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אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  02מיום ( 73.8.37כולל תיקון סעיף )6
אישור מכרזים:
 מכרז מס'  - 3507337בניית מבנה לוגיסטי מועצתי מכרז מס'  - 3807337סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד מכרז מס'  - 7307337בניית  7גני ילדים בישוב ברקת מכרז מס'  - 7707337סלילת כביש ביישוב כפר דניאל מכרז מס'  - 7007337סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה מכרז מס'  - 7007337סלילת כביש ביישוב גבעת כח מכרז מס'  - 7707337סלילת כביש ומדרכות ביישוב כרם בן שמן מכרז מס'  - 7607337בניית מועדון פיס ביישוב כפר טרומןאישור ועדת ביקורת ועד מקומי מבוא מודיעים.
דו"ח מצב  -גני משחקים ומתקני ספורט.
אישור תב"רים:
 הגדלת תב"ר גן בית עריף לסכום של .₪ 3,780,776 הגדלת תב"ר גן מזור לסכום של .₪ 3,373,333 הגדלת תב"ר גן כ.נ .בן שמן לסכום של .₪ 3,333,373 הגדלת תב"ר גן ברקת ( 7כיתות) לסכום של .₪ 7,333,333 הגדלת תב"ר לשלושה גני ילדים בנחלים ל( .₪ 7,083,332-תוספת לסדר היום) הגדלת תב"ר לגן ילדים ברינתיה ל( .₪ 803,307 -תוספת לסדר היום) אישור תב"ר חינוך לקיימות ע"ס .₪ 337,333(משרד להגנת הסביבה  ,₪ 57,333השתתפות מועצה .)₪ 03,333
 אישור תב"ר שימוש מושכל במשאבים  -חיסכון במים ע"ס ₪ 63,333(משרד להגנת הסביבה  ₪ 08,833השתתפות מועצה .)₪ 37,733
 רכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים  -נחלים בסך של ( ₪ 53,333משרד החינוך). רכישת  7מבנים יבילים לבי"ס מודיעים  -נחלים בסך ( ₪ 303,333משרד החינוך). רכישת  7מבנים יבילים לבי"ס בני עטרות בסך ( ₪ 303,333משרד החינוך).אישור הלוואה בסך  33מיליון  ₪להקמת בית תרבות אזורי מבנק לאומי( .תוספת לסדר
היום)
אישור תב"ר ע"ס  7.7מיליון  ₪ממקורות המועצה להקמת מבנה לוגיסטי מועצתי( .תוספת
לסדר היום)
אישור תקציב והיטל מיסים בישובים.
דיווחי ראש המועצה.

שינוי נושאים בסדר היום:
 .7אישור הסכם עמותת "גנאחר" (בי"ס אנתרופוסופי)( .ירד מסדר היום)
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חבר'ה ,ערב טוב לכם ,יש קוורום? אולי אילן אחראי לזה שיש קוורום
מר שמעון סוסן:
כזה ,היום הוא הביא ארוחה .חבר'ה ,ערב טוב לכם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה,
שמספרה  .03א' -נקדים ונאמר מזל טוב לידידנו אילן קופרשטיין שהשיא את ביתו .הוא השיא אותה
פה במועצה לפני שעה וחצי בפורמאלי .את המסיבה הוא עשה ביום שישי ,אז ככה לא לצפות להזמנה
לאיזה מקום ,הוא לא רצה להכביד על אנשים מכיוון שזה היה בשבת ,אבל את המסיבה עשו ביום
שישי.
אני יכול לומר לכם שיש מה להתקנא בהפקות של אילן ,מי שרוצה הפקה או משהו לאיזו שמחה ,אני
מזמין ,לקרוא לאילן לפחות כיועץ .מזל טוב.
תודה.
מר אילן קופרשטיין:
ב'  -החלמה,
מר שמעון סוסן:
רגע,
???:
ותודות על הכיבוד ,אילן .אם אנחנו עכשיו ,העלית לנו רף .אנחנו
מר שמעון סוסן:
מחפשים ,כל מי שיש לו שמחה ,שיגיד שאנחנו נחסוך את הסנדוויצ'ים האלה .נחמה ,אם יחסכו את
הסנדוויצ'ים עוד פעמיים ,אני יכול לתת לך לתרבות עוד  .₪ 3333דרך אגב ,מי שלא יודע ,כחבר
מועצה ,במועצה מתקיימות ח תונות ,במשך השנה ,אני לא רוצה להגזים ,אבל עשרות חתונות .אנשים
באים ,זה מושיק יכול להגיד לכם .הרבה מתחתנים .הנה ,תשאלו את אסנת היא יודעת על החתונות.
כל פעם אני נכנס למועצה ,אני מוצא חתונה פה ,ליד המעלית ,ליד הזה.
(מדברים ביחד)
שיהיו רק שמחות .בהזדמנות הזאת גם נאחל החלמה טובה לכוכבית,
מר שמעון סוסן:
חברת ההנהלה שהרגישה לא טוב ולאבי דישיק שהיה חולה ועוד יש לו מה לעשות בעניין של
הבריאות ,נאחל לכם בריאות טובה וכמובן ,יוסף ידידי שמפעם לפעם נחלש ,אבל אנחנו לא מוותרים
לך ,אתה בעזרת השם ...שתהיה לכולם חתימה טובה ושנה טובה .אנחנו בין כסה לעשור .דרך אגב,
עשינו אתמול במועצה ,המועצה הדתית והמועצה ביחד ,שיתפו פעולה ועשינו ערב סליחות .לא ראיתי
הרבה חברי מועצה שם ,אבל היה ערב ,באמת ,ברמה גבוהה של ערב סליחות .כולם הוזמנו ,היה
ביישובים .אז זה אני אומר לכם ,אגב אורחא .אנחנו מתבקשים לפתוח את ישיבת המליאה ,הנושאים
שיש על סדר היום ,שההנהלה דנה בהם ואישרה אותם ,הם הנושאים שכתובים לכם:
נושא  -3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה ,כמובן -7 .אישור מכרזים ,מכרזים שהמועצה פתחה ,כמובן
זה הנושא -0 .אישור ועדת ביקורת לועד מקומי במבוא מודיעים -0 .דו"ח מצב גני משחקים ומתקני
ספורט ,דיברו איתי אילן ,יוסי ואחרים פעם נוספת ועוד כל מיני חברי הנהלה ,אבל בעיקר אילן העלה
בפניי את הסוגיה .ביקשתי שיובל לובטון ,מנהל האגף המוניציפאלי ,שאחראי גם על הבטיחות
במועצה ,יחד עם כל האחריויות שיש לו בנושאים אחרים ,שיבוא כאן למליאה וייתן סקירה
מהשולחן שלו ,מה בדיוק מתבצע ,איך מתבצע ,כדי שנלמד .אם יש למישהו רעיון ,לעלות אותו בכלל,
כי הרי בסוף ,בסוף זה לא בא משום מקום .מה שאנחנו נקבל החלטה ,זה על חשבון משהו ,אם בכלל.
אז קודם כל ,בואו נדע מה המצב ונעלה את הסוגיה הזאת לדיון כאן במליאה .ואם יש רעיונות,
מישהו ,אז בבקשה ,אני רוצה לפתוח את זה ברמה שתתקבל איזושהי החלטה .או שהמצב שיובל יציג
יהיה מצב טוב והוא מספיק ואולי מישהו יכוון למשהו אחר? נדון בזה.
נושא  - 7הורדנו אותו ,אישור הסכם עמותת גנאחר ,בי"ס אנתרופוסופי ,הוא עוד לא בשל .במליאה
הבאה נביא אותו .אישרנו את מיקומו למרגלות החטיבה-תיכון בנחשון.
 -6אישור תב"רים ,כל הנושא של התב"רים שאתם רואים כאן ,שתיכף נדבר בהם ונסביר לכם אותם,
בדרך כלל זה כיול ,כל מה שאתם מבקשים .ההגדלה ,איפה שכתובה הגדלה ,זה כיול של התב"ר,
כתוצאה מדרישה חדשה של משרד החינוך ,שהמספר יהיה שואף לדיוק מירבי .אז אנחנו יוצאים,
הרבה פעמים ,לפרויקטים ,שאנחנו לא יודעים בדיוק כמה הם יעלו ,או שתוך כדי תנועה התב"ר
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משתנה ,עולה ,יורד .הם רוצים דיוק בתב"רים .אז את התב"רים האלה אנחנו מביאים לאישור של
כיול ,כי הם אושרו בעבר.
ועו ד תב"ר נוסף ,עוד שני תב"רים שאני מבקשים להוסיף אותם פה וההנהלה אישרה אותם ,זה
נושאים שלא היו רשומים לכם ,לחברי המליאה .תהיו איתי ,אני מוסיף את התב"רים  -הגדלת תב"ר
לשלושה גני ילדים בנחלים ,ל ,₪ 7,083,332-זאת ההגדלה והגדלת גן ילדים ברינתיה ל.₪ 803,307 -
אלו תוספות לאישור התב"רים ,לנושא  ,6לסעיף .6
מר שלמה כפרי:

שהוא עכשיו .7

מר שמעון סוסן:

שהוא עכשיו  ,7כי ביטלנו את חמש.

אישור הוספת נושאים לסדר היום
את התוספת של הנושאים הללו ,הם היחידים כתוספת ,אני מבקש
מר שמעון סוסן:
לאשר .ביחד שנאשר את כל הנושאים .אישור הלוואה בסך  33מיליון  ₪להקמת בית תרבות ,אני
מבקש לציין אותו כסעיף  , 6בטעות הוא היה עם כל הנושאים ,אבל אני מבקש לציין אותו כ ,6 -מספר
 ,6לבד .אישור תב"ר ע"ס  7.7מיליון  ₪ממקורות המועצה להקמת מבנה לוגיסטי מועצתי  ,הוא .5
אישור תקציב והיטל מיסים ביישובים ,הוא  .8דיווחים ,זה  .2אלה הנושאים .את אישור התוספת של
התב"רים ואישור בכלל כל הנושאים האלה כרגע ,אני מבקש ,אם אין למישהו הערות אנחנו נתחיל
לדון ותוך כדי דיון אנחנו נדבר על נושאים ונפתח אותם.
את האישור של התוספת ,בעיקר ,אני מבקש לאשר ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו התוספות וסדר
היום פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הוספת הנושאים :אישור תב"רים ,אישור הלוואה לסדר היום.
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מר שמעון סוסן:
אומר? יוסי?

לפרוטוקול של ישיבת המליאה מה ,73.8 -כולל תיקון סעיף  ,6מה זה

סעיף  ,6זה תב"ר ,מהמליאה הקודמת .אישרנו סכום של תב"ר בסך
מר יוסי אלימלך:
 ₪ 55,332לכללי בטיחות ,אבל לא פיצלנו מה החלק של משרד התחבורה ומה החלק של המועצה.
מר שמעון סוסן:

ראו את זה.

מר יוסי אלימלך:

שלחנו להם.

שיהיה ברור ורשום ,כי משרד הפנים מתעקש על הדבר הזה .שמשרד
מר שלמה כפרי:
התחבורה יהיה ,התקציב שלו  70,230מכספי המועצה  70,336 -ביחד זה מה שאושר .55,332
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד הפרוטוקול והתיקון לסעיף .6

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  19מיום ( 23.8.32כולל תיקון
סעיף )6
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.7

אישור מכרזים:

מר שמעון סוסן:
-

אישור מכרזים ,יוסי.

מכרז מס'  - 3507337בניית מבנה לוגיסטי מועצתי

מכרז מס'  - 3507337בניית מבנה לוגיסטי במועצה .היו ארבע הצעות,
מר יוסי אלימלך:
האומדן עמד על  3,220,333כולל מע"מ .המציע הזול ביותר 3,557,303.38 ,חברת גולגול עבדאל בע"מ.
הוא גם זה שוועדת המכרזים אישרה אותו? חבר'ה ,יש למישהו
מר שמעון סוסן:
הערות? מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 3102432בניית מבנה לוגיסטי מועצתי ,חברת
גולגול עבדאל בע"מ ,בסך .₪ 3,112,313.48
-

מכרז מס'  - 3807337סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד.

מכרז מס'  - 3807337סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד .שתי ההצעות
מר יוסי אלימלך:
האלו ,האומדן עמד על  807לפני מע"מ ,ההצעה הזולה ביותר הייתה של חברת ליגה תשתיות וכבישים
בע"מ ,בסך  3,303,055 -כולל מע"מ .הוועדה ממליצה להכריז עליה כזוכה.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 3802432סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד ,לחברת
ליגה תשתיות וכבישים בע"מ בסך  ₪ 3,413,111כולל מע"מ.
-

מכרז מס'  - 7307337בניית  7גני ילדים בישוב ברקת

מכרז מס'  -7307337בניית  7גני ילדים ביישוב ברקת .ארבע הצעות
מר יוסי אלימלך:
הוגשו ,האומדן עמד על  3,728,333לפני מע"מ .ההצעה הזולה ביותר הייתה של חברת א.ח .חאלד
בע"מ 3,555,333 ,כולל מע"מ.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2402432בניית  2גני ילדים בישוב ברקת לחברת
א.ח .חאלד בע"מ בסך  ₪ 3,111,444כולל מע"מ.

6

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,03מיום ראשון70.2.7337 ,

-

מכרז מס'  - 7707337סלילת כביש ביישוב כפר דניאל

מכרז  ,7707337סלילת כביש ביישוב כפר דניאל .הוגשו שתי הצעות,
מר יוסי אלימלך:
האומדן עמד על  736אלף ,ההצעה הזולה הייתה של חברת לקטיבי בסך  ,060,766הוועדה ממליצה
להכריז עליו כזוכה.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2202432סלילת כביש ביישוב כפר דניאל ,לחברת
לקטיבי בסך .₪ 060,466
-

מכרז מס'  - 7007337סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה

מכרז  - 7007337סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה .ארבע הצעות
מר יוסי אלימלך:
היו ,האומדן עמד על  3,056,333והחברה הזולה ביותר שממליצים עליה כזוכה ,זאת חברת לקטיבי,
בסך  3,705,333כולל מע"מ.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2102432סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה,
לחברת לקטיבי ,בסך  ₪ 3,211,444כולל מע"מ.
מר שמעון סוסן:
***הפסקה***
-

תעצור רגע.

מכרז מס'  - 7007337סלילת כביש ביישוב גבעת כח.

מר שמעון סוסן:

כן?

מכרז  7007337סלילת כביש ביישוב גבעת כח ,הגישו  6הצעות.
מר יוסי אלימלך:
האומדן עמד על  250,333והחברה שהוועדה ממליצה להתייחס ,זוכה חברת אייל ישר ,בסך 876,835
כולל מע"מ.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ה מכרז מס'  - 2002432סלילת כביש ביישוב גבעת כח ,לחברת
אייל ישר ,בסך  ₪ 826,841כולל מע"מ.
-

מכרז מס'  - 7707337סלילת כביש ומדרכות ביישוב כרם בן שמן.

מכרז  ,7707337סלילת כביש ומדרגות ביישוב כרם בן שמן .הוגשו
מר יוסי אלימלך:
חמש הצעות ,האומדן עמד על  702,333כולל מע"מ .החברה הזוכה הגישה הצעה בסך  - 637,333חברת
לקטיבי ,חברה לפיתוח .הוועדה ממליצה להכריז עליה כזוכה.
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מר אילן קופרשטיין:

זה לא מסוכן? לקטיבי ,לקטיבי ,לקטיבי?

מר שמעון סוסן:

מה נעשה?

מר יוסי אלימלך:
מכרזים ,זימנו אותו לשימוע.

הוועדה זימנה אותו לשימוע ,לאור זה שהוא זכה בארבעה או חמישה

???:

שלושה ,היו שלושה.

מר יוסי אלימלך:

לא ,ארבעה ,יש עוד אחד בדרך.

מר בן ציון שפר:

כל המחירים שלו נמוכים מהאומדן ,זה קצת,

מר שמעון סוסן:

דובי ,רק שנייה ,יש לך משהו בשביל לעצור?

מר יוסי אלימלך:

שנייה ,נשאר עוד אחד ואז תתייחס.

מר שמעון סוסן:

שנייה רגע ,לא ,ההערה שלך קשורה לאשר או לא לאשר?

מר בן ציון שפר:

בקשר למכרזים ,צריך,

מר שמעון סוסן:
הבאתם לנו המלצה כרגע ,נכון?

בסדר ,מה שאני מנסה להגיד לך ,זה שאתה בוועדת מכרזים ,אתם

מר בן ציון שפר:

כן.

יופי ,עכשיו ,רק תשים לב ,שאחר כך אם אתה ועדת מכרזים ואתה
מר שמעון סוסן:
רוצה להגיד משהו שהוא אנטי להחלטה ,טוב .דובי רוצה לומר ,כחבר וועדת מכרזים בכיר ,הוא רוצה
לומר משהו .חבר'ה ,חכה רגע בנצי ,דובי רוצה לומר .בבקשה.
צריך להבין ,אנחנו בוועדת מכרזים ,אנחנו רואים פה במחירים,
מר דב בן אברהם:
תסתכלו ,ההבדלים הם לפעמים של  03%בין ההצעות .סתם נגיד על משק 7,533,333 ...ו7,333,333 -
זה וואחד הבדל .אלו כספים של היישובים ,בדרך כלל .התוספות ,מעבר למה שמקבלים תקציב ,זה
על חשבון היישובים .ואם אנחנו חושבים שאין ,אם זה בית ספר או משהו כזה ,אז אנחנו מפחדים
מעיכובים .אבל אם זה במושב ,יתעכב עוד חודש או בעוד חודשיים ונחסוך בזה חצי מיליון שקל ,אני
חושב שהרווחנו אותם ושווה לקחת את הסיכון כשהקבלן הוא לא...
עד היום ,עם לקטיבי לדוגמא ,כולם מדברים ,מדברים ,אבל בתכלס אף אחד עוד לא הביא נייר אחד
כדי להגיד שהוא פשע ,או לא עשה בסדר .אם תסתכלו בזה ,אני כל פעם אומר את זה ,תכתבו,
תכתבו ,תודיעו בכתב ,שיהיה ,אי אפשר לזרוק אותו סתם ככה.
רוצה לומר דובי ,אנחנו ,ועדת מכרזים שוקלת את העניין הזה של מי
מר שמעון סוסן:
בא בפניה .יש לה יועץ משפטי צמוד ,יש את המנכ"ל ,יש לה גזבר ,יש לה צוות מקצועי .והצוות
המקצועי לוקח בחשבון הרבה דברים .עכשיו ,אי אפשר לפסול בן אדם סתם ,תזכרו את זה .אי אפשר
לקום בבוקר ולומר ,אנחנו הרבה פעמים לא נחים על הכסא בצורה טובה .אני ,קודם כל ,מחוץ
לסיפור .אתם מבינים שראש מועצה ,בוועדת מכרזים ,לא יודע להתערב ,בכלל .אני יכול רק לקבל
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המלצה של וועדת מכרזים ולומר שאני מקבל אותה או לא מקבל אותה .וגם אז ,אני לא זוכר שעשיתי
דבר כזה ,בתשע השנים שאני ראש מועצה ,אני לא זוכר .פעם ביטלתי מכרז ,או פעם לא קיבלתי
מכרז?
אנחנו מאד שומרים ומקפידים בעניין של וועדת מכרזים וההתנהלות בתוך כל הסיפור הזה .ועדת
מכרזים עושה את העבודה שלה ,שוקלת ,יש לנו לפעמים קשיים עם קבלן כזה או קבלן אחר ,אני לא
מדבר כרגע ספציפית ולא פעם אנחנו סוגרים .תאמינו לי שאני הראשון ,כל הטענות של זה מצריכות
ממני אנרגיות ושעות רבות ומחשבה והכול .אבל ההמלצה של ועדת מכרזים היא כזאת שהיא גם
צריכה להיות מנומקת .אתה לא יכול לבוא למישהו להגיד לו ,אתם מבינים שהקבלנים שמשחקים
את המשחק ,יש להם את מיטב היועצים המשפטיים .כלומר ,אם אתה לא קובע ,אם אתה לא בוחר
מישהו ,הוא גם יכול לתבוע אותך ,כן? ולהביא אותך לבית משפט ולעצור לך את הפרויקט ולשאול
שאלות.
אני ,כמובן ,לא החלטתי ולא המלצתי לוועדת מכרזים כלום .מה שהם מביאים בפניי ,אחרי שיקולים,
בכל מקרה שהוא חשוד או שיש לו איזה שהן שאלות הם מביאים אותו לשימוע ,את הקבלן.
מהדיווחים שאני מקבל להמליץ ,כן או לא ,את הקבלנים ,אני דואג לשמוע מה ,אם היו שימועים ,מה
נאמר שם ומה זה .אני מדבר לאחר מעשה ,הם מביאים לי המלצה אפויה .אבל המנכ"ל מעדכן אותי
על מה היה בשימוע ,מה נאמר ולמה השתכנעו ולמה לא השתכנעו .אז אני שמח שלא הזדקקתי אף
פעם לבוא ולבטל לוועדת מכרזים המלצה שלה .כלומר ,מה זה לבטל? כלומר ,לא לקבל המלצה של
וועדת מכרזים.
קיבלנו אותה ,אני מקבל אותה ואני מקבל אותה בהכנעה .יושבים שם חברים טובים ,אנשים רציניים
שכבר למדו את העבודה ועושים אותה טוב וזה המצב .בבקשה ,בנצי.
אני מציין שזאת פעם שנייה שאני זוכר ,נדמה לי שאולי אפילו פעם
מר בן ציון שפר:
שלישית ,שגם דובי וגם שוורץ באים ואומרים  -אתה צודק ,בתור וועדת מכרזים ,אין לנו שיקול דעת.
אנחנו באים למעשה עשוי.
מר שמעון סוסן:

הוא לא אמר דבר כזה.

מר בן ציון שפר:

אבל,

מר שמעון סוסן:

הוא לא אמר דבר כזה.

שנייה ,שנייה ,הוא אמר  -אין לי תיעוד לגבי ההפרות הקודמות שנעשו
מר בן ציון שפר:
על ידי לקטיבי .בפעם הקודמת הופיע עוד פעם בפרוטוקול ,שנאמר לגבי קבלן שרצו לחלק לו את
הערבות הבנקאית ובסוף לא חילקו לו את הערבות הבנקאית .זה נאמר על ידי הרצל בוועדה .מה
שאומר דובי ואנחנו צריכים להפנות את תשומת הלב אלינו ,שקבלנים שאנחנו לא מרוצים מהם,
לעשות תיעוד בזמן אמת ,בזמן שהם לא מבצעים עבודה טובה ,על מנת שזה ישמש גם את ועדת
המכרזים ,אם אותו קבלן ירצה בעתיד לחזור ולהשתתף .שיהיה תיעוד מסודר שיוכל להביא הצוות
המקצועי ,בפני ועדת המכרזים .להגיד ,במכרז הקודם לא עמד בזמנים ,לא עשה ככה ,נשלחו לו כאלה
התראות ,עשה ככה וככה .והתיעוד הזה חסר כרגע,
מר שמעון סוסן:

קודם כל ,מי אמר שהוא חסר?

מר בן ציון שפר:

גם דובי וגם בישיבה הקודמת,
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מר שמעון סוסן:

אבל מי אמר לך שהוא חסר? בנצי?

מר בן ציון שפר:

אני שמעתי.

מר שמעון סוסן:

לא הבנתי .הוא אומר לך שאין בפניו .גם עכשיו הטענה ,תראה,

???:

הוא לא אמר שחסר ,הוא אומר שאין.

מר דב בן אברהם:

אני אומר שאין.

לא ,רק שנייה ,שלא תטעה ,הקבלן עכשיו שמדובר בו ,זה לא כליל
מר שמעון סוסן:
השלמות .אני יכול להגיד את זה ,גם לפרוטוקול .אחד שבעבודות הקודמות שלנו היו לנו איתו קשיים,
בעבודות קודמות ,לא עכשיו .עכשיו ,הדילמה היא ,אנחנו הזמנו אותו גם ,הוא בא וזכה בתהליך נוסף
והוכחנו אותו והבאנו אותו לשימועים .אתה יודע מה? שלומי ,יושב ראש ועדת מכרזים ,שלומי עוד
היה פה בישיבות .עכשיו ,הפרויקט שמדובר בו ,שהוא זכה בו עכשיו ,שהוא עובד בו ,זה מזור.
האחרון ,הוא עובד בו כמה חודשים .אז אני לא אומר לך ,אין אף קבלן כליל השלמות ,יש קבלן יותר
טוב ויש קבלן פחות טוב .אבל אם היה מצב קטסטרופאלי ,אז היו דואגים לפסול אותו .כאילו ,היו
דואגים לפסול אותו ,אתה מבין את מה שאני אומר? אם היה מצב.
אבל אני לא רוצה להיכנס לזה ,אני אומר ,זאת ההמלצה שבאה לדיון .ומה ,השאלה שעלתה כרגע,
היא זאת ואני מחזיר אותך כרגע לדיון ,כי חבל שנדון פה וגם לא נכון שכל המליאה תדון על פרטים
שאצל קבלן ,שבסוף כל הפרוטוקול הזה ילך לאני לא יודע לאן .השאלה שעלתה פה בפתיח היא איך,
לקטיבי זכה בהרבה מכרזים ,זאת השאלה כרגע ,פחות או יותר .אם אני לוקח את מה נאמר פה ,מה?
לקטיבי זכה בכל כך הרבה? איך הוא יעשה את זה  .אז גם לזה הייתה שאלה .הזמינו אותו לשימוע,
הזמינו אותו לשימוע! אני לא הייתי שותף לזה בכלל .לא ביקשתי ולא ידעתי שהוא כזה או אחר.
הזמינו אותו לשימוע ,בבקשה .אם אתה רוצה שבבקשה ,המנכ"ל ,תן דיווח מה היה בשימוע.
מר יוסי אלימלך:

הזמנו אותו לשימוע בעיקר בגלל ארבעה המכרזים שהוא זכה בהם.

מר שמעון סוסן:

במכה.

???:

מבחינת יכולת לעמוד.

מר יוסי אלימלך:

כדי להבהיר לו שאנחנו רוצים לקבל את העבודות במקביל ,לא בטור.

מר דב בן אברהם:

לא תמיד הוא אשם בעמידה בלוח הזמנים .במזור למשל,

מר יוסי אלימלך:

אבל לא משנה ,אל תיכנס לזה ,דובי.

מר דב בן אברהם:

כי מישהו שכח להוציא רישיון לעקירת עץ.

מר שמעון סוסן:

לא משנה ,רק שנייה ,דובי ,דובי ,תן לו בבקשה.

מר דב בן אברהם:

טוב.
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הקבלן התייצב בפני וועדת המכרזים ופרס בפני הוועדה את כל
מר יוסי אלימלך:
הצוותים שיש לו ואת כל י העבודה שיש לו .הוא הבהיר שהוא מודע לזה שהוא זכה בארבעה מכרזים
והוא יכול לעמוד בלוחות הזמנים ,הוא התחייב שהוא יעמוד בהם .ישב שם מהנדס הוועדה גם
בשימוע הזה ,הוועדה התרשמה שהוא יכול לעמוד בעומס העבודה הזה ולכן היא ממליצה להכריז
עליו כזוכה בכל הפרויקטים שדנו בהם.
חבר'ה ,רק שנייה ,יש למישהו עוד שאלות? היינו בכרם בן שמן ,נכון?
מר שמעון סוסן:
לא אישרנו את כרם בן שמן .חבר'ה ,סלילת כביש ומדרכות ביישוב כרם בן שמן אמרת כמה? תחזור
על הסכום.
מר יוסי אלימלך:

קרן בן שמן .637,330

מר שמעון סוסן:
אחד.

אני מבקש לאשר את המכרז הזה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2402432סלילת כביש ומדרכות ביישוב כרם בן
שמן ,לחברת לקטיבי בסך .₪ 644,331
-

מכרז מס'  - 7607337בניית מועדון פיס ביישוב כפר טרומן.

מר שמעון סוסן:

מכרז  ,76בניית מועדון פיס ביישוב כפר טרומן.

מכרז  ,7607337בכפר טרומן ,הוגשו ארבע הצעות .האומדן עמד על 7.6
מר יוסי אלימלך:
מיליון , 7,670,333 ,הוועדה ממליצה להכריז על חברת גולגול עבדאל בע"מ ,זה שזכה פה במבנה
הלוגיסטי ,כהצעה הזוכה .הוא הציע סכום של  7.3מיליון  ,₪כולל מע"מ .גם הוא זומן לשימוע
בעקבות זה שאחת ההמלצות שהוא נתן ,הגישו שם נגדו תלונה ומתנהל נגדו איזה הליך משפטי כזה
או אחר ,נגד זה שהוא פירק משם ציוד במהלך העבודות ולקח משם את הציוד שלו באמצע וברח .הוא
הגיע לוועדה ,הסביר מה קרה שם ,יש לו נקודת השקפה אחרת על מה שקרה שם .הוועדה התרשמה
שהוא קבלן רציני והוא יכול לעבוד.
אני מבקש לאשר את המכרז הזה .מישהו העיר הערה? אני מבקש
מר שמעון סוסן:
לאשר את המכרז הזה של בניין מועדון טרומן .עוד פעם ,חזור על הסכום?
מר יוסי אלימלך:

.7,387,373

מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2602432בניית מועדון פיס ביישוב כפר טרומן
לחברת גולגול עבדאל בע"מ ,בסך .₪ 2,382,423
אני רוצה לחזור רגע ,לפני שיובל ידבר ,אבנר ידידי שאל שאלה ואני
מר שמעון סוסן:
שמחה שהחבר'ה ככה מתלחשים מפעם לפעם וא ני שמח גם שיש תחרות בריאה של מאיפה ,איך
ולמה ,הוא שאל שאלה שהיא לדיון ,אם אתה רוצה בפרק יותר נרחב ,אני מוכן לעשות אותה ולפרט
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את השיקולים של זה .אבל ככלל ,אבנר ,פרויקטים ,אין פה מדע מדויק .קודם כל ,נתחיל מהסוף ,אין
מדע מדויק ,בהוצאות ובמועצה.
בתקציבי הפיתו ח אנחנו מעניקים במדע מדויק .זאת אומרת ,מה זה מדע מדויק? גם שם לא מדע
מדויק ,אבל היישובים הגדולים  733והיישובים הקטנים פחות ,תקציבי ממשלה אנחנו מביאים
תקציבים ומחלקים אותם .אי אפשר שיהיה מדויק .שלא תטעו ,בחיים לא יהיה דבר כזה .גם אי
אפשר לכוון לזה .אלא מה? אני יכול להבטיח לכם דבר אחד ,שאנחנו עושים הכול ,אני כראש מועצה,
עושה הכול כדי לנווט את הספינה ככה כדי שבכל היישובים תהיה התפתחות וזה מתאזן .אם אני אתן
לך מה קרה בתשע שנים במועצה ,אתה תראה שפחות או יותר אין חוסר שוויון זועק לשמיים .לעולם
יכול להיות חוסר שוו יון מובנה .למה אם המועצה החליטה לקחת את מבנה הפיס לאחיסמך ,אז
לעולם אתה יכול לצעוק לזה שיהיה חוסר שוויון ,אנחנו החלטנו שזה יהיה באחיסמך ,באשכול
הדרומי זה יהיה באחיסמך .זה סתם ,אני נותן לך סוג של פיתוח גדול ,אבל אם אתה שואל פה כרגע
על הפיתוח הזה ,כדי ש ...אז אני יכול לומר לך:
קח את הפרויקט הגדול האחרון שאישרנו ,בכפר טרומן .כפר טרומן ,המבנה הזה עולה ,7,333,333
כפר טרומן הפסיקו לנצל את תקציבי הפיתוח שלהם ,בשנתיים וחצי האחרונות ,הם כמעט לא נגעו
בתקציבי הפיתוח שלהם .אם בא ראש ועד ,או מנהיג ציבור כמו הרצל והוא אומר  -אני עכשיו מכוון
למבנה גדול ,אני מקפיד את התקציבי פיתוח שלי ,המועצה באה ונתנה לו תקציב של מפעל הפיס
אחד ,כלומר חייבה אותו .הוא היה מחובר ,המבנה הזה היה צריך להיות בנוי לפני שנה ,כלומר ,הוא
היה צריך להיות בבניה .הוא בא למועצה ואומר  -היעד שלי הוא להקים מבנה כזה ,בשקלול שאני
עשיתי ,בתקציבים שאני  ,מכל המשרדים ,ראינו שזה עושה שכל .הרי אי אפשר לתת ,אני לא יכול,
מצד אחד ,לחלק תקציבי פיס מזעריים וזה ,אני רוצה שיישוב כזה ,שיש לו חלום ,שיחלום על בית
מרכזי ביישוב ,זה מדבר אליו  .אתה חושב שרק הוא שם? בצנרת יש עוד הרבה .היו יוחנן והיו אחריו.
היה לפיד ,שהוא יישוב ענק וגדול מימדים ,ששם ריכזנו מאמץ עם תקציב של משרד השיכון ומפעל
הפיס ,עוד מקדמת דנא ,לפני  37שנה ,אני מזכיר לכם התקציבים האלה היו.
וכן הלאה וכן הלאה ,רינתיה בדרך ,יישובים אחרים בדרך ,אם אתם רוצים את התחזית ולראות את
כל מה שעשיתי במועצה בעניין הזה ,סתם ,אני יכול לקחת לכם ,שלא תטעו ,אין הרבה יישובים שהם
זה ,כשהלכנו לבתי תרבות ,טיפלנו בבית תרבות בגינתון ,לפני כמה שנים ,כל אחד הלך בשיטה אחרת.
בגינתון רצו ללכת ,להשקיע במגרשי כדורגל ,בספורט ,בשדרוגים כאלה ואחרים ,הלכו לשם ,לקחו
את תקציבי הפיתוח ומנפו אותם לשם .כשבנחלים רצו לעשות את בית דני ,כי צריך בית ליישוב,
ריכזו מאמץ לבית דני ואחרי זה לדברים אחרים .אותו כנ"ל במזור וכן הלאה ,וכן הלאה.
אין סכימה ,אבל אני רוצה רק שתדעו שאני הולך בצורה הוגנת והגונה עם כל היישובים .יש יישובים
שאני לא יכול להביא להם ,סוג של תוצרים מסוימים .למשל ,אני עובד כרגע להביא לגינתון שיפור
למעגלים ,מבחינת משרד התחבורה .ביקשתי שיעשו לי תוכניות ,לשפר את העניין הזה .או גן ילדים,
סתם לדוגמא ,כי זה הצורך .אנחנו בוחנים כל יישוב ,מה הצורך שלו או מטרה אחרת ,שאתה מרכז
אליה מאמץ ואתה אומר  -אני רוצה עכשיו להגיע אליה .לא משנה ,דיברנו עליה ,זה לא לדיון .ככה,
כל יישוב שאתה רואה פה ,יש לו או ממשרדי ממשלה ,או זה.
אם אתה רוצה ,סתם ספציפית ,יש לנו על השולחן כרגע סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד .אנחנו
קיבלנו תקציב מ משרד התחבורה ,הבאתי ,לעשות כיכר בלפיד ,דווקא ליציאה של היישוב ,כלומר,
לעמדה האחורית .אז הנה אני מודיע לך שאנחנו מתואמים עם מטה בנימין ,לשלם את כל היתרה של
הכסף הזה ,שלא בא ה ממשרד התחבורה .אמנם אנחנו בדין ודברים איתם עכשיו ,אבל זאת הייתה
הסכמה עקרונית של אב י רועה ,למה כפר האמנים מחובר לכיכר הזאת ,שהם ישלמו את כל היתרה
של הכסף .זאת אומרת ,המועצה לא תוציא שקל .סתם ,אני נותן לך דוגמא מהמכרזים שיש לך פה.
בניית שני גני ילדים ביישוב ברקת ,שני גני ילדים ,ברור לך שאלו שתי כיתות גן שכמו בכל המועצה,
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מר אבנר אבולש:

אני לא התכוונתי לזה.

מר שמעון סוסן:

אז למה?

מר אבנר אבולש:

שאלתי ,למשל סלילת כביש,

מר שמעון סוסן:

אז הנה ,אני עונה לך על הכול.

מר אבנר אבולש:

מאיפה הכסף?

מר שמעון סוסן:

רק שנייה ,אז אני עונה לך .סלילת כביש,

מר אבנר אבולש:

אני לא מדבר איתך על תקציבים,

אז הנה ,אני עונה לך .סלילת כביש ביישוב כפר דניאל ,מתקציב
מר שמעון סוסן:
הפיתוח של היישוב כפר דניאל ,מלא .אין להם,
מר אבנר אבולש:

כמה?

 733אלף  ₪שם ,מלא ,מהתקציבים שלהם .שנייה רגע ,אתה שומע?
מר שמעון סוסן:
מה אתה מעקם לי את הפה? תגיד אם אתה כן שומע או לא שומע .אתה מעקם לי ,עושה לי ככה ,תגיד
כן ,מתקציב של כפר דניאל .אבנר ,נו? אתה רוצה להיות רציני ,אתה רוצה לקבל תשובה? תגיד כן,
הבנתי ,סע קדימה .אני אומר לך בפרוטוקול .סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה ,תקציבי פיתוח
של בית נחמיה ,יש להם היום הוצאה של  3,773,333שהקבלן זכה ,יש להם  533אלף  ₪זכות בכרטיס,
בתקציב פיתוח ואני ,כאילו ,גולש עם הכביש הזה ,לתקציב הפיתוח שלהם ,הבא .שזה מביא ,פחות או
יותר ,לתקציב הזה ,ברור לך?
מר אבנר אבולש:

אתה אומר שזה תקציבי פיתוח ,אז בסדר.

מר שמעון סוסן:

מה זאת אומרת? למה יש תקציבים אחרים?

מר אבנר אבולש:

לא יודע.

מר שמעון סוסן:

אז אני מסביר לך .תקשיבו ,חבר'ה,

מר אבנר אבולש:
שנתיים,

אני לא יודע ,אם אתה אומר לי שזה תקציבי פיתוח שגולשים לעוד

מר שמעון סוסן:

לא עוד שנתיים,

מר אבנר אבולש:

אני מניח ,לעוד שנה ,או לשנתיים,

מר שמעון סוסן:

לעולם.

מר אבנר אבולש:

שבסופו של דבר זה מתקציבי פיתוח,

מר שמעון סוסן:

בסדר.
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אבנר ,אני רוצה לתת לך דוגמא קטנה ,דווקא משילת ולא ממזור.
מר אילן קופרשטיין:
אנחנו אחד מהיישובים שלא קיבל שום הקצבה .לא ממפעל הפיס ,לא ממשרד התחבורה ,כל
הכיכרות עשינו במימון עצמי ,כל הכבישים עשינו במימון עצמי,
מר אבנר אבולש:

גם אנחנו.

עד היום .יעיד שמעון ששילת לא קיבלה תקציבים יש לנו חלום,
מר אילן קופרשטיין:
להקים מרכז מוניציפאלי .מרכז שירכז את כל הפעילות המוניציפאלית,
מר אבנר אבולש:

מה זה לא קיבלתם תקציבים? תקציבי פיתוח ,כל שנה ,לא קיבלתם?

מר אילן קופרשטיין:
הפיס.

עזוב תקציבי ,אני מדבר על תקציבים  -לא משרד התחבורה ,לא מפעל

מר אבנר אבולש:

אני מדבר איתך על תקציבי פיתוח.

מר שמעון סוסן:

הוא עונה לך,

מר אבנר אבולש:

מפעל הפיס זה לא מעניין.

מר שמעון סוסן:
תקשיב.

שנייה ,לא הבנת ,אילן ,אבנר ,אם אתה שואל ,בוא אני אענה לך,

מר אבנר אבולש:

זה פיתוח,

אבנר ,אני עונה לך ,אבנר .תקשיב ,אתה רוצה להקשיב? אני לא יודע
מר שמעון סוסן:
מה השאלה שלך ,כי באמת ,קצת,
מר אבנר אבולש:

לא ,כי סלילת כביש במיליון ומשהו שקל ,איזה תקציב פיתוח זה?

מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

אבל אני מסביר ,לא הבנת ,רק שנייה ,לא הבנת.

מר אבנר אבולש:

אוקיי ,אז נתן לי תשובה .נראה לי קצת לא בסדר ,אבל,

אבנר ,רק שנייה ,אבנר ,אם מוצדק ,אני עכשיו נותן לך במקרה ,כי
מר שמעון סוסן:
זאת תולדה של מה שראית פה .אז אני עונה לך עכשיו ,אחת לאחת .אבל בכל מקרה ,שתדע ,הם
התחשבנו ,חבר'ה ,זה מפריע ,יוסי ,זה מפריע .אין התחשבנות אחת ,ככלל ,אני ,אם אני בא ליישוב
ואני מפתח בו ,יש לו אחת משתי אפשרויות  -או שאני מקבל תקציבי ממשלה וחיברתי לו תקציב
ממשלה למשהו ,גן ילדים ,ממילא ,אתה יודע ,אני לוקח את הבנייה שלו בכלל ,אני לוקח גם את
התוספת על המועצה .אבל בכיכר ,שבעים אחוז זה על המועצה ,שלושים אחוזים לעולם מושתים על
היישוב .ואם אני עושה כיכר שאין בה ,לא משנה מה אני עושה ,פרויקט תחבורתי ,כביש ,שאין בה
תקציב ממשרדי ממשלה ,לעולם זה על היישוב ,אתה מבין? רק שנייה ,תקשיב רגע .זה נכון שאתה
לא ,אתה יכול ליצור מצב שלא תמיד ליישוב יש את כל הכסף ואני ,כאילו ,נותן לו קידום למחשבה.
למשל עכשיו ,נתתי לך דוגמא על בית נחמיה ,בית נחמיה יש להם  533אלף .אני הוצאתי פרויקט ,עד
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שהקבלן יתחיל לעבוד וידרוך שם ,כבר יש את התקציב הבא .אני יודע לעשות את התחשיבים האלה,
אני יודע לפתוח.
גם אתה ,אם אתה רוצה פרויקט שאתה תסתכל עליו לשנה הבאה ,אני יודע לתת כמו,
מר אבנר אבולש:

 ...כביש.

לא משנה ,אז אני אומר לך ,שלא תטעה .אבל אם אתה שואל ,אבל
מר שמעון סוסן:
בוא נסכם רגע את הסשן הזה ,שתדע ,אני אומר לך את זה לפרוטוקול .כל התקציבים שאני מחשב
ליישובים ,בהוצאה ,הם או שהבאתי תקציבי ממשלה ואז זה שלהם ,נאמר ,זה שלהם ,אבל גם ,אם
זה יהיה תחבורה  -אז תחבורה .תחבורה כמו שאני אמרתי בכל יישוב ,אני מגיע ,פעם לבית נחמיה,
פעם לגינתון ,פעם לבן שמן .לא תמיד אני מצליח ובתחבורה זה רק מעגלים .אם הבאתי ממפעל הפיס,
מפעל הפיס זה ילך עקב בצד אגודל .כלומר ,אני עושה סשן כזה שהיישובים יקבלו ,פעם לפיד פעם זה.
בסוף ,כל היישובים יקבלו ,כל היישובים ,אני מבטיח לך .עכשיו ,מה זה בסוף? שנה אחר שנה ,כל שנה
מישהו אחר מקבל .כל שנה מישהו אחר מקבל.
כשאני באתי לתפקיד היה ,לפני תשע שנים ,היה תקציב לבית נחמיה ממפעל הפיס שטוביאנה השיג
להם .בשנת  ,7337מתי זה היה ,יוסי?
מר יוסי אלימלך:

.7330

 7330שנה א חרונה .לא משנה שהצענו את זה ,אבל אני מזכיר לך ,כל
מר שמעון סוסן:
שנה מישהו אחר מקבל .זה לא שבשנה אחת יהיה ישוב אחד שיקבל וילך .כל שנה מישהו אחר .יישוב
שקיבל ,יצא מה Pay roll -מבחינתי ,הוא לא יקבל פעם נוספת ,לפני שכל היישובים יקבלו וכן הלאה.
אבל ככלל ,כל ההוצאות שאתה רואה פה ,שיהיה לך ברור ,הן הוצאות  -שאם הן מתקציבי ממשלה
זה תעדוף לאותו יישוב ואם לא ,אז זה על חשבון של הכרטיס של אותו יישוב ,בתקציבים שלו .זה
תדע לעולם.
.0

אישור ועדת ביקורת ועד מקומי מבוא מודיעים.

מר שמעון סוסן:
מודיעים.

אני עובר לנושא הבא .אישור וועדת ביקורת ,ועד מקומי מבוא

אישור שלושה חברים בוועדת הביקורת ,כמו שהחוב מחייב אותנו.
מר יוסי אלימלך:
דוד קומר ,מיכאל גולומב ומרדכי נס.
ועדת ביקורת ,אני מבקש לאשר ממבוא מודיעים .מי בעד? מי נגד?
מר שמעון סוסן:
אושרה וועדת ביקורת פה אחד של וועד מקומי מבוא מודיעים.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד דוד קומר ,מיכאל גולומב ומרדכי נס ,כחברי ועדת הביקורת ממבוא
מודיעים.
.0

דו"ח מצב  -גני משחקים ומתקני ספורט.

מר שמעון סוסן:

חברים ,דו"ח מצב  -גני משחקים ומתקני ספורט .יובל לבוטון,
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בבקשה .ביקשנו ,אני מזכיר עוד הפעם ,ביקשנו מיובל לבוא לכאן ,לתת לנו תמונה וסקירה על מה
קורה בגני המשחקים ובכלל ,במתקנים ,גם כמנהל האגף שאחראי על זה וגם כממונה בטיחות .יובל,
בבקשה.
אני אחלק את זה לשלושה חלקים .מגרשי המשחקים ביישובים,
מר יובל לבוטון:
התקציב של המועצה הוא  033אלף  .₪אנחנו מטפלים ב 76-גנים ציבוריים .יש לנו התקשרות עם
חברת משכ"ל ,דרך משכ"ל עם חברת עצמון ,זה לשלוש שנים ההתקשרות שאנחנו עשינו .הבדיקה,
ההתקשרות שלנו כוללת בדיקה חודשית ,אחזקה שוטפת של כל הגנים ,כולל תיקון ליקויים וטיפול
בקריאות המוקד .זה לא כולל את העניין של ונדליזם .במקרה שיש איזשהו ונדליזם ,ברמה של
החלפה של אלמנטים ,יש לנו מחירון .לפי המחירון אנחנו ,בהתקשרות ,מחליפים את המתקנים
שניזוקו.
הבדיקה כוללת ,כאילו ,ההתקשרות שלנו כוללת את הביקורת השנתית ,אישור של מכון התקנים ,יש
מעקב אחרי הנושא הזה .העלות השנתית ,רק של הבדיקות ,כולל הטיפול במתקנים ,היא  700אלף ,₪
כשהיתרה שנותרה היא להחלפה של אלמנטים שניזוקים במהלך השנה .אם נשאר לנו איזשהו
תקציב ,אז או שאנחנו רוכשים בסוף השנה ספסלים ,או דברים כאלה ,אבל זה ממש משהו מינורי.
אם הייתי מחדד איזושהי נקודה מאד משמעותית ,אחרי בדיקה של מכון התקנים ,לפעמים נפסלים
מתקנים .הטענה המרכזית של קברניטי היישוב ,שברגע שמוציאים מתקנים ,להחזיר מתקנים .אי
אפשר להחזיר את זה בתקציב הזה .אנחנו מתחזקים את הקיים ,ממש על הקשקש ,זה בקושי ,אבל
ברמה של הבטיחות זה לפי כל התקנים שקיימים .זה מה שאני ,בפריסה שלנו במגרשי המשחקים.
מר עובד שטח:

רגע ,אז מה שאתה אומר ,זה שאם המתקן נפסל ,לא מקבלים החזר.

מר יובל לבוטון:
(מדברים ביחד)

נכון ,כי העלויות,

מר יובל לבוטון:

לא ,להפריד ,שנייה,

מר יוסי אלימלך:

לא ,יובל מדבר על גני שעשועים,

מר יובל לבוטון:
קיץ,

אני מדבר על גני משחקים ביישובים .דיברנו על תקציב של שיפוצי

מר עובד שטח:
מחליפים אותו?

אם ביישוב אצלי התקלקל מתקן משחקים ,פוסלים אותו ,לא

מר יובל לבוטון:

נכון .אם אנחנו מדברים על מתקן גדול.

מר עובד שטח:

אז מה עשינו?

מר שמעון סוסן:

אין תקציב ,מה?

מר עובד שטח:

אז תגדיל את התקציב.

מר יובל לבוטון:

שנייה ,אני,
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מר עובד שטח:

אם יפסלו לי במשך שנה ,לצורך הדוגמא ,אחרי עשרים שנה,

לא נפסלים ברמות כאלה .אבל אני יכול להגיד לך שיכולה להיות
מר יובל לבוטון:
פסילה של מתקן ,בסביבות  37אלף  .₪המתקנים של העץ ,של,
מר בן ציון שפר:

זה יותר המתקנים הישנים,

 ,26המתקנים של הדור הקודם .אלו מתקנים שנצטרך להחליף אותם
מר יובל לבוטון:
באיזשהו שלב .יכול להיות ,ברגע שמתקן נפסל ועובר את החמישים אחוז ,לא משתלם לשפץ אותו,
צריך לקחת אותו ולהוציא אותו ,כי חבל על הכסף שלנו .אז החשבון שלי אומר שבתקציב הזה אפשר
לתחזק את הקיים ,אבל לא מעבר.
מר עובד שטח:

אבל אי אפשר להחליף.

מר יובל לבוטון:

אי אפשר.

דבר נוסף ,ברגע שפוסלים מתקן ,אז אנחנו מחויבים להוציא אותו
מר בן ציון שפר:
באותו רגע .אם באו בבוקר ופסלו את המתקן ,אי אפשר לחכות עד שיאשר,
אנחנו פועלים במגרשי המשחקים כשלנו .כי כמעט ,משהו שהוא לפי
מר יובל לבוטון:
כללים ,יותר נכון של מכון התקנים ,אפילו לא משהו בהנחיה שלנו ,של אם אנחנו רוצים או לא רוצים
להחליף את המתקן ,אין שיקול דעת בנושא הזה.
???:

צריך גם אישורים על תקינות.

אז אני אסביר .יש בדיקה חודשית ,שאנחנו מקבלים תקינות .יש לנו
מר יובל לבוטון:
את כל החומר ,אם חבר הנהלה או חבר מליאה ,עכשיו אנחנו גם משנים את זה ,אנחנו גם נשלח
למזכירויות סט ,כל חודש יקבלו את הבדיקה החודשית .אחת לשנה ,יקבלו גם את הבדיקה השנתית,
העת ק ,כי באה עכשיו איזושהי דרישה של תושבים שרוצים לראות את זה .בנוסף ,אני רציתי להראות
לכם את זה ,אבל אנחנו התקנו ,בכל מגרשי המשחקים ,התקנו שילוט של כללי התנהגות .בחלק
האחורי של השלט ,יש את מספר האתר ואת זמן הבדיקה שבוצעה .אם זאת הבדיקה החודשית ,ואם
זאת הבדיקה השנתית .זה לגבי מגרשי המשחקים.
לא ,כי לפעמים ,רק שנייה יובל ,כשאתה עושה אירוע במושב ,לפי
מר גל אהרון:
הדרישות שלכם ,של רישיון עסק ,אז לפעמים הרבה פעמים דורשים גם אישור על תקינות המתקנים.
צריך להציג את האישור הזה ,של,
לזה אין שום בעיה ,אתם תקבלו את זה .זאת לא רק הבדיקה
מר יובל לבוטון:
השנתית ,אלא גם הבדיקה החודשית .אחת הבעיות שהעליתי את זה כבר בשנה שעברה ונחמה שאלה
למה אני נכנסתי לתוך התקציב שלה ולקחתי איזה  ₪ 833ורדפה אחרי עם איזשהו מקל קטן .אבל זה
מתוך הגדלת הראש .אני טוען שקברניטי היישוב ,לא יכולים להתעסק בנושא הזה של הבטיחות .מי
שצריך לרכז את כל הנושא של הבטיחות ,זאת המועצה .את הבדיקות של מגרשי הספורט שאני
מדבר ,איפה שנהרג לא מזמן איזשהו בחור בתל אביב ,אנחנו כבר הוצאנו הזמנות לנושא הזה  .אין לי
תקציב לזה ,אני עוד לא יודע מאיפה אנחנו לוקחים את הכסף ,אבל עלות הבדיקה השנתית של כל
מגרשי הספורט ,אני מדבר על המגרשים של הכדורסל ,המגרשים המשולבים ואולמות הספורט ,אולם
ספורט כזה שיש לי באחיסמך ובארות יצחק ,העלות היא כ 07 -אלף  ₪שנתי.
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אבל שוב ,אנחנו נתקלים בבעיה שאני אומר  -זאת העלות של הבדיקה .העלות להחליף סל אחד,
שמספיק ששמים עליו מומנט והוא יורד מהתקן ,זה אומר שאני צריך להחליף אותו .להחליף אותו,
זה בסביבות ה .₪ 7333 -כל הדברים האלה של מגרשי הספורט ,לא מתוקצבים בשום מקום במועצה.
אני ,באיזשהו מקום ,צריך להיות כזה שצריך לקבל אישור מכל ראש ועד ,או מכל חבר .יותר נכון,
מכל ראש ועד מוניציפאלי ,לקבל ממנו איזה אישור ,תיתן לי כסף ,תעביר לי כסף .אני כל הזמן משחק
עם המשחקים האלה .אני חושב שצריך ליישר את הנושא הזה ולתקצב את זה באיזושהי צורה,
שיהיה לי את הכסף ואת התקציב המתאים ,במידה שאני צריך להחליף .אני לא מחכה ,לא לבנצקי
או לאמיתי ,שמקבל ממנו את הרשות לטפל במתקנים האלה .צריך שיהיה אצלי את התקציב ,כדי
שאני אוכל גם לעבוד ולתקן את הליקוי.
???:

תקציב  ,7330יובל,

מר יובל לובטון:

אני לא רוצה לחכות שמישהו יפגע ב.7330 -

מר כהן דני:
וכו',

יובל ,סליחה ,בנושא של הביקורת ,יש פה יישובים שעושים ביטוחים

מר יובל לבוטון:

אתה לא מבוטח ,אם לא עשית את הביטוח.

השאלה שלי ,אם מחר מחרתיים ,חס וחלילה ,קורה איזה משהו,
מר כהן דני:
הביטוח ,או הבדיקה שלך ,תואמת את הבקשות של הביטוחים.
מר יובל לבוטון:

חד משמעית .קודם כל הבדיקה,

מר כהן דני:

או שיש צורך לעשות איזושהי התאמה.

מר יובל לבוטון:

שום דבר.

מר כהן דני:

אני לא יודע.

אנחנו מסבירים :מי שמבצע ונותן את האישורים ,זה מכון התקנים,
מר יובל לבוטון:
זאת לא איזושהי גחמה שלי ,זה הכול לפי כללים ולפי נושא כללי הבטיחות .אני יכולתי לבוא ולהגיד
לכם  -חן סומך ,תן חוות דעת ,למי שייכים הנושא של מגרשי הספורט ביישובים? אני אומר לך חד
משמעית ,חוות הדעת תהיה ,באחריות  -של כל יישוב .כל יישוב הוא אחראי על מגרש המשחקים
שלו.
בסדר ,הכוונה שלי ,יכול יישוב להוריד את עלות הביטוח ,על ידי זה
מר כהן דני:
שהוא מוריד א ,ב ,ג דברים מהסיכונים .האם לא כדאי לעשות איזושהי הנחיה אחידה ,מאחר
והמועצה היא זאת שבודקת .היישוב שלי ,אני מניח ,אנחנו באים לעשות ביטוח במגרש כדורסל ואני
בא ואומר  -מגרש כדורסל ,את הסלים אני לא מבטח.
מר יובל לבוטון:

לא ,לא,

מר כהן דני:

רגע ,למה אתה אומר לי לא? אני המחליט ,אני ביישוב יושב ומחליט.
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אבל זה שהוא תקין ,זה לא אומר שלא יקרו תאונות ,שלא תרצה
מר יובל לבוטון:
לבטח .גם את הרכב שלך אתה מבטח ,גם אם הוא תקין.
אתה לא יורד לסוף דעתי ,הכוונה שלי ,אם לא כדאי להוציא איזושהי
מר כהן דני:
הנחיה ,שזה יהיה חופף לכל הנושא של הביטוחים והיישובים ,והיו דברים מעולם.
מר יובל לבוטון:

מה זה קשור לביטוח?

הנושא של הביטוח ,הוא נושא שכל יישוב יעשה ביטוח ,כדי לכסות
עו"ד חן סומך:
את הסיכונים .הנושא של התקינה ,הוא נושא שצריך לעשות אותו ,כדי לוודא שהמתקנים תקינים.
בעניין הזה ,יכול מאד להיות שכל המבטחים לא יתנו לך ביטוח ,אם אין לך תקינה בעניין הזה ,זה
משהו אחר .עכשיו ,כמה ביטוח תרצה לעשות? אם תרצה לעשות ,זה כבר לשיקול דעתך .לא קשור,
אלו שני נושאים שונים לחלוטין.
אפי לו כשאתה חושב שאתה מבוטח ,אם אתה לא עשית את הבדיקות
מר יובל לבוטון:
האלה ,בסופו של דבר ,אם תהיה תביעה ,אתה לא מבוטח.
תראו רבותיי ,הנושא הזה שאני עוסק 033 ,אלף  ,₪מה שיש ליובל
מר יוסף אמיתי:
בתקציב ,זה כלום .אי אפשר ,המתקנים האלה עומדים שנים על גבי שנים .המתקנים מתיישנים,
הילדים גם משעמם אותם להיות .אין תשתיות .הרי היום אין בכלל חול ,אין כלום .היום יש תשתיות
מגומי כזה ,וזה יפה .היום תסתובב בכל הערים ,בכל הרשויות המקומיות ,אתה תראה מגרשי
משחקים יפים ,עם תשתיות טובות .נכון שזה עולה הרבה כסף .היום ,בוא אני אתן לך ,באים אלי
אנשים כל הזמן מהמושב .תשאלו ,תראה ,תעשו ,תראה מה הולך שם ,תראה .כבר הילדים לא
הולכים למגרשים האלה ,הם מתרכזים כולם איפה שיש מתקני ספורט .יש שם תשתית גומי ויש כמה
מתקנים טובים .הם כולם מתרכזים שם .יש שלושה מגרשים ,הם עומדים ריקים ,לא הולכים בכלל
לילדים .צר יך לתת את הדעת מה עושים .אז אולי ברינתיה ,למשל ,לדוגמא ,יש שלושה מגרשים,
מספיק אחד .אבל את האחד הזה ,צריך לעשות אותו טוב ,שיעניין את הילדים ,את ההורים .היום,
תראה ,השתנו הדברים .פעם התושבים היו יותר עממיים ,היו ,אתה יודע ,אני זוכר ,הייתי בא ,שמים
כמה מתקנים 7-0 ,מתקנים במגרש ,היו מבסוטים ההורים ,הילדים .היום ההורים באים בטענות,
תראה מה הולך בקריית אונו ,תראה מה הולך בפתח תקווה ,כל הזמן יש,
מר גל אהרון:

אתה לא תוכל לרצות אותם אף פעם.

לא יכול ,אבל צריך לחשוב .אני אומר ,אפילו לקחת חלק מתקציב
מר יוסף אמיתי:
הפיתוח ועוד המועצה תעשה איזה מאמץ להגדיל איזה תקציב ולנסות לקדם קצת בנושא הזה ,כי אי
אפשר להמשיך כל הזמן בצורה הזאת .כי גם המתקנים האלה מתיישנים עוד ועוד מתיישנים .אנחנו
לא מחליפים חדשים ,אנחנו כל הזמן מתקנים .זה נשבר ,הנה ,מוציאים ולא מביאים אחר במקומו.
אז מה הסוף? זה לא ,לדעתי צריך לחשוב טוב בנושא הזה.
מר שמעון סוסן:
המועצה ,מיליון שקל,

יוסף ,אני מזכיר לך שלפני חמש שנים אתה היית שותף להוצאה של

מר יוסף אמיתי:

נכון.

מר שמעון סוסן:

הוצאנו תב"ר על כל אישור.
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מר יוסף אמיתי:

שמעון,

מר שמעון סוסן:

אתה.

מר יוסף אמיתי:

אבל עברנו שמונה שנים.

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,אתה היית שותף .קודם כל ,אני בעד,

מר יוסף אמיתי:

וזה היה טוב.

חבר'ה ,אתם יודעים למה אני רגוע? למה אני אציע לכם הצעה ,אתם
מר שמעון סוסן:
תחליטו .ההצעה שלי תכלול פתרון למה שאתם אומרים ,אבל אתם תחליטו .אי אפשר להחזיק את
המקל משני קצותיו .אל תדאגו ,אני אביא לכם הצעה מאד טובה .מאד טובה ,אני מביא הצעה ,אל
תדאגו ,תיכף .בבקשה ,אהרון.
בסדר ,אמיתי ,אני מסכים עם כל מה שאתה אומר .אבל יש לנו את
מר גל אהרון:
הכסף ,אתה מקבל  733אלף  ₪מכספי פיתוח ,אתה בוגר ,אתה קובע .רגע ,תחליט שאתה  333אלף ₪
כל שנה משקיע במתקנים ,קח אחריות .אני לא רוצה שראש המועצה יתערב לי ,אני רוצה את
האחראי על הכסף שמגיע אלי ,שהוא יחליט על סדר העדיפויות .החלטנו לעשות מדרכות? בבקשה .אי
אפשר לבוא בטענות ככה וככה,
מר יוסף אמיתי:

אני לא בא בטענות.

מר גל אהרון:

אבל כסף יש לך ,יש ליישוב את הכסף.

מר אילן קופרשטיין:
המתקנים ,אתה לוקח.
(מדברים ביחד)

יש ניסיון אישי ,רק מתקנים לכאן ,כמו שאתה אומר ,גומי ,רק

מר שמעון סוסן:
אילן ,אהרון ,סיימת?

הוא לא מדבר על זה ,דני ,הוא מדבר על המתקנים .חבר'ה ,ברשותכם,

מר גל אהרון:

לא ,רק לסכם,

מר שמעון סוסן:

שנייה חבר'ה ,תנו לאהרון לדבר ,עד שאהרון החליט לדבר.

אני עוד מעלה את מה שאומרים כאן על הבטיחות וכו' ,וחס וחלילה
מר גל אהרון:
שמה שיקרה באחד מהיישובים שלנו .אבל אני חושב שהפיקוח צריך להיות של המועצה ,ולא לסמוך
עליי שאני בודק את עצמי ,כי זה לא דבר טוב .אני חושב שאם מתקן מקלקל ,צריך להוציא את זה
מיידית ,כמו שאתה עושה .אבל זאת אחריות של היישוב ,או להחליף אותו ,או שיהיה בלי המתקן
הזה .אבל אני לא מעוניין שבמועצה,
אהרון ,היית ברור בהצעה הזאת ,אל תדאג ,אני בכיוון שלך ,תיכף.
מר שמעון סוסן:
להציע הצעות ,מה שרוצים יחליטו .דרך אגב ,יחליטו שניקח הלוואה? ניקח הלוואה .בבקשה .אל
תדאג ,יוסף ,או שאני אגיד לשלמה ,לפני שהוא הולך ,שיחתום על צ'ק פתוח .בבקשה ,אילן .חבר'ה,
ורד ,ברשותכם.
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הנושא החליט בזה שלמעשה ,גן הילדים בשילת ,באו הורים ושאלו
מר אילן קופרשטיין:
האם יש אישורי בטיחות למתקנים בגני הילדים .ואז פניתי ליובל ויובל אמר לי ,טוב ,יש ,אנחנו
עושים בדיקות .אפשר לקבל את זה? ההורים רוצים לראות ,ההורים רוצים לראות שהמתקנים
כשרים .עכשיו ,אני לא צריך להזכיר לכם את מה שכבר הוזכר פה ,המתקן שהתמוטט ,הסל
שהתמוטט לפני כמה זמן והרג את הבחור הזה .לנו יש אחריות ,כנציגי ציבור יש לנו אחריות לעניין
הזה ואני לא הייתי ,בהמשך למה שאהרון אמר ,לא הייתי סומך על היישובים עצמם שיעשו את
הבדיקות .אני חושב שאנחנו צריכים בעניין הזה להיות ממוקדים ולתת לאגף המוניציפאלי את
הסמכות לבקר ולעשות ביקורות ותקינות לכל מתקני השעשועים.
אני לא מדבר על מבני הציבור ,שאין כיבוי אש ,חלקם אסבסטים וחלקם ...אני שוב ,נעזוב רגע את כל
הבעיות האחרות שיש,
מר אבנר אבולש:

אבל אילן ,אני לא מבין ,זה שלוש שנים,

מר אילן קופרשטיין:

רק רגע ,תן לי רגע לסיים,

מר אבנר אבולש:

מה נדלקת עכשיו פתאום?

מר אילן קופרשטיין:
את הדליקה הזאת.
(מדברים ביחד)

כמו שאתה נדלקת בשנה שעברה .מה זה משנה? נדלקתי .תן לי לכבות

מר שמעון סוסן:

שנייה ,חבר'ה,

אני חושב שצריך לתת בעניין הזה סמכויות ,להאציל סמכויות לאגף
מר אילן קופרשטיין:
המוניציפאלי ,לעשות לנו ביקורות תקופתיות ,לנפק לנו את האישורים .גם למתקני השעשועים וגם
למתקני הספורט .מתקני הספורט ,אני לא יודע אם עברו ביקורת מאז שהותקנו ביישובים ,אבל עברו
שנתיים ,כמה?
מר יוסי אלימלך:

מתקן כושר אתה מתכוון?

מר אילן קופרשטיין:

כושר ,כושר,

מתקן כושר לא אמור ,מרגע שהוא הותקן וקיבל תו תקן של מכון
מר יוסי אלימלך:
התקנים ,הוא לא אמור לעבור .הוא לא צריך לעבור ,מבחינה חוקית ,ביקורת.
מר אילן קופרשטיין:

כולל הרצפה?

מר יוסי אלימלך:

כולל הכול.

מר אילן קופרשטיין:

בסדר.

מה שאנחנו עשינו בחודשים האחרונים ,נעשה סקר בכל מתקני הכושר
מר יוסי אלימלך:
ועכשיו אנחנו משלימים את הפערים .נפל פה פדאל ,ירדה פה ידית,
מר אילן קופרשטיין:

בסדר ,זאת תשובה.

מר יוסי אלימלך:

מבחינה חוקית ,לא צריך ביקורת כמו בנדנדה.
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מר אילן קופרשטיין:

ומגרשי הספורט?

מר יוסי אלימלך:

מגרשי ספורט ,פעם בשנה .

לדוגמא ,אני יודע על מקרה שהיה ,שערי כדורגל ,ילד נתלה ,נפל לו על
מר אילן קופרשטיין:
הראש ,בית חולים ,עניינים ,מזל  -לא קרה כלום .השאלה היא אם בעניין הזה גם נבדק העניין של
התקינה ,שזה מקובל למקומות .הסלים ,החלודות ,העניינים האלה.
מר יוסי אלימלך:

חד משמעית.

מר שמעון סוסן:

תחזור רגע ,קודם כל,

מר אילן קופרשטיין:
האלה.

לתת ,להסמיך את המועצה מתקציבי היישובים לעשות את הביקורