,ואני מרשה לעצמי לתת
המלצה :לא לעשות ממ"ד של  5מטר או  ,27כדאי ומומלץ ולעשות בגודל של חדר ,כ 73-מטר2
היום ממ"ד נראה כמו חדר 2אפשר חלון כמו חדר 2כי אם קורה משהו היום ,זה לא מה שהיה
בעבר 2נכנסים לממ"ד ל 27 ,23-דקות 2היום פיזית חיים שם 2ובמיוחד האוכלוסיות הצעירות
מאוד והמבוגרות 2קחו את זה לתשומת לבכם 2והדבר הזה ברמת חשיבות גבוהה2

מר רונן ברקאי:

הפטור הוא ממה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

מדמי היתר 2יש לזה איזשהו סוג של  -מכך שהמינהל ,המינהל

לא בא לבדוק אם יש לך חריגות 2זה בסמכות הוועדה המקומית לתת בלי הבדיקה הזו2

מר אמנון כהן:

מוטי ,תן לי להבין ,האישור של ממ"ד הוא רק ברשות הוועדה

המקומית שלנו?

ד"ר מוטי דלג'ו:

תמיד ,הוועדה מוציאה היתרים 2הג"א חייב להיות בכל מקרה2

יש הגופים שצריכים לתת 2אבל המינהל לא הופך להיות  -לא חשוב2

מר איל מילר:

לא הבנתי 2אפשר לבנות  73מטר ממ"ד? אין בעיה עם זה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

אתה משלם 2כמו שאתה בונה חדר2

מר איל מילר:

משלמים למינהל על זה -

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן ,זה חדר2
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מר איל מילר:

אם זה חורג מה 263-צריך להוסיף למינהל את הכסף?

ד"ר מוטי דלג'ו:

כן 2נושא נוסף ,לאחר פעילות מול מע"צ ,דרך ארץ וחוצה

ישראל ,סופסוף קיבלנו אישור סופי ,שיוסיפו מסלול בקטע כשיורדים מכביש  ,6לכביש שמצד
שמאל זה  ,772וימינה  771 -שמגיע לצומת אייל 2ואני רוצה לומר לכם ,לפעמים אני ממש
מופתע מהמערכת 2הכביש הזה קיים שם כבר כמה שנים טובות 2יום אחד הייתי צריך להגיע
באמצע דצמבר ,די מהר ודחוף ,לצור יצחק 2אמרתי ,אסע ,אעלה על כביש  ,6אגיע 2צ'יק-צ'ק
אני יורד ,וגמרנו 2אני מגיע לפני הירידה ונתקע רק ב 033-מטר לרדת ,סדר גודל של  25דקות2
 25דקות 2התפלאתי שאף אחד לא עלה על דעתו לטפל בעניין 2הוצאתי מכתב בדחיפות לאחר
כמה ימים ואחר כך היה עוד מכתב ,לפני שבוע ,ולפני יומיים שלושה קיבלנו מכתב שהם אכן
יוסיפו שם במהלך  7321מסלול נוסף ,וזה יפתור את הבעיה 2רק נצטרך להיות עם היד על
הדופק ,שזה לא יחכה עד סוף דצמבר 2עלות יחסית לא גבוהה 2זה באחריות חוצה ישראל ולא
צריכה להיות בעיה של כסף2
דבר נוסף ,עדיין לא בדוק סופית ,הנושא של כביש  2772ככל שהוא נוגע לנו לא חל שום שינוי,
אבל ישנם דיונים והתייחסויות לגבי  772המקורי מבית כלא השרון ועד כביש  27ליד צומת בית
ליד 2משם ועד כביש  7היה תוואי של כביש  ,772ובזמנו הירוקים התנגדו לזה  -גם היום  -ואז
תכננו את כביש  712שעובר בין בצרה ורעננה 2הכביש הזה ,כתוצאה מדרישות של רעננה ופולג,
הפך להיות מכביש שהיה מיועד להיות כביש ארצי אזורי מהיר ,לכביש עירוני 2אני זוכר
שבזמנו כשהייתי אצל שר התחבורה ,הוא אמר לי' ,שמע מוטי ,לא הכביש הזה יקודם ולא זה',
עם רמת ייאוש גבוהה מאוד 2בימים האחרונים מדברים על כך ששוב רוצים לחזור לכביש 772
המקורי 2היום אחת הבעיות הכי קשות של אזור המרכז ,כולל הבעיות שבאזור צומת כפר סבא
 לכאורה מה זה נוגע לכביש  ?772זה בגלל כביש  2772אם ימצאו לזה פיתרון ,אנחנו לוחצים2קיימנו פגישה ,היה אצלי ראש המועצה המקומית של כוכב יאיר ,ובמקביל אנחנו רוצים לעבוד
גם מול שר התחבורה וגם מול שר האוצר כדי להכניס את זה לתוכנית החומש ,כדי שיתחילו
לסלול את הכביש המאוד חשוב הזה2
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מכאן נעבור להצהרת אמונים של שני חברי מליאה שלא היו 2חיים רוצקי בבקשה2

מר חיים רוצקי:

אני ,חיים רוצקי ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל

ומלא באמונה את שליחותי במועצה 2אני נציג קיבוץ רמת הכובש2

ד"ר מוטי דלג'ו:

בהצלחה 2בבקשה ,אלי כהן2

מר אלי כהן:

אני ,אלי כהן ,מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ומלא

באמונה את שליחותי במועצה 2אני נציג קיבוץ חורשים2
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ד"ר מוטי דלג'ו:

בהצלחה 2אנחנו עוברים לאישור פרוטוקול המליאה  22421לא

שמעתי שהיו הערות2

מר אורי עצמון:

אני לא זוכר שאנחנו החלטנו על שינוי הפרוטוקול כמו שראינו

אותו עכשיו ,בישיבה הראשונה 2אני חושב שמן הראוי שהמועצה שהחליטה שהפרוטוקול יהיה
מצומצם ,גם המועצה צריכה להחליט שהוא יהיה מורחב2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אז אני רק רוצה להזכיר לך שגם קודם לא החלטת שהוא יהיה

קצר או ארוך 2הפרוטוקול מופיע עכשיו במתכונת מלאה ,מילה במילה ,ויש לזה יתרון אחד2
יותר אנחנו לא צריכים לנסח פרוטוקול מקוצר ולא פרוטוקול קצת מורחב ,והכי חשוב ,כל
אחד אחראי על כל מה שהוא אומר ,ואנחנו גם לא יכולים להוריד ,אם מישהו אמר משהו שלא
מוצא חן בעיניו ,שבעבר עשינו את זה2
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מר אמנון כהן:

רק עניין טכני ,הלכתי לחפש את הפרוטוקול ולא מצאתי אותו2

טכנית ,אולי לא חילקו אותו עדיין לוותיקים2

ד"ר מוטי דלג'ו:

הפרוטוקול מגיע במייל 2צילה שולחת את זה במייל לכל חברי

המועצה 2אנחנו מחויבים לחסוך בנייר ואף אחד לא מתכוון  53עמודים ויכול להיות גם 13
עמודים שידפיסו ,לכל חבר את העניין הזה2

מר יעקב אברהמי:

השם שלי משובש בפרוטוקול 2אני אברהמי ולא אברהם2

ד"ר מוטי דלג'ו:

תרשום את זה באופן ספציפי 2תודה לך על ההערה 2אני מעלה

את הפרוטוקול לאישור 2מי בעד? נגד? אין 2נמנעים? אין 2אישרנו2

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  2422מיום .12.2.22

20

החזרי ארנונה עסקים

ד"ר מוטי דלג'ו:

עוברים לסעיף  ,0החזרי ארנונת עסקים 2כפי שאתם יודעים,

המועצה מחזירה ארנונת עסקים כתוצאה מתוכנית המועצה לתת תגבור וחיזוק למערכת
החינוך ,בעיקר לבתי הספר היסודיים ובמיוחד לגבי פיצול כיתות ,אנחנו נדרשים לסכום נוסף2
הוגשה הצעה להנהלת המועצה ,ההנהלה קיימה על כך דיון רחב ומפורט וההצעה נשלחה לכל
החברים הביתה ,לעיונכם 2אתן לאגוזי לפרט2

מר יצחק אגוזי:

ההצעה היא שההחזר יהיה מורכב משלושה חלקים :דבר

ראשון ,יש סכום קבוע של  13,333שקלים שמקבל כל יישוב ,בין אם יש לו ארנונת עסקים ובין
אם לאו 2דבר שני ,יש מודל דיפרנציאלי להחזר ,כאשר הארנונה היא עד  133,333שקל גבייה
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בפועל ,ההחזר הוא  273%מעבר ל 133,333-שקל ועד  333,333שקל  13% -על היתרה ,ההפרש2
ומעבר ל 333,333-שקל ועד  227מיליון ,החזר של  273%מעבר לגבייה של  227מיליון ,אין החזר2
זאת אומרת שההחזר מוגבל ל 113,333-שקל בקטע הזה של הדיפרנציאציה 2בנוסף ,הוגדר
שההחזרים האלה ,שני ההחזרים שנקבתי בהם :גם ההחזר הקבוע וגם ההחזר הדיפרנציאלי
הזה ,הוא בעצם נכון לעד  373נפשות ביישוב 2מעבר ל ,373-אנחנו מציעים שיתווסף להחזר סך
 573שקל לכל נפש נוספת ,ובתנאי שהקיצוץ שחל כתוצאה מהמודל הקודם  -במגבלה של
הקיצוץ שחל מהמודל הקודם 2זאת אומרת ,זה לא שמישהו שיש לו  0333נפש מקבל עכשיו
עוד מיליון שקל ,אלא בתנאי שהיה לו קיצוץ  -המגבלה היא על גודל הקיצוץ שקרה מאז
המודל הקודם 2אני אסביר שוב 2פתחתי ואמרתי למה זה מיועד ,למה אנחנו עושים את השינוי2
הגדרתי בדיוק :לשדרוג מערכת החינוך ,פיצולי כיתות ובמיוחד מבחינה פדגוגית לבתי הספר
היסודיים2

ד"ר מוטי דלג'ו:

מה שאגוזי אומר ,שההחלטה לגבי מספר תושבים חלה אך ורק

לגבי יישוב שיש לו ארנונת עסקים ,וקיצצו לו ,אז אן נותנים לו תוספת 2לצורך העניין הזה
ניקח ,אם זה שדה ורבורג או נניח ,מתן 2אין להם ארנונות עסקים 2והם ,יש להם אוכלוסיה
גדולה ,זה לא משנה לא לכאן ולא לשם2

מר יצחק אגוזי:

בסך הכל המודל המוצע מחזיר בנתונים שאנחנו יודעים עליהם

היום או במהלך שנת  7320כ 2320-מיליון שקל 2סך הכל החזרי ארנונת עסקים יהיו כ2320-
מיליון שקל ,בנתוני גבייה ממוצעים לשנת  27320אם יקטנו שיעורי הגבייה או סכום הגבייה,
או יגדלו ,כמובן שההחזר יגדל בהתאם 2לעומת המודל -

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם הם יקטנו ,הם יקטנו מהחלק הנחסך על ידי המועצה 2זה

ברור 2כי המועצה מבטיחה את החלק הראשון ליישובים -
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מר יצחק אגוזי:

לעומת המודל הקודם ,שעמד על בערך אותם נתונים ,כ,27-

 2221מיליון שקל 2כאשר הקיצוץ בסך כ 227-או  226מיליון שקל אמור להיות לטובת החינוך,
פיצולי כיתות וחיזוק המערכת הפדגוגית בבתי הספר היסודיים במועצה2

מר אבי קירס:

לפי הטבלה ,משהו במספרים -

ד"ר מוטי דלג'ו:

זו אותה טבלה שראית -

מר אבי קירס:

אבל עדיין יש פה משהו שיש בו סתירה עם מה שאתה אומר2

לפי הטבלה ההחזר הנוכחי זה מארנונת עסקים ,זה סדר גודל של  2327מיליון2

מר יצחק אגוזי:

הנוכחי זה אומר ההצעה2

מר אבי קירס:

הנוכחי ,בלי ההצעה 2זה מה כתוב אצלך בדף2

מר יצחק אגוזי:

222211

מר אבי קירס:

אני מדבר על ארנונת עסקים2

מר יצחק אגוזי:

תוסיפו לזה את ה 13,333-שקל שזה חלק מזה -

מר אבי קירס:

הבנתי 2אתה מוסיף את ה- 13-

מר יצחק אגוזי:

זה לא משתנה ,המודל הזה לא משתנה2
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מר אבי קירס:

ואז אתה אומר במקום ה 2221-זה יהיה 22327

מר יצחק אגוזי:

נכון2

מר אבי קירס:

זה מה שמממן את כל הרביזיה שאנחנו מדברים בחינוך?

מר יצחק אגוזי:

לא 2קודם כל כנראה שיהיו עוד סעיפים בתקציב 2אנחנו לא

דנים כרגע בתקציב ,אבל יהיו עוד סעיפים בתקציב שיקוצצו במידה כזאת או אחרת לטובת
הפרויקט הזה של החינוך 2אתם תראו בישיבה הבאה שתקציב החינוך הוא הרבה יותר גדול
מכל דבר דומה לזה 2כן ,בהחלט ,גם תהליכים כאלה של התוספת לחינוך נעשים בשלבים ולא
ב'זבנג וגמרנו' ,מוסיפים  23מיליון שקל 2זה תהליך2

מר אמנון כהן:

האם אתה יכול לתת הערכה לגבי הסכום שייכנס מעבר לטובת

הפעולות החלופיות 2כמה אתם חושבים שזה יהיה מעל לתקציב הרגיל?

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה מה שנאמר פה 225 - 227 ,מיליון ,בהנחה שבמושבים בעיקר

לא ימשיכו לסגור ,כי יש קצב יורד במושבים2

מר צפי פלד:

המודל הזה ,אני רוצה להגיד ,ארנונת עסקים ,זה כבר הרבה

שנים שאנחנו מדברים על הנושא הזה ,וכל שנה יש דיון מחדש ,וכל שנה זה עולה פה 2מעלים
לדיון 2אני חושב שההצעה הזאת ,במתכונתה הנוכחית  -ובאמת יש פה מספר יישובים שיש
להם פה מרכיב נכבד בתרומה של ארנונת העסקים ,קיצוץ ההחזר שמגיע להם ,וזה לטובת
נושא החינוך פה ,במיוחד לנושא הרפורמה בחינוך שאנחנו מתכננים פה לעשות 2ובאמת ,זה
נוגע פה לכל תושב ותושב ,נושא החינוך פה ,מעבר לשטחים הפתוחים שנחשפנו אליהם
בחודשים האחרונים 2אני חושב שאין מנוס מלקבל את ההצעה הזאת 2זהו הרע במיעוטו,
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ואנחנו יודעים גם איזה הצעות אלטרנטיביות רוצים להעלות לנו 2אני חושב שההצעה הזאת
נדונה בהנהלה ,צריך לקבל אותה כמו שהיא ,למרות שגם היישוב שלי הוא פה בין הנפגעים
והוא ייפגע יותר ,אפילו ,ממה שרשום פה 2אבל אין מנוס ,אנחנו צריכים לאשר את זה 2אם לא
תאושר ההצעה הזאת ,ההצעה השנייה היא רעה -

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי ,תקריא את הצעת ההחלטה2

גב' רחל רבר:

אני רואה שלאה פורת לא נמצאת והיא שלחה התייחסות

והצעה משלה ואני מניחה שאתם מכירים אותה 2היא נתנה התייחסות להצעה2

ד"ר מוטי דלג'ו:

ההתייחסות נאמרה גם בישיבת הנהלה 2המועצה לא מוכנה

אפילו בפרומיל אחד להעלות את ה 22527%-אמרתי בהנהלה ואני אומר גם פה ,והיה ומדינת
ישראל תמשיך עם הקיצוצים ,המועצה תרשה לעצמה גם את ה 2527%-להצטמצם ,בהתאם
לאספקת השירותים שהיא נותנת2

מר גבי דור:

מאחר ולאה איננה ,אני מרשה לעצמי להיות ,לפחות בחלק

מהעניין ,הדובר שלה 2לא הצלחתי לקבל תשובה למה יש החלטה כזאת שלא לעלות מה-
 22527%אנחנו לא מדברים על פגיעה בכספי המועצה 2בהצעה של לאה אין שום פגיעה בכסף
שנשאר בקופת המועצה מתוך הארנונה 2כל מה שלאה הציעה באותה טבלה ,לשנת את
החלוקה בין ארנונת עסקים לארנונת מגורים ,על מנת ליצור איזשהו שיוויון קצת יותר
מתקדם ממה ש יש כרגע בין ההחזרים שמקבלים התושבים השונים במועצה ,ביישובים
השונים ,כאשר יישובים שהם עתירי אוכלוסייה מקבלים סכומים שהם לאין ערוך פחותים
באופן יחסי במסגרת ההחזר ,מאותם יישובים שהם מעוטי אוכלוסייה אבל עתירי עסקים2
נכון שהמצב השנה ,בהצעה שמועלית על ידי המועצה ,משפרת במידת מה או מקטינה את אי
השיוויון שהיה נהוג בשנים קודמות ,אבל עדיין זה לא מביא אותנו לאיזושהי תוצאה מיוחלת2
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בתור מי שיושב ביישוב קהילתי עתיר אוכלוסייה ,וללא עסקים לחלוטין  -אנחנו מוצאים את
עצמנו למעשה ,באמצעות אותם החזרי ארנונה ומיסי הוועד המוטלים אצלנו חיים מהיד לפה,
כאשר התקציב שלנו ,שמובא לאישור המליאה ,ניתן לראות בו באופן מובהק שאין לנו שום
עודפים לשום תכנון ארוך טווח ביישוב ,לשום דבר 2כנ"ל ממה שאני רואה בפרופורציות
שקיימות במתן ובצור יצחק 2התוצאה היא דומה 2אי השיוויון הזה פוגע באותם יישובים
באופן מובהק ,ולכן אני חושב שבכל הכבוד לרצון להגדיל את תקציבה של המועצה ,אין פה
שום פגיעה בתקציב ,יש פה חלוקה יותר צודקת ,ולכן אני לא מבין למה הסירוב לשנות את
אמת המידה הזאת של ה 22527-וכשיבוא קיצוץ נוסף של המדינה ,אז נדון בקיצוץ הנוסף של
המדינה ,ב 2527-או ב 277-התוצאה היא זהה בכל המספרים האלה2

מר אבי קירס:

אני מבין שהנושא הזה מהווה איזושהי בעיה ,אבל עדיין אני

בא ואומר ,יישוב כמו מתן ,שמונה מעל  0733נפש ,בעצם משלם  -זה לא שמישהו מבקש פה
איזושהן גחמות או נדבות  -משלם כמעט  1מיליון שקל ארנונה לטובת הפול שתקרא לו איך
שתקרא לו 2אז נכון ,זה אולי לא מגיע מעסקים ,אבל עדיין סך התושבים נותנים לטובת
הקופה שמשרתת את כולנו -

מר אמנון כהן:

יחסית כמו כל יישוב2

מר אבי קירס:

עזוב את היחסית כמה 2השאלה כמה היישוב מקבל 2לכן אני

אומר ,נפש ביישוב מתן מקבלת סדר גודל של  723שקל כשאתה מקבל יותר מכפול פר נפש 2אז
פה אני בא ואומר ,מאיפה האיפה והאיפה? אני מדבר ברצינות? מדוע יש איפה ואיפה? זה לא
תבוא ותגיד ,שמע ,הבנאדם מבקש ממה שאתה נותן ,והוא לא תורם 2נהפוך הוא 2היישוב נותן2
היישוב משלם 2היישוב גם לוקח מיסי ועד בשביל להמשיך לכלכל את צעדיו כי ההחזר לא
מספיק לו 2אני אומר ,רבותיי ,יישוב קהילתי שמונה כמעט  1333נפשות ועוד צפוי לגדול
בקצת ,תורם סכום נכבד 2איזו סיבה יש שהוא יקבל סדר גודל של  2527ואם לא 73% ,2527
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בחזרה? ואתה תקבל אולי  07או  13%בחזרה 2אני תורם  1מיליון2

מר אמנון כהן:

זה יחסי למה שאני נותן2

מר אבי קירס:

ממש לא 2תקרא לזה -

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש לי בקשה ,דבר למליאה ,לא לחבר בודד 2אני מבקש לא

לקיים פה דיאלוג 2אנחנו אחרי הישיבה נאפשר לחברים ,אחרי שנסגור אותה ,לעשות כמה
שהם רוצים דיאלוגים2

מר אבי קירס:

לכן אני מבקש בכל הרצינות ואני מצטרף למה שהחבר מנירית

מעלה  -גבי 2אני אומר בכל הרצינות ,זה לא שמישהו פה מבקש איזושהי נדבה 2ממש לא2
נותנים את הכסף 2מה שבאים ואומרים ,בואו ,נעשה חלוקה טיפונת שונה של סך ההכנסות2
כלומר ,אנחנו מכניסים לקופת הארנונה  -תקראי לזה מעסקים ,תקרא לזה מתוך מגורים -
מכניסים איזשהו סכום מסוים ,בואו נחלק אותו פר נפש בצורה הרבה יותר הגיונית 2לא יכול
להיות שתהיה דיפרנציאציה כזאת גדולה 2זה גם לא  23או  ,73%זה פי  7ויותר ,בוא אני אראה
לך את המספרים -

מר אשר בן עטיה:

גם ה- 25-

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם אתה מדבר לחבר אני אפסיק אותך 2אמרתי לך ,דבר

למליאה ,לא לאנשים2

מר אבי קירס:

אני מבקש ,אם גם אתה מוצא לנכון שזה לא המקום לעלות

את זה להצבעה -
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אני אגיד לך למה לא 2כי היום ההחלטה שלנו ,המשמעות שלה

היא לקחת בצורה מדורגת ,כמעט כל  0שנים  -רגע ,עד הסוף  -לקחת את הכסף ,ובגדול,
להעביר אותו לאוכלוסיות עתירות הילדים 2והאוכלוסיות עתירות הילדים זה בדיוק
האוכלוסיות שדיבר עליהן גבי 2לכן ,אני יודע שאנחנו יכולים פה לדבר עוד שעתיים ושלוש2
הנוסחה הזאת והחלטת ההנהלה שהיתה פה אחד כמעט ,בהימנעות של אחד ,היא לא צצה
מתוך איזה רצון טוב 2בעבר התקיימו ישיבות על גבי ישיבות ושום דבר לא יצא 2אני אומר לך,
למרות שהיישובים האלה ממשיכים לקבל ,אני אומר את הדבר הבא :אני מודה להם על
הסכמתם ואני חושב שצריך לקבל את ההחלטה הזו 2אלוהים גדול בהמשך 2לכן ,אנחנו יכולים
לדבר-לדבר 2יש את ההצעה הזו ,היא מקובלת על ההנהלה 2זו הצעת ההנהלה ,וכל דיון נוסף
לא יעזור 2משום שמבחינת המועצה ,אמרתי לכם ,אנחנו לא רק שלא מתכוונים להעלות את
ה 2527%-ואני אמרתי את זה גם לפני חודש וחודשיים ושלושה חודשים ,כשהיו כאלה
שקשקשו קשקושים 2כי אני יודע מה המצב של המועצה ,בשונה מכל אחד אחר2

מר אבי קירס:

אבל מה זה משנה? הוא אומר לך ,המועצה -

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני יודע שאותם אלה שמסכימים והסכימו במודע שיעברו

המשאיות ליד ביתם ,ולעומת זאת -

מר אבי קירס:

אבל לא עסק זה משאית ,מוטי 2זה גם משרדי ייעוץ ודוכני

יופי2

ד"ר מוטי דלג'ו:

תקשיב ,תקשיב 2וכאשר הבאנו הצעה -

מר גבי דור:

אזור תעשייה של עינת זה משאית באזור הבית? נו ,באמת2
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ד"ר מוטי דלג'ו:

גבי ,אל תפריע לי 2כשהבאנו הצעה להקים על יד נירית ,מרחק

קילומטר ,בית הבראה סיעודי ,ישבו איתי ,אמרתי להם' ,חברים ,תקבלו'  -אז היה מודל 273%
היו מקבלים כמה מיליונים בשנה 2אמרו לנו' ,לא ,אנחנו לא רוצים ,זה מפריע לנו לראות' 2אז
אומר לי אשר בן עטיה ,שעכשיו ,אתה יודע מה ,הוא לקח  7כדורים היום לישיבה הזאת7 2
כדורים ,אני מכיר אותו (צוחקים) 2יושב עכשיו ואומר לי ככה' :אני בשעה  7בלילה שומע את
הצפצוף של הרוורס' 2ומספר אמנון ואלי או אלה ,או בעינת ,על כל המשאיות שנכנסות2

מר גבי דור:

יש פסק דין עם צו מניעה ,הוא יכול לקחת אותו ולעשות -

ד"ר מוטי דלג'ו:

טוב ,בסדר 2בבקשה ,אורי עצמון?

מר אבי קירס:

אבי ,אתה רוצה ל 222לנו את מה שאנחנו גובים? זה מה שיקרה2

מר אורי עצמון:

אתם לוקחים ופורטים כמה זה ה 2527%-וכמה זה ה273%-

אתם רק שוכחים ,שבתקציב המועצה ה bulk-הגדול ביותר הוא פר תושב ופר ילד בתוך
המועצה 2יישובים כאלה לעיתים יש להם הרבה ילדים ,יחסית ,ויש להם הרבה תושבים 2ניקוי
גזם ,ניקוי פסולת וחינוך של כמויות הילדים וההסעות 2תחברו את ה bulk-הגדול הזה
ותוסיפו אותו לאחוזים  -אני לא אומר שאתם מאושרים ,אבל זה לא הקיפוח הזה 2אתם
לוקחים רק ארגומנט אחד מהכסף ,ואותו אתה מסביר ,ושוכחים להגיד את האחר 2נכון ,אני
אשאל את השאלה העיקרית ,כמה נשאר למועצה מהסיפור הזה בשביל תוכנית החינוך2
ולדעתי -

ד"ר מוטי דלג'ו:

ולהגיד לך שאני צריך  7מיליון? זה מה הייתי צריך2
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מר אורי עצמון:

המועצה היתה צריכה לצאת עם לפחות שלושה מיליון שקל2

זה שבכסף שהיא עושה ,היא לא תעשה הרבה2

מר אברהם טורם:

אברמי ממתן 2אני חושב שחלק מכם לא מבינים בדיוק את

ההצעה של לאה או את מה שאבי אמר 2ואני מתחיל מהסוף ,זאת אומרת ,אף אחד מהנוכחים,
כולל אלה שהעלו את ההצעה של לאה ,לא מתנגדים לעניין של העברת כסף לחינוך ,כמו
שמוטי ,התחייבת ורצית ,וזה נכון עבור הילדים של כולנו 2אנחנו גם לא מדברים פה לקחת
ולעשות  refreshבכל הכסף ולשנות את ההכנסות 2אמנון ,אבל אנחנו מדברים  -אני בכוונה
נותן דוגמא כי הוא דיבר עם אבי על הזה  -במקום  2733לתושב ,בחלוקה של לאה ,אתם
תקבלו  2233לתושב 2אבל מתן יקבלו במקום  730לתושב 760 ,לתושב 2מבחינתנו זה משנה
משחק ,וגם בנירית זה משנה משחק 2אנחנו יודעים איך אנחנו חיים ביישובים שלנו 2אנחנו לא
באים ואומרים 'תעשו חלוקה שונה לגמרי'2

מר אמנון כהן:

זה מה שאתם אומרים 2אתם רוצים לשנות את החלוקה2

מר אברהם טורם:

הכסף הוא אותו כסף ,אין לו ריח אחר 2אם היישוב שלי משלם

 הרביעי במועצה מבחינת הכנסותיו ,ומקבל כמעט האחרון פר נפש ,מקבל  730שקלים בהצעההחדשה של אגוזי לתושב2

מר אורי עצמון:

ואיפה המס ועד מקומי? שכחת אותו?

מר אברהם טורם:

מכיוון שאני לא מגדיר את המשאיות שמוטי מזכיר בצורה

אחרת ,אלא אני אומר ,באמת יש חלוקה נכונה ,שמי שיש לו אזורי תעשייה יקבל יותר 2אז לא
באים ואומרים ,בואו נחלק את כל הכסף עכשיו שיוויוני פר תושבים 2אבל ההצעה של לאה
בעיניי היא מאוד מאוזנת 2היא לוקחת מכם בשוליים של השוליים ומאפשרת ליישובים שאין
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בהם ,לא כי הם בוחרים שלא יהיה להם אזורי תעשייה 2כי זה המצב הנתון -

ד"ר מוטי דלג'ו:

ההצעה שלך לוקה בחסר ,שמדברת שם על הגדלת ה22527%-

זה לא על סדר היום ,וזה לא לדיון והחלטה של המועצה 2פשוט תצא מהנקודה הזו 2תעשה מה
שאתה רוצה ביתרה 2בבקשה ,יריב2

מר יריב אברהם:

קודם כל ,אנחנו מאוד מברכים על התכלית החינוכית ,זו

תכלית נהדרת ,אנחנו מאוד שמחים על זה ,בעיקר בגלל שאנחנו רוויים ילדים ביישוב שלנו,
ויחד עם זאת  -לא 'אבל' ,אני לא רוצה לבטל את זה  -יחד עם זאת ,אנחנו נמצאים בבעיה
גדולה מבחינה תקציבית ,מבחינת ההחזרים שלנו ,כדי לנהל את היישוב שלנו לא בצורה
סבירה ,אלא בצורה  -לשים את הראש מעל המים 2במשך  1שבועות ישבנו לנסות לבנות
תקציב ,וזה היה פשוט כמעט בלתי אפשרי 2הסכום היום שמוחזר ליישוב שלנו ,בנוסף לסכום
שאנחנו מקבלים ממיסי ועד היישוב ,זה סכום שאנחנו לא יכולים לקיים את היישוב שלנו
בשום נושא 2יתרה מזאת ,ביישוב שלנו ,בגלל שאנחנו נמצאים על קו תפר בין כל היישובים
שלנו 133,333 ,שקל מהתקציב שלנו ,שאמור להיות לנושאים של חינוך ,תרבות וכו' ,מופנית
דווקא כתוספת לביטחון ,כדי להביא אותנו למצב של ביטחון סביר ,לא מצוין אבל סביר 2אני
לא יודע איך ומה ולא מכיר את הסיפור של לאה לעומק ,אבל אני יודע שאנחנו נמצאים במצב
מאוד מאוד בעייתי בצור יצחק 2התסכול שלנו הוא רב 2אנחנו גם מכניסים המון כסף 2אני לא
רוצה להתחיל להתפאר 'פי  ,7פי  ,0פי  2'1אני בטוח שאמנון צודק וכולם צודקים 2אין לי ספק
שלכל אחד יש מה להגיד פה והוא דואג ליישוב שלו והכל ,אבל כשאני מסתכל על כלל
המועצה ,אני מצפה מכל אחד מכם ,לראות אותנו כאחד שאתם צריכים לדאוג לו לא פחות
מהיישוב שלכם 2אתם חברי מליאה ,לא באתם לייצג את היישוב שלכם באופן אישי 2אתם
חייבים להתייחס פה כחברי מליאה ,כאנשים שמטפלים ,כל אחד מכם ,ב 07-יישובים2

???:

כולל אותך2
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מר יריב אברהם:

כולל אותי ,בוודאי ,חד משמעית 2אני לא אמרתי מה צריך

לעשות ,אני רק אומר שבמצב הנוכחי הזה זה בלתי נסבל ,זה מתסכל ,וכמעט כמעט בלתי
אפשרי 2ואני חושב שצריך לבדוק איך אפשר לשנות את המצב הזה 2זה מצב שיוצר כאוס רציני
ביישוב שלנו2

מר צפי פלד:

יריב ,אני מוכרח לקטוע אותך 2כמו שאתה דואג טוב טוב

להכנסות ,כדאי שתבדוק טוב טוב את ההוצאות 2אני לא רוצה לפרט2

מר יריב אברהם:

תפרט 2אתה חושב שאני מפחד? תפרט 2צפי ,לא כל דבר שנאמר

פה הוא נגד המועצה 2אני מודיע לך שיש בעיה חמורה2

מר גבי דור:

כשיש ניהול לא נכון של ועד מקומי בהוצאת כספים ,זה עדיין

לא הופך את חלוקת ההכנסות של המועצה ,את החזרי הארנונה לנכונים 2אז אם יש ועד
שהוציא על מסיבת יום עצמאות כספים שלא בסדר ,מעבר למותר ,מעבר לסביר ,זה לא הופך
את זה שהוא יקבל  730שקל החזר ארנונה לתושב2

מר אמנון כהן:

זה מראה על מגמה2

מר יריב אברהם:

אין פה מגמה 2יש פה לנסות לייעל ולהפוך  -אנשים ישבו וחשבו

איך לסדר את זה כלכלית ,מבחינת החומר2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם אני אצטרך להעיר למישהו יותר מפעמיים ,פעם שלישית

אני אוציא אותו החוצה ,חד וחלק 2קחו את זה לתשומת לבכם 2היו כאלה שכבר הערתי להם,
אז שיקחו בחשבון שהם כבר בפעם השלישית 2בבקשה ,אשר2
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מר אשר בן עטיה:

[ ]16233קודם כל ,אני רוצה להגיד לחבר'ה הצעירים ,החדשים,

שלא מעורים בזה ,המיסים שמדברים על החזר ארנונה ,זה רק המיסים שנמצאים בתוך
הנשמה שלנו 2אצלי בבית ,אם לך היה דבר כזה ,אחי  -יש לי אח אחד  -מכר שני בתים 2גם
בהרחבה וגם בזה ,בגלל שהמושב שלנו הפך להיות אזור תעשייה 2אני לא מאשים אף אחד 2אני
יודע שחסר לכם כסף ,ואני אומר שצריך לשים לכם את הכסף ,לכל היישובים הקהילתיים,
אבל הכסף של נווה ימין  -אני מדבר רק על נווה ימין ,לא רוצה לדבר על אף יישוב אחר  -זה
בקושי טיח לסדקים שנעשים בבתים שלנו ,וזה בקושי מתקן אותם ,זה בקושי מייפה את
החיים שלנו שהם חיים של  2 222ואני מזמין אתכם ,אני שכן שלכם ,בואו אלי הביתה 2הבית
שלי כולו חוקי 2אני בא להגיד ,באמת ,אני מעורה בכל מה שנעשה אצלכם ואני יודע שחסר את
הכסף 2בנווה ימין  -אני מוכן לשבת עם כל אחד מכם ,להראות לו את התקציב של האגודה
ותראו שכל הכסף הזה ,אנחנו במינוס ,האגודה משקיעה בוועד המקומי ,אני לא יכול להגיד
את הכסף ,תבואו ,אני אראה לכם את הסכום המדויק 2עכשיו ,אתם צודקים ,אבל הדיון הוא
כרגע מה נוצר פה? שאנחנו רבים בינינו עד דבר שאנחנו לא צריכים בכלל להתווכח עליו 2נתי

מר נתי זיו:

אז מה אתה מציע?

מר אשר בן עטיה:

אני מציע כרגע לקבל את ההצעה הזאת ,לבדוק את הדברים

ולשנות אותם? נתי

מר נתי זיו:

למה לבדוק את הדברים אם זה לא -

מר יריב אברהם:

אז בואו לא נחליט היום2

???:

דרך אגב ,בכלל מה שאמרת על המשאיות וההצעה של לאה,
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בין ההצעה של לאה להצעה -

ד"ר מוטי דלג'ו:

פעם ראשונה 2זה היה פעם ראשונה 2לא נתתי לך זכות דיבור2

בבקשה ,חגי2

מר חגי כהן:

אני חגי מעינת ,למי שלא מכיר 2אגודה שיתופית ,כדי שתיקרא

קיבוץ חייבת שיתקיים בה עיקרון של ערבות הדדית ,למי שלא יודע 2ולא בדיבורים אלא
במעשים ובכסף 2גם פה נדרשת ערבות הדדית ,הזכירו את זה קודם 2אני חושב שחינוך זה
נושא מאוד חשוב ,צריך להשקיע בו וזה נושא ראוי בהחלט 2אבל אני חושב שההצעה הזאת יש
בה כמה עיוותים גדולים 2היא יוצרת כמה עיוותים 2ההצעה שנשלחה אלינו ,ונשלחה אלינו לא
מזמן 2יש עוד אפשרויות ועוד הצעות 2לאה נתנה הצעה אחת ,יכולות להיות עוד הצעות 2זה
נשלח לא מזמן 2אני מבקש לא להצביע ולא לקבל על זה היום החלטה 2אני חושב שצריך לתת
זמן לאנשים להגיב על זה ולתת הצעות שהן יותר  -איך אקרא לזה? שמתאימות את רמת
העיוותים שיש בהצעה הנוכחית ,ואני מבקש מכם -בעינת יש גם קליטה בשנים האחרונות של
מעל ל 733-ילדים ,ונושא העסקים הוא מאוד גדול בעינת 2עינת נפגעת כאן בצורה אולי הכי
קשה ,אבל זה לא העניין ,יש פה עוד יישובים שנפגעים 2ואני חושב שצריך לתת זמן לאנשים
לתת הצעות שאולי ימצאו חן בעיניכם 2אני מציע לא להצביע על זה עכשיו2

מר דויד סיון:

דויד סיון ממושב שדי חמד 2אני רוצה ליידע את החברים,

בייחוד את החדשים ,שזה כל שנה עולה הבעיה הזאת 2העניין הוא ,הנושא הזה הוא קצת
בעייתי ,כי המושבים ,הצרכים שלהם קצת שונים מהיישובים הקהילתיים 2אם אנחנו למשל
צריכים מטאטא ,המטאטא שלנו צריך  2333דונם לעבוד ,לנקות ,לטאטא ,גינון ,הכל 2הצרכים
שלנו הם שונים 2המבנים שלנו הם מבנים של לפני  63שנה 2אנחנו רק עכשיו שיפצנו את
הצרכניה ,את המרפאה ,את מועדון הנוער ,את הארכיון ,הכל מכסף של האגודה 2לכם אולי
אין אגודה ,אז אין מה לעזור ,וקשה ,אבל אצלכם כל המבנים חדשים 2אנחנו ,הצרכים שלנו
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שונים 2המענה של ארנונת עסקים בזמנו היה  2233%ירד ל 257%-ירד ל ,63%-ירד ל,73%-
עכשיו רוצים עוד קצת לקצץ 2כל הנושא של ארנונת עסקים מושקע בחזרה במושב ,ואין לנו
את הפריבילגיה של  -אני הייתי במתן ,בצור יצחק  -האנשים שלנו באמת מקנאים בכם2

מר צפי פלד:

הלוואי שהיה לנו רבע -

ד"ר מוטי דלג'ו:

יריב ,פעם ראשונה 2תבקש רשות ,אני אתן לך לדבר2

מר דויד סיון:

היינו חייבים לעשות כביש עוקף 2מאיפה הכסף? צריך לעשות

להם 2הם לא יכולים  -אבל אנחנו צריכים 2עכשיו ,אתם רוצים להתחלק ,אבל בהוצאות רוב2
אנחנו  -אני מזכיר לך שאנחנו  2527%לנו ,זה בכלל לא מספיק 2היישובים שלנו צריכים -
מושבים שהשטח שלהם גדול ועולה להם יותר ,צריכים לקבל קרוב ל 21%-ויישובים
קהילתיים אפילו  226%אם אתם לא מכלכלים את זה  -זו דעתי  -ואם אתם לא מכלכלים את
זה נכון זו בעיה שלכם 2גם אצלנו יש בעיות 2אספנו  2333שקל מכל בית אב וסידרנו את
העניינים ,מה קרה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

ברקאי ולאחר מכן גבעת השלושה ונסגור את הדיון2

מר רונן ברקאי:

לכאורה הראשונים שהיו צריכים לקפוץ פה ,זה המושבים

שהם הנפגעים 2אנחנו הראשונים שהיינו צריכים להתנגד 2אני טיפה מתבלבל ,לא מבין 2באמת,
אנחנו באמת נפגעים כרגע 2אתן לכם דוגמא 2השוטף של היומיום בגבעת חן ,כל הנזקים של
התעשייה או השטחים הלא חקלאיים ,דוגמא מעכשיו :למישהו נפגע אוטו ,נהרס איזה כביש
בדרך ,ממשאיות ,נהרסת מדרכה ,אנחנו מקבלים את התביעות כל יום ,אנחנו משלמים אותן2
כל השוטף של הנזקים של הדברים האלה ,אף אחד לא משתתף איתנו 2אנחנו משלמים אותם
ביומיום 2פה תביעה של  ,73,333פה תביעה של  ,6333פה תביעה של  223,333יומיום להחזיק,
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רק להחזיק את זה ,מעבר לסבל 2הסבל היומיומי שכל אחד משלם את המחיר ,בעלות הזאת
אף אחד לא משתתף 2אין פה אזור תעשייה שמישהו מממן ,איזו עיר או משהו שאחראית על
כל נזק ציבורי שקורה 2זה אחד 2שתיים ,החשבון שמעלים פה פר נפש  -החשבון פר נפש לא
נכון לעשות אותו ,כי אם יישוב הוא מתחת לכמות מסוימת של אנשים ,אז יש לו הוצאות
קבועות ,מסיבות ,המינהל ,החזקת בית העם ,שהן עולות הון תועפות יחסית פר נפש2
השוטפות  -אם יש מתחת למינימום מסוים ,הן עולות הרבה יותר יקר 2לכן אני לא מבין את
ההשוואה הזאת עם ה'פר נפש' 2אם אנחנו יישוב קטן של כמה מאות אנשים ,להיפך ,יש לנו
קבועות שאנחנו צריכים לקבל יותר פר נפש בהרבה ,המינימום בשביל יישוב 2אבל זה לא
מספיק ,זה כלום ,מה זה2

מר שמואל מריל:

תראו ,הולכים פה לעשות איזשהו חיסכון לטובת נושא החינוך2

מבקשים אותו רק מארנונת עסקים 2זאת אומרת ,כל היישובים הקהילתיים אפילו לא
נדרשים לשקל אחד 2נדרשים ארבעה קיבוצים ושלושה מושבים 2אז אם מישהו רוצה להתחשב
באוכלוסייה של כלל המועצה ,תתחשב באוכלוסייה של כלל המועצה 2בוא נטיל את זה גם
עליך 2אני אומר ,כל שקל שנלקח מגבעת השלושה ,הוא שקל שמוטל על התושבים 2אין מאיפה2
זה לא שיש לעסקים לתת לקהילה 2אין דבר כזה 2שיהיה ברור לכם משמעות ההחלטות שאתם
עומדים לקבל2

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש לנו עוד כמה נושאים 2אני מבקש שתקריא את נוסח הצעת

ההחלטה2

מר שמואל מריל:

נוסח ההחלטה שלי? אני מציע להעמיד את זה מארנונת

מגורים (צוחקים)2

ד"ר מוטי דלג'ו:

לכן אני מסתכל על מי שצריך להסתכל ,ואני אומר ,הם במקום
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להיות הכי בעד ,הפך להיות אבסורד 2אבל לא חשוב2

מר יצחק אגוזי:

נוסח ההחלטה שמוצעת :מליאת המועצה מאשרת את הצעת

הנהלת המועצה ,על פי המסמך הרצוף בזה ,על שינויים בהחזרי ארנונת עסקים ליישובים2
ייעוד הכסף הנחסך ,כ 227-מיליון  ,₪יוקצה לטובת פיצול כיתות וחיזוק המערכת הפדגוגית
בבתי הספר היסודיים במועצה2

מר אמנון כהן:

חסר פה אבל את -

ד"ר מוטי דלג'ו:

במסמך 2יש נייר 2אני מעלה את זה להצבעה 2מי בעד? נגד?

שלושה 2נמנעים? אחד 2אושר ,תודה לכם 2אני מרשה לעצמי להודות ליישובים שהיו נכונים
להסכים להצעה הזאת 2התרומה שלכם לחינוך מאוד חשובה 2ואני אמרתי קודם ,אגיד את זה
גם עכשיו 2יוצא שדווקא האוכלוסיות הגדולות של המועצה הן אלה שהמועצה שלנו משקיעה
בגין חינוך ,כי יש שם ,בלי עין הרע ,ילדים ואנחנו שמחים על כך 2לכן התרומה המירבית פה
תלך דווקא לאותם יישובים שלא נדרשו כאן לתרום2

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעת הנהלת המועצה ,על פי המסמך הרצוף בזה ,על
שינויים בהחזרי ארנונת עסקים ליישובים .ייעוד הכסף הנחסך ,כ 2.1-מיליון  ,₪יוקצה
לטובת פיצול כיתות וחיזוק המערכת הפדגוגית בבתי הספר היסודיים במועצה.
נגד .3 :נמנעים.2 :
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תקציבי יישובים

ד"ר מוטי דלג'ו:

נעבור ברשותכם לסעיף הבא 2תקציבי יישובים 2אנחנו רואים

את נושא תקציבי היישובים בחשיבות גדולה 2לכן הקמנו גם ועדה 2מרכז את הוועדה איש
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ותיק 2בבקשה ,אמנון ,פתח ואחר כך אם יהיה צורך אגוזי ישלים2

מר אמנון כהן:

כמו שמוטי אמר ,הוועדה הזאת היא בעצם ועדה חדשה,

והמגמה היתה ,שנקרא לזה ,עוד עין תעיף מבט על תקציבי היישובים 2לא שאנחנו כוועדה
יכולים לשנות הרבה בתוך ,אבל אם אנחנו רואים סעיפים שהירידה היא דרסטית או העלייה
היא דרסטית ,אז יש בהחלט מקום לבחון את זה 2כאמור ,אנחנו לא יכולים להכריע בנושא,
אך בהחלט יכולים 'להרים כרטיס אדום' 2יחד עם זה ,מאז שנבחרנו למליאה החדשה ,הוועדה
הזאת התכנסה כבר פעמיים ,אלא שהחומר שהוגש לנו הוא חומר של  21יישובים ,שמן הסתם
גם לא הצלחנו להיכנס לנושא הזה בצורה יותר מדי יסודית ,וגם הדבר הזה דורש קצת לימוד
פנימי של תוך הוועדה 2אנחנו בתוך הוועדה לומדים תוך כדי התקדמות ,ובישיבה שהתקיימה
היום ,לפני המליאה ,סיכמנו כך :חברי הוועדה סומכים את ידם על הוועד ,על האנשים
המקצועיים שעברו על התקציבים ,מתוך הבנה שאנחנו לא הספקנו להיכנס לנושא הזה ,כיוון
שהיישובים אמורים לקבל את האישור 2אז אנחנו הסמכנו את אנשי המקצוע להביא את
ההחלטה ,כאשר בהמשך אנחנו נלמד את הנושא הרבה יותר טוב2

???:

אם אפשר לשאול ,אם אפשר טיפה להסביר מה ההבדל בין

העמודה הראשונה לשנייה2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אגוזי יסביר 2נתנו רק ליו"ר הוועדה לפתוח 2בבקשה ,אגוזי2

מר יצחק אגוזי:

כמו שאמר אמנון ,אנחנו כרגיל ,כמו כל שנה ,במחלקה

המוניציפאלית פה ,בדקו את התקציבים 2שאלו את השאלות הנדרשות כדי לאשר את
התקציבים ,והבאנו את זה לוועדת יישובים 2אמנון ייצג פה את ועדת יישובים ,ואמר את מה
שאמר ובסדר 2אני רוצה רק להסביר :יישובים ,א' ,מגישים תקציב ,ו-ב' ,חלק לא גדול
מהיישובים מטילים ארנונת ועד מקומי 2בכל היישובים יש ארנונת ועד מקומי ,אבל חלק גדול
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מהיישובים נסמכים על הטלה של המועצה 2המועצה הטילה ארנונת ועד מקומי לטובת
היישוב ,ולכן הם לא נדרשים לקבל החלטה פוזיטיבית כל שנה לגבי ארנונת ועד מקומי 2זו
הרשימה הראשונה של  27היישובים האלה 2יש יותר מ 27-יישובים ,גם יש יותר מ 27-יישובים
שמטילים ארנונה ,אבל אלה שהגישו כרגע ,זה התקציבים שמוכנים כרגע לאישור 2יש יישובים
שמטילים  -זה היישובים שגובים ארנונת ועד מקומי מקדמת דנא ,בסכומים שהם יותר
גבוהים מהארנונה שהטילה המועצה 2ואז הם מטילים את ארנונת הוועד המקומי ,מחליטים
על זה כל שנה 2אין פה עניין של העלאות חריגות כי זה דבר שנגרר משנים קודמות ולכן זה גם
מאושר2
אז יש לנו כאן את אלישמע ,שהתקציב שלה הוא  226מיליון שקל 2כל אלה ארנונת ועד מקומי,
הם ארנונה שמוחלטת על ידי המועצה 2רובם זה מינימום ,למעט רמות השבים2
גבעת חן ,התקציב הוא  2273מיליון שקל 2גני עם  735,333 -שקל 2זה היקף כל התקציב 2גת
רימון ,יישוב קטן  035,333 -שקל 2ירקונה  773,333 -שקל 2כפר סירקין  72217 -מיליון 2נווה
ירק  22501 -מיליון 2עדנים  2363,333 -עינת  22736 -מיליון 2צור נתן  2005,333 -רמות השבים,
תקציב של  02573מיליון שקל 2ברמות השבים הארנונה מוחלטת על ידי המועצה ,אבל היא
בסכום יותר גבוה 2זה פשוט ,זה נובע מנקודת הייחוד שבין רמות השבים לבין המועצה ,שציינו
את תמונת המצב ,ומשרד הפנים כמובן אישר את זה מתוקף החוק של איחוד הרשויות 2שדה
חמד  22031 -מיליון ,ארנונת הוועד המקומי היא ארנונה שמוטלת על ידי המועצה 2בכפר מל"ל
התקציב הוא  22250מיליון 2ארנונת הוועד המקומי היא  71226אבל לא להיבהל ,זה עד  73מ"ר,
מעבר לכך זה כמה שקלים בודדים ,אני לא זוכר בדיוק כמה כרגע 2בגן חיים  22563 -מיליון
וארנונת הוועד המקומי היא  2126שקלים למ"ר 2יש שני יישובים שיש להם ארנונת ועד מקומי
נפרדת  -כפר מל"ל ונירית 2ניסינו בנירית בעבר למצע את זה ,להגיש בקשה לאישור השרים,
זה לא עבד 2יכול להיות שבאיזשהו שלב זה כן יהיה בסדר ,אבל כרגע זה המצב2

ד"ר מוטי דלג'ו:

לפני שאנחנו עוברים להצבעה ,כמה הערות קטנות )2( :מידע

לחברי המליאה לרשום להבא בטופס שמוגש את מספר התושבים )7( 2לגבי ,לדוגמא ,כמו כפר
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מל"ל ,כמו שזה רשום ,זה לא משקף 2חייב להיות רשום עד  73מטר זה כך ועד כך ,ואתם
יודעים גם לעשות את הממוצע היישובי ,אתם יודעים על סמך עבר ,לטובת החברים ,למידע
בלבד 2שידעו גם מהו הממוצע 2לוועדה ,אנחנו ביקשנו  -אני לא בטוח אם זה היה בישיבה
הקודמת או במליאה הקודמת ,שאנחנו מבקשים לקבל מהוועדה לו"ז שאנחנו נותנים אותו
ליישובים ,שאם מישהו עובר את הלו"ז הזה ,מה צפוי לו ,מה עושים ,איזה סנקציות וכו' 2ואני
כאן רוצה גם להוסיף ,תדונו גם על העניין הזה ,שתחליטו למשל ,על שלושה יישובים שנותנים
איזה פרסים סמליים ,דברו על הכיוון הזה ,כדי לעודד הגשת תקציבים בצורה מסודרת ,דוחות
בזמן2

מר אמנון כהן:

הנושא הזה עלה ,מוטי ,אבל כיוון שאנחנו לומדים תוך כדי

התקדמות ,אני מניח שניגע בכל הנקודות בהמשך2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם אין שאלות ספציפיות  -גם עם תמיכה של האגודה ,אם יש2

אם ועד מקומי ,יש לו הסדר עם האגודה ,שהיא תומכת בו ב 733,333-שקל בשנה ,וזה מופיע
בתקציב ,אז זה  -אם נניח אגודת קיבוץ או מושב ,לצורך העניין ניקח כדוגמא את חורשים2
האגודה מבצעת נניח את הגינון ,אבל היא לא רושמת לוועד המקומי שהיא נותנת לו ,לדוגמא,
'ביצענו עבורך גינון ב 277,333-שקל' 2זה לא מופיע בתקציב 2אני אומר 2אם היא מגישה -
חברים ,יש לנו שתי אפשרויות 2אפשרות אחת ,כל יישוב בנפרד ,אפשרות אחת כל היישובים
ביחד 2כמו שאני מכיר אתכם ,אני מעלה להצבעה את אישורי התקציבים של הוועדים
המקומיים ליישובים הבאים :אלישמע ,גבעת חן ,גני עם ,גת רימון ,ירקונה ,כפר סירקין ,נווה
ירק ,עדנים ,עינת ,צור נתן ,רמות השבים ,שדי חמד ,כפר מל"ל וגן חיים ,בהתאם לרשום
במסמך הזה ,וכפוף לבדיקות והערות של גזבר המועצה 2מי בעד? נגד? נמנעים? אין 2אנחנו
אישרנו 2אנחנו כמו כן רשמנו לעצמנו ,כמליאה ,שאנחנו מבקשים מהוועדה שתכין לנו לו"ז
להגשת התקציבים וסנקציות ,ונרצה לשמוע מהם אם אפשר ללכת לכיוון של פרסים סמליים
כאלו או אחרים2
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים ליישובים :אלישמע ,גבעת
חן ,גני עם ,גת רימון ,ירקונה ,כפר סירקין ,נווה ירק ,עדנים ,עינת ,צור נתן ,רמות השבים,
שדי חמד ,כפר מל"ל וגן חיים ,בהתאם לרשום במסמך המצורף ,ובכפוף לבדיקות והערות של
גזבר המועצה.
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תקציב המועצה לשנת 7321

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו עוברים לתקציב המועצה ל 27321-המליאה לא נדרשת

לאשר שום דבר ,אלא לשמוע מהם העקרונות 2זה היה דיון גם ,נמסר מידע גם בהנהלת
המועצה 2כל החומר יוגש לכם בצורה מסודרת לקראת הדיון הגדול ב 73-לחודש 2בבקשה,
אגוזי2

מר יצחק אגוזי:

בקצרה ,כי קיבלתם את החומר שהכנתי 2המליאה הקודמת,

בישיבה אחת לפני האחרונה ,אישרה תקציב מסגרת ל ,7321-על פי אנחנו עובדים ,תוך אמירה
ברורה לפרוטוקול כמובן ,שהמליאה החדשה שנכנסה לתפקידה בינואר תאשר תקציב חדש,
מפורט הרבה יותר מאשר מה שהם אישרו 2אנחנו נוהגים תמיד לעשות עקרונות ,אני מביא
בפניכם את עקרונות התקציב ,על סמך אותם עקרונות אנחנו בונים פה את התקציב ,ובישיבה
שלאחר מכן ,בישיבה הגדולה בשבוע הבא אני אציג מצגת עם כל השקפים ,אני מקווה שאפשר
יהיה לשלוח גם חלק מהנתונים מראש 2בגלל אילוצי הזמנים עוד לא הסתיימה הכנת התקציב2
האוכלוסייה של המועצה גדלה השנה בכ 2333-נפש 2זה פחות או יותר גידול של כמעט  ,1%וזה
פחות או יותר מה שקורה בשנים האחרונות במועצה 2אני לא סתם אומר על האוכלוסייה ועל
התלמידים ,כי אלה הפרמטרים שמשפיעים על היקף וחלוקת התקציב 2גם מבחינת התלמידים
יש לנו גידול של כמה מאות תלמידים בשנה האחרונה ,ובכלל בכל שנה מהשנים האחרונות 2יש
לנו היום למעלה מ 5333-תלמידים שלומדים במוסדות החינוך של המועצה ,מגני ילדים ועד
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בתי ספר תיכוניים2

מר אורי עצמון:

וכמה בחוץ?

מר יצחק אגוזי:

כ 733-תלמידים 073 2בחינוך הרגיל ו 273-בחינוך מיוחד2

מבחינת תקציב  ,7320הנתונים עוד לא ידועים סופית 2אנחנו מקווים שפחות או יותר נסיים
את ביצוע התקציב באיזון 2בתשעה חודשים היה לנו גירעון של כ 133,333-שקל 2זה כמובן לא
נורא ,זה לא דבר שהוא ליניארי בין החודשים השונים ,אני מקווה שאפשר יהיה לסיים את
הביצוע באיזון בשנת  ,7320על כל המשמעויות שהיו ב 27320-בתחילת השנה היו בחירות
לממשלה ובסוף השנה בחירות למועצה2
מבחינת הלוואות ,למועצה יש כ 07-מיליון שקל הלוואות פתוחות 2אני מדבר על הלוואות
לטווח ארוך 2היינו במגמה של חיסול חלק מההלוואות בשנים האחרונות ,וגם מיחזור
ההלוואות בריביות יותר נמוכות 2אנחנו ממשיכים להמשיך במהלך הזה ,לא כל כך בחיסול
כמו המחזור שלהן 2לאחרונה קיבלנו מענק ממנהלת הביוב ,שמעבר לזה שהמענקים האלה
שייכים לתושבים והתושבים יקבלו את חלקם במענק הזה ,בכסף עצמו פיזית השתמשנו כדי
לחסל כ 0-מיליון שקל הלוואות בבנק דקסיה ,בנק אוצר השלטון ,הלוואות שהיו ב 7%-ריבית2

מר אשר בן עטיה:

ההלוואות ,זה הרוב לביוב ,או שיש גם הלוואות לפיתוח -

ההלוואות שהמועצה לקחה2

מר יצחק אגוזי:

אני לא מדבר על ההלוואות של המועצה מול היישובים 2אבל

הלוואות של מועצה מול גורמי חוץ ,מול בנקים ,הרוב  -אני חושב ,לא עשיתי בדיקה  -שלפחות
 33%זה הלוואות ביוב 2לקחנו איזו הלוואה 7 ,מיליון שקל ,לבנות פה את בית הספר2

ד"ר מוטי דלג'ו:

שתי הערות :הסכום שנקב אגוזי כ 07-מיליון שקל ,אם אני לא
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טועה זה סדר גודל של כ 221%-הקו ,הסיכון הוא  13%מהתקציב 2אנחנו נמצאים רחוק מזה,
לשמחתי ,אבל אני רוצה שתדעו שיש לנו החלטה של המליאה הקודמת ,כשהולכים לשדרוג
המט"ש ,אנחנו אמורים ,עשויים להשקיע שם סדר גודל של מתן הלוואות ,כ 73-מיליון שקל,
שזה מקפיץ אותנו  -אמנם לא מתקרבים ל- 13%-

מר יצחק אגוזי:

לא נצטרך לקחת הכל כהלוואה ,אבל בסדר2

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא ,זה הלוואה ,כי לא תוכל לקחת ממקורות אחרים 2לא

משנה ,אנחנו את ההחלטה הספציפית אם ניקח ישר את ה 73-או ניקח מדורג ,זה בכל מקרה
מגיע להחלטת מליאת המועצה ,המועצה מחליטה 2נתתי לכם את סדר הגודל של - 77 ,07
עדיין אנחנו נמצאים באיזשהו מקום ,כ ,77%-נכון? משהו כזה 2זה לא נורא 2אני לא רוצה לתת
דוגמאות של רשויות שנמצאות ב2273-

מר אשר בן עטיה:

ברמה של כספים לשדרוג המט"ש ,מאיפה המועצה רוצה

להחזיר את זה?

ד"ר מוטי דלג'ו:

היא תחזיר את זה מהגבייה פר קוב מים 2היום זה  37אגורות,

זה הכי נמוך שיש בכל הארץ 2זה יעלה לסדר גודל שיתקרב ל 2233-שקל 2267 ,2253 ,שקל2
אנחנו עוד לא יודעים 2זה התשלום 2לרגע זה היום המים הם באיכות שאסור למט"ש לגבות
עליהם כסף 2המים האלה ,מפעל ההשבה מקבל אותו ,הוא משווק אותו לרמת הכובש ,משהו,
הכסף הוא במסגרת חברת ההשבה 2על זה אנחנו ,יש לנו ביום חמישי 73 ,לחודש ,יש את
הסוגיה הזאת ,ואם במקרה מנכ"ל החברה או היו"ר ישכחו ,אני אבקש שתעלה את זה2

מר אורי עצמון:

שתי שאלות :מפעל המים שלנו ,הביוב שלנו ,הוא הרי לא

שלנו ,הוא של איגוד ערים 2אז מה אנחנו לוקחים על זה כל זמן שלא נקבל אותו?
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ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו נדבר על זה ,אבל אם כבר שאלת  -אמרתי ,השדרוג הוא

 207מיליון שקל 2יש חלק לא מבוטל שעיריית קלקיליה באמצעות הממשל וועדת הכספים של
הכנסת  -אני משמש ,אגב ,כיו"ר האיגוד  -אז אנחנו מקבלים את הכסף משם 2יש את טירה,
טייבה ,כל אחד מאיתנו משלם 2החלק של המועצה הוא סדר גודל של כ 77 ,72 ,73-או 221

מר אורי עצמון:

זה אנשים לא שמעו ,לא יודעים2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם תיתן יותר מדי מספרים בבת אחת לא יזכרו שום דבר2

צריך לתת במינון ,ואז יזכרו הכל2

מר אורי עצמון:

היינו רוצים לשמוע ,כמו שהוא אמר לנו על התקציבים ,מה

ישתנה בתקציב החינוך פר תלמיד ,בתקציב שרוצים לעשות ב- 7321-

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה לא עכשיו ,זה ביום -

מר אורי עצמון:

מה האני מאמין ,עם מספר התלמידים2

ד"ר מוטי דלג'ו:

ה'אני מאמין' ,הוא אומר שאנחנו הולכים ,רוצים להגדיל2

עכשיו הדיון עצמו יהיה כאשר נגיש את התקציב ,ואני לא יודע אם אנחנו נוכל להגיש תקציב
מאוזן 2אנחנו עובדים על זה 2לא פשוט 2צריך לדעת איפה לקצץ 2אגוזי כבר יום וחצי לא ישן2
הוא ישן בלילה טוב ,אבל בימים הוא לא ישן 2הוא עובד על זה2

מר יצחק אגוזי:

הנושא הבא ,בקצרה ,זה הנושא של הלוואת הרשויות למדינה2

למרות שזה לא שייך בדיוק לתקציב הרגיל ,אבל ההחזר של זה כן יהיה בתקציב הרגיל 2אנחנו
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כנראה נבקש את אישור המליאה לקחת הלוואה נגדית ,כשנגיע לגשר הזה נצטרך לשקול את
זה ,אבל לקחת הלוואה נגדית מבנק כדי לממן את ה 721-מיליון שקל שאנחנו צריכים לתת
הלוואה למדינה בסוף חודש אפריל שנה זו2

מר אלי כהן:

אתה קורא לזה הלוואה נגדית או שזו הלוואת גישור?

מר יצחק אגוזי:

נגדית 2הלוואה של המדינה היא ל 27-שנה לא צמודה בלי מדד

ובלי ריבית 2מה נקבל מזה בחזרה לא ברור לי2

מר אברהם נדל:

אבל יש לך כבר גבייה של ארנונה2

מר יצחק אגוזי:

הגבייה של הארנונה ,ה ,320%-זה בערך כ 733,333-שקל בשנה2

זה המשמעות של זה בערך 2זה כמובן ,אפילו לא מכסה את ההחזר 2אבל אנחנו לא ניקח
הלוואה מבנק ל 27-שנה 2אנחנו ניקח בשביל לממן את ההלוואה הזאת שאנחנו צריכים
להעביר למדינה ונחזיר את זה תוך  5 ,7שנים 2אבל נחסל את ההלוואה הזאת די מהר 2אין
טעם לקחת הלוואה2
טוב ,הארנונה כבר כולם יודעים שאצלנו בכל הרשויות העצמאיות היא עלתה בעוד 2320%
במקום  20266 ,0206מכאן אני נוהג בדרך כלל לתת כמה נתונים מאקרו כלכליים שמשפיעים
בגדול על התקציב 2גם האינפלציה  -הרי כשבונים את התקציב בונים אותו על סמך תחזית
אינפלציה במהלך השנה ,אז נחמד תמיד לבדוק אם בשנה הקודמת עמדנו ,המדינה עמדה
בתחזית האינפלציה ,ובעצם לא חרגנו בתקציב 2אז לגבי שנת  ,7320בהחלט היתה עמידה
בתחזית האינפלציה 2התחזית היתה בין  227ל ,0%-והאינפלציה היתה  2211%בכל שנת 27320
גם ב 7321-צופים פחות או יותר את אותה אינפלציה 2על סמך זה אנחנו כמובן נבנה את
התקציב2
ארנונה ,כידוע לכם ,עולה בהתאם לאינפלציה ולשכר הממוצע במשק ,במגזר הציבורי 2אז אם
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האינפלציה היתה  2211והארנונה עלתה בשלושה אחוזים ומשהו ,וחצי בערך ,כנראה שהשכר
הציבורי עלה קצת יותר2

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא קצת 2בהרבה יותר2

מר יצחק אגוזי:

כן ,נכון ,הוא עלה יותר 2כי הממוצע הוא  ,0206וכשהשכר עולה,

זאת אומרת שגם תקציב המועצה סופג את העלייה הזאת ,כי אנחנו כמובן צריכים לשלם את
אותו שכר2
שנת  7320היתה שנה ,לטעמי ,בשנים האחרונות ,יחסית מיוחדת בזה שכל שאר המדדים
הרלוונטיים עלו פחות מאשר מדד המחירים לצרכן 2תמיד חברות שהתקשרנו איתן כמו
חברות ניקיון ואוטובוסים רצו להצמיד את המחירים לא למדד המחירים לצרכן אלא למדד
התשומות  -מדד ההובלה ומדד הסלילה של קבלנים 2השנה ,7320 ,כל המדדים האלה טפחו על
פניהם של כולם ,וכל המדדים האלה עלו פחות מאשר מדד המחירים לצרכן2
לגבי הסכם השכר ,אפרופו ,בסקטור הציבורי 2שנת  7321היא שנה שבה אין התאמה של השכר
מבחינת הסכמים 2למעט ,תיכף אדבר מילה אחת על החינוך ,אבל מבחינת הדירוג המינהלי
שזה חלק גדול מעובדי המועצה ,הפעימה האחרונה של ההסכם שנחתם היתה בתחילת ,7320
הפעימה הבאה אחריה היתה צריכה להיות באמצע  ,7320ואז נחתם איזשהו הסכם בין האוצר
וההסתדרות ,שדוחים את הפעימה הבאה ל 222227327-כך שבעצם את  ,7321אנחנו מצלמים
כמו תמונת מצב של  ,7320למעט שני דברים :למעט מה שאנחנו קוראים 'זחילת שכר',
שאנשים עולה בדרגה ומשתנה להם הוותק והשכר גדל ,והדבר השני שמשתנה ,הוא נושא
אופק חדש ועוז לתמורה 2אנחנו נמצאים בשנה בה החוק מחייב את כל המורים בבתי הספר
היסודיים ובחטיבות הביניים להיות בתוכנית אופק חדש 2אופק חדש ,המשמעות היא
שהמורים צריכים לתת יותר שעות בכיתות ויותר שעות בבית הספר ,ומכך מקבלים יותר שכר2
אז כמובן שיש פה באלאנס ,כי מורים שנמצאים יותר בבית ספר ועושים חלק ממילוי המקום
שהיינו צריכים לקחת מורים אחרים ,אבל מצד שני ,מרכיב השכר עולה 2גם הכנסות המדינה,
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כי הרי מורים ביסודי ובחטיבת ביניים ממומנים על ידי המדינה ,אז גם הכנסות המדינה גדלו,
אם כי לא  -כמו תמיד  -לא בכל גובה גידול השכר 2מי שקרא ,בשבוע שעבר או בתחילת השבוע
הזה ,פורסם שכנראה התוכנית של עוז לתמורה שהיתה אמורה להיות בבתי הספר התיכוניים,
שזה עיקר המכה ,כי זה הכל בא על חשבוננו ,התוכנית הזאת ,ההסכם הזה כנראה יידחה
בשנתיים 2זאת אומרת ,זה לא שהוא לא ממש קיים ,אלא מורים חדשים נכנסים לתוכו ,ומי
שרוצה נכנס לתוכו ,אך מבחינת המהלך שהפך את זה לחובה והיה אמור להיכנס בתשע"ה,
דהיינו באוגוסט הקרוב ,כנראה יידחה בשנתיים2
מבחינת מקדמי התקציב ,משרדי האוצר והפנים מפרסמים מקדמים לפיהם אנחנו יודעים
פחות או יותר מה יהיו ההכנסות שלנו ממשרדי הממשלה 2הם קובעים מקדמים שהם לא
ריאליים ,זאת אומרת ,כבר שנה עשירית ,אני חושב ,שמשרד האוצר קובע שמדד הקניות -
זאת אומרת ,שמדד שהוא לא שכר אלא רכישות אחרות ,עולה ב 23-כאילו שאין אינפלציה 23
שנים ,ולפי זה מתקצב את הרשויות המקומיות 2אז תמיד יש לנו בעיה כזאת ,כי אנחנו לא
יכולים לתקצב את העלויות שלנו ב ,3-כי אחרת נגיע כמובן לגירעון2
פחות או יותר ,זהו 2אין לי עוד הרבה מה להגיד 2יש כמה דברים שכתבתי פה ,חבל לעמוד
עליהם 2מי שמעניין אותו יכול לקרוא ,כמובן2
עוד דבר מאוד חשוב  -הסכם עובדי קבלן בתחומי השמירה והניקיון 2הסכם עובדי קבלן
בתחומי השמירה והניקיון קבע בנובמבר  ,7320נכנס לתוקף ,ההסכם הזה שמחייב את
המועצה מצד אחד ,לבדוק את הקבלנים שהיא מעסיקה בתחומי השמירה והניקיון ,שאכן
משלמים את כל מה שנדרש מהם לעובדים שלהם 2זה לא מספיק שאתה צריך לדאוג לעובדים
שלך ,אתה צריך לדאוג גם לקבלנים שאתה מעסיק ,שהם משלמים נכון לעובדיהם 2ומצד שני,
הדבר היותר בעייתי הוא שהעלו את שכר המינימום ואת כל התוספות שמגיעות לעובדים
פשוטים באופן יחסי ,בתחומי השמירה והניקיון ,העלו אותם בסדר גודל של כ77 - 73 ,73%-
אחוזים ,לקבלן 2והטילו את זה בפועל ,כמובן ,על המזמין ,כי העובדים האלה בתחומי
השמירה והניקיון תמיד ישתכרו שכר מינימום ,הקבלן בנה על שכר מינימום ,ולכן החוזים
איתם גם צמודים למחירי שכר המינימום 2כשעולה שכר המינימום ועכשיו הוא עלה בשיעור
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גדול כלפיהם בלבד ,לא כלפי כלל המשק ,אז סדר הגודל שעולה לנו הדבר הזה ,הוא בין - 26
 21אחוז בהתקשרויות האלה בנושא שמירה וניקיון 2רק כקוריוז ,חשבונית נובמבר של
השמירה במוסדות חינוך ,קיבלתי חשבון הפרשים של  13,333שקל 2רק ההפרשים האלה של -

ד"ר מוטי דלג'ו:

זה חצי מיליון שקל בשנה2

מר יצחק אגוזי:

זה חצי מיליון שקל ,רק ההפרשים בגלל התוספת ,וזה רק

השמירה 2בלי הניקיון עוד2

ד"ר מוטי דלג'ו:

שאלות ,יש? חברים ,אם יש שאלות ,מישהו שרוצה להעיר,

לכוון לאיזה כיוון ,יכול גם עכשיו ויכול גם במכתב אלינו ,הצעות התייעלות ,הצעות חיסכון,
הצעות לשינוי תקציבים ,אפשר 2אנחנו ניקח את זה לתשומת לבנו 2בבקשה ,יפתח2

מר איתן יפתח:

בנושא של ,דיברנו על עלייה בעלויות 2דיברנו על נושא ההטמנה

של הגזם והדברים האלה 2כיצד זה בא לידי ביטוי בתקציב? האם זה נלקח בחשבון? השאלה
איך זה משליך על היישובים ,שאני לא חושב  -השאלה אם יש פה איזה פיצוי-

מר יצחק אגוזי:

השנה ,ב ,7321-היטלי ההטמנה עולים מ 37-שקלים לטון פלוס

מע"מ ל 237-שקלים לטון פלוס מע"מ 2מבחינת תקציב המועצה ,זה דברים ברורים ,למעלה מ-
 033,333שקל בשנה2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אנחנו ניקח את זה בחשבון2

מר אשר בן עטיה:

הגזם או ההטמנה של ה?-
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מר יצחק אגוזי:

כל ההטמנה 2גם גזם מטמינים 2מי שלא מרסק 2נדבר על זה

עוד על הנושא של הריסוק2

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אנחנו נראה ,אם יהיה לנו זמן אנחנו גם נציג לכם את

התוצאות של הפיילוט שעשינו בשלושה יישובים בנושא של הפרדה במקור של פסולת רטובה2
מה שאני עוד מבקש מהחברים ,ב 7327-כדאי שתבואו ,במיוחד הוותיקים ועוד יותר במיוחד
החדשים ,זו הזדמנות להכיר יותר ,גם את חברות המועצה וגם את תקציב המועצה 2אני אגיד
משפט שתשמעו אותי שם אומר שלוש פעמים :תקציב רשות מקומית שהיא במידה מסוימת
ארגון ציבורי ,שחלק ניכר מתקציבו הוא שכר ,אם זה שכר עובדים ,שכר חינוך  -רמת
הגמישות בו היא לא גדולה בשינויים 2זה לא שאתה בא ואומר ,יש לך תקציב של  713מיליון
שקל ,עכשיו אני יכול להחליט מה אני עושה עם  713מיליון שקל 2על  713מיליון שקל אני רוצה
להיות זהיר 2בזמנו אמרתי אפילו עד  ,13%זה מתקרב ,שזה כאילו  -התקציב לא שואל לא
אותי ולא אתכם מה הוא עושה 2יש לנו השפעה על ה ,23%-לעשות ניודים כאלה או אחרים,
וגם שם אתם תגיעו למסקנה2

מר יריב אברהם:

 23%זה סכום לא מבוטל2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אמרתי לך ,אני רציתי להיות זהיר 2אני אעשה לך חשבון ,אתה

תראה שבסופו של יום אנחנו מדברים על סכומים הרבה יותר קטנים2

גב' רחל רבר:

אני לא יודעת אם זה קשור  -מישהי פנתה אלי שהולכים

לצמצם בכיתות ב' וד' את הכיתות ,זאת אומרת מ 1-כיתות ל 0-כיתות 2יש בסיס לידיעה
הזאת?

ד"ר מוטי דלג'ו:

בטוח שזה לא כאן ,ואני בטח לא אתן לך בשליפה 2אפשר
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לשאול את מנהל אגף החינוך 2רק לפני חצי שעה דיברנו שאנחנו רוצים להוריד עומס של
כיתות ,ואנחנו מתכוונים בכיוון הזה כמובן 2כמובן שנתחיל מהכי עמוס ומטה ,ונראה בהתאם
לתקציב2

מר אלי כהן:

אני רוצה להעיר הערה ,שאני חושב שאתה התייחסת

למעורבות שלנו להגיע לישיבות ולהשתתף וחברים  -יש לי שתי הערות :הראשונה ,אני חבר
מליאה שנבחרתי כנבחר ציבור ואני לא מצליח להגיע לישיבות ,כי מודיעים לנו בהפרשים של
יום יומיים שלושה ,לשבוע קדימה ,להגיע לישיבות ,וזה בלתי אפשרי למי שיש לו עיסוקים
נוספים 2זה אחד 2שתיים ,אני חושב ,אולי אני לא בקיא מספיק בעבודת המועצה ,אבל לקבל
עכשיו ניירות ,באמצע הדיונים ,ולהתייחס אליהם בצורה רצינית ,למשל ,נושא תב"רים ,שזה
נושא תקציבי ,מן הראוי היה שנקבל את זה לפני הדיון במייל מסודר ,כנושא לדיון בישיבה
ולא באמצע הישיבה 2מה יש לי להגיד על נייר שאני מקבל  7דקות ,ואני צריך להסתכל עליו
ולנתח אותו?

מר יצחק אגוזי:

אגע רק בנושא התב"רים2

מר אלי כהן:

דיברתי על הנושא של לוחות הזמנים שהמועצה והמליאה

מתכנסת ,ושמודיעים לנו בטווחים כאלה קצרים 2אני לא מדבר על השעה ,אני מדבר על -

26

תב"רים

 22בטיחות מוסדות -שיקום גדר ומצלמות בי"ס עמי אסף
₪ 62,337
מימון :משרד החינוך
₪ 6,356
קרן פיתוח

₪ 63,562

 27תוספת ל-תבר -2123בטיחות בדרכים()62,533
מימון :משרד התחבורה(₪ 73,333 )05,333
₪ 23,665
()71,533
קרן פיתוח

₪ 16,665

 20תוספת לתבר -2766הקמת בי"ס יסודי צור יצחק שלב א+ב()23,217,731

₪ 213,333
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מימון :קרן פיתוח
 21תוספת ל-תבר -2013הקמת גנ"י רמות השבים()2,021,150
מימון :משרד החינוך(₪ 10,172 )₪ 575,150
קרן פיתוח () ₪ 767,333

₪ 10,172

תברים שלא נדונו בנהלה
 22תוספת ל-תבר -2011מועדון נוער במתן()0,367,501
₪ 56,633
מימון :מפעל הפיס ()377,333
משרד הפנים ()720,501
קרן פיתוח ()7,333,333

₪ 56,633

 27תוספת ל-תבר -2176הקמת גנ"י תלת כיתתי צור יצחק(₪ 50,333 )0,033,333
₪ 50,333
מימון :משרד החינוך ()7,233,333
מ2החינוך הצטיידות()53,333
()2,277,333
קרן פיתוח
מר יצחק אגוזי:

ההתחלה ,גם היה צריך לארגן את היום העמוס הזה שיהיה

בשבוע הבא 2בסדר ,נשתדל לקבוע את זה יותר מראש 2לגבי התב"רים ,אני רוצה להבהיר,
הנושא הזה עולה מדי פעם בישיבות המליאה 2עלה גם פעם קודמת 2נושא של תב"רים ,זה לא
שמחלקים דף ו'בואו תצביעו' 2אנחנו תיכף נעבור על כל דבר שם ונסביר בדיוק מהו 2דבר שני,
נושא התב"רים מתעדכן עד רגע לפני ישיבת המליאה 2התב"ר האחרון שאתם רואים פה ,זה
תב"ר שהגיע אתמול בערב לשולחן המועצה 2אז אי אפשר כמובן לחלק את זה ואחר כך
להתחיל לאסוף את זה 2אנחנו מסבירים כל דבר בנושא התב"רים ,וברשותכם  -אני עובר אל
זה 2יש פה ארבעה תב"רים שנידונו בשבוע שעבר בהנהלה ,ועוד שניים שהגיעו במהלך היומיים
שלושה האחרונים2
בטיחות מוסדות ,שיקום גדר ומצלמות בבית ספר עמיאסף 2משרד החינוך נתן לנו כ67,333-
שקל לצורך הצבת מצלמות ספציפיות בבית ספר עמיאסף ,לגדר ,ולהוסיף שם מצלמות 2יש פה
 matchingשל  23%של המועצה ו 13%-של משרד החינוך2
תב"ר שני ,תוספת לתב"ר  - 2123בטיחות בדרכים 2זה תב"ר ישן משנה שעברה 262,533 2יש לו
תוספת של  16,333שקל 2מתוך התוספת 53% ,משרד התחבורה ו 03%-קרן הפיתוח של
המועצה 2ככלל ,רוב רובם של התב"רים של משרד התחבורה הם ב matching-של ,03 - 53
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בהתאם למצב הסוציו אקונומי של המועצה2
תוספת לתב"ר  - 2766הקמת בית ספר יסודי בצור יצחק 2בית הספר ,שני השלבים הראשונים
של בית הספר ,הם  232217מיליון שקל 2השלבים האלה הסתיימו ,ויש עוד תוספת של 213,333
שקל לדבר שנשאר לבצע שם  -איטום הגשר שמחבר בין שני החלקים2

מר אורי עצמון:

זה מקרן פיתוח צור יצחק2

מר יצחק אגוזי:

קרן פיתוח צור יצחק ,נכון2

תוספת לתב"ר  - 2013הקמת גן ילדים ברמות השבים 2תוספת של  10,333שקל ,מתקציב
משרד החינוך לפרויקט 2תב"רים שלא נידונו בהנהלה -

ד"ר מוטי דלג'ו:

שניה ,אני רוצה להזכיר לחברים הוותיקים שגם בישיבות

המליאה בקדנציה הקודמת ,אמרתי לגבי תב"רים שלא נידונו בהנהלה ,כמעט מספיק אם שני
חברים אומרים' ,שמע ,אנחנו לא רוצים לקיים את הדיון ,תביא את זה לישיבה הבאה'  -אני
נוטה לקבל את זה 2ולכן ,מאחר ואני יודע שזה המצב ,אנחנו דואגים רק להביא מקרים שזה
בתחום חינוך או משהו דחוף 2אז זה לשיקול דעתכם ,אם באמת ,שני חברים יגידו' ,שמע ,מה
שלא נידון בהנהלה תעבירו לישיבה הבאה' ,אנחנו נעשה זאת ,למרות שזה לא מומלץ 2דרך
אגב ,תמיד כשאני אומר את זה ,כל החברים אומרים' ,לא ,לא ,לא ,אנחנו רוצים בישיבה
לאשר' 2זה יקרה גם היום 2תמשיך2

מר יצחק אגוזי:

תוספת לתב"ר  - 2011מועדון נוער במתן 2תוספת של 56,333

שקל מתקציב מפעל הפיס 2זה עדכון של מפעל הפיס לתקציב שנתן כבר לפני כשנה ,עדכון של
 56,333שקל ,צריך לאשר את זה פה בתב"ר2
תוספת לתב"ר  - 2176הקמת גן ילדים תלת כיתתי בצור יצחק 2אנחנו קיבלנו כמו שאמרתי,
אתמול ,את ההרשאה התקציבית של בניית שלושת הגנים 2אישרנו במליאה הקודמת או לפני
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כן 020 ,מיליון ,על סמך הערכה שלי 2בפועל צריך עוד  - 50,333לא צריך 2התקציב של משרד
החינוך גבוה ב 50,333-שקל ,ולכן אני מבקש לעדכן את התב"ר?

מר אורי עצמון:

חסר פה שוב פעם ,צור יצחק בקרן פיתוח2

מר יצחק אגוזי:

לא ,זה בסדר 2זה אישור 2אין פה דבר חדש2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אם שמתם לב ,שני התב"רים האחרונים זה בעצם דיון שהוא

בכל מקרה התשובה היא ברורה ,שאנחנו מאשרים 2אנחנו לא מאשרים לקבל כסף של משרד
החינוך 2אם למשל הייתי מקבל אתמול שמאשרים לאחד היישובים פה לעשות מעגל תנועה,
ומשרד התחבורה נותן כך וכך ,היינו מביאים 2אנחנו מאוד מאוד זהירים לגבי תקציב שייעודו
מקרן הפיתוח ובמיוחד אם אלה יישובים 2אנחנו הרבה יותר ,מה שנקרא ,מרשים לעצמנו,
כשזה בתחום החינוך 2אז יש פה את הסעיפים מ 2-עד  1שנדונו בהנהלה ,ו 2-עד  ,7שלא נדונו
בהנהלה 2אתם רוצים שנעבור אחד אחד או הכל ביחד? הכל ביחד 2אז אני מעלה להצבעה את
התב"רים שנדונו בהנהלת המועצה מ 2-עד  ,1מי בעד? נגד? אין 2נמנעים? אין2

מר יעקב אברהמי:

אחד ,למה אין?

ד"ר מוטי דלג'ו:

סליחה ,לא ראיתי ,זה טוב שאומרים לי 2אז הימנעות של אחד2

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:
 .2בטיחות מוסדות -שיקום גדר ומצלמות בי"ס עמי אסף
₪ 82,661
מימון :משרד החינוך
₪ 8,6,8
קרן פיתוח

₪ 86,,82

 .1תוספת ל-תבר -2220בטיחות בדרכים()82,,00
מימון :משרד התחבורה(₪ 16,000 )3,,000
₪ 26,88,
()12,,00
קרן פיתוח

₪ 28,88,
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 .3תוספת לתבר -2188הקמת בי"ס יסודי צור יצחק שלב א+ב(₪ 220,000 )20,221,101
מימון :קרן פיתוח
 .2תוספת ל-תבר -2326הקמת גנ"י רמות השבים()2,321,2,3
מימון :משרד החינוך(₪ 13,112 )₪ ,1,,2,3
קרן פיתוח () ₪ 181,000
ד"ר מוטי דלג'ו:

₪ 13,112

תב"רים שלא נידונו בהנהלה ,אני מבין שכולם מסכימים

שנקבל החלטה 2מי בעד? נגד? נמנעים? אחד 2דרך אגב ,אנחנו אישרנו את זה ,אבל זה טוב
בשביל הדמוקרטיה שיש אחד 2שיידעו ,לא הכל מצביעים כולם בעד 2מה זה כולם מצביעים?
צריך איזה אחד  -לא ,אחרי שמצביעים אין שאלות2

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:
 .2תוספת ל-תבר -2322מועדון נוער במתן()3,081,,31
מימון :מפעל הפיס (₪ ,8,860 )611,000
משרד הפנים ()123,,31
קרן פיתוח ()1,000,000

₪ ,8,860

 .1תוספת ל-תבר -2218הקמת גנ"י תלת כיתתי צור יצחק()3,300,000
₪ ,3,000
מימון :משרד החינוך ()1,200,000
מ.החינוך הצטיידות(),6,000
()2,211,000
קרן פיתוח

₪ ,3,000

מר יריב אברהם:

שאלה מאוד חשובה ,כי בישיבה שעברה אגוזי הבטיח לנו

שיגיד כמה כסף יש בקרן צור יצחק ,כי הוא לא זכר בדיוק 2ועכשיו בגלל שעבר חודש ,אנחנו
צריכים לדעת כמה כסף יש בקרן צור יצחק 2בגלל זה עשינו את זה אחרי ההצבעה ,כדי שלא
יחשבו שאנחנו נגד ההצבעה2

מר יעקב אברהמי:

אנחנו לא נגד  ,אנחנו רוצים לדעת ,זה הכל2

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,אחרי שאישרנו את התב"רים ,אני רוצה להזכיר לכם -
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מר יריב אברהם:

אתה מתעלם ממני ,מוטי?

ד"ר מוטי דלג'ו:

לא מתעלם 2הוא אמר לך שהוא נותן לך ב 73-לחודש 2מה

שאתה רוצה ,תיכנס ,הוא ייתן לך2

מר יריב אברהם:

אוקיי 2אני אשמח ,בסדר2

מר יצחק אגוזי:

אני צריך לעשות את כל האיזונים2

מר נתי זיו:

אנחנו רוצים מה נכנס ומה יצא בבקשה ,לא רק סכום2

ד"ר מוטי דלג'ו:

אני במקומך לא הייתי מבקש את זה ,כי אחר כך כשצריך

להיכנס ולא יהיה מה נכנס ,תהיה לנו בעיה2

מר נתי זיו:

זה בעיה לקבל מה נכנס ומה יצא?

ד"ר מוטי דלג'ו:

יש את המסמך שלפני איזה חודשיים שלושה ,בצורה מסודרת2

מר יצחק אגוזי:

כן2

ד"ר מוטי דלג'ו:

חברים ,זה היה הסעיף האחרון 2אני רוצה להזכיר לחברים את

ה 73-לחודש 2אני רוצה להודות לכם ,הישיבה נגמרה ,תודה רבה לכולם2
________________
יצחק אגוזי
מזכיר המועצה

________________
ד"ר מוטי דלג'ו
ראש המועצה
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ריכוז החלטות

27

אישור פרוטוקול מליאה מספר  2421מיום 7222221

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאה מספר  2422מיום .12.2.22

20

החזרי ארנונה עסקים

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את הצעת הנהלת המועצה ,על פי המסמך הרצוף בזה ,על
שינויים בהחזרי ארנונת עסקים ליישובים .ייעוד הכסף הנחסך ,כ 2.1-מיליון  ,₪יוקצה
לטובת פיצול כיתות וחיזוק המערכת הפדגוגית בבתי הספר היסודיים במועצה.
נגד .2 :נמנעים.3 :

21

תקציבי יישובים

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תקציבי הוועדים המקומיים ליישובים :אלישמע ,גבעת
חן ,גני עם ,גת רימון ,ירקונה ,כפר סירקין ,נווה ירק ,עדנים ,עינת ,צור נתן ,רמות השבים,
שדי חמד ,כפר מל"ל וגן חיים ,בהתאם לרשום במסמך המצורף ,ובכפוף לבדיקות והערות של
גזבר המועצה.

26

תב"רים

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:
 .2בטיחות מוסדות -שיקום גדר ומצלמות בי"ס עמי אסף
₪ 82,661
מימון :משרד החינוך
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קרן פיתוח

₪ 8,6,8

 .1תוספת ל-תבר -2220בטיחות בדרכים()82,,00
מימון :משרד התחבורה(₪ 16,000 )3,,000
₪ 26,88,
()12,,00
קרן פיתוח

₪ 28,88,

 .3תוספת לתבר -2188הקמת בי"ס יסודי צור יצחק שלב א+ב(₪ 220,000 )20,221,101
מימון :קרן פיתוח
 .2תוספת ל-תבר -2326הקמת גנ"י רמות השבים()2,321,2,3
מימון :משרד החינוך(₪ 13,112 )₪ ,1,,2,3
קרן פיתוח () ₪ 181,000

₪ 13,112

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את התב"רים הבאים:
 .2תוספת ל-תבר -2322מועדון נוער במתן()3,081,,31
מימון :מפעל הפיס (₪ ,8,860 )611,000
משרד הפנים ()123,,31
קרן פיתוח ()1,000,000

₪ ,8,860

 .1תוספת ל-תבר -2218הקמת גנ"י תלת כיתתי צור יצחק()3,300,000
₪ ,3,000
מימון :משרד החינוך ()1,200,000
מ.החינוך הצטיידות(),6,000
()2,211,000
קרן פיתוח

₪ ,3,000
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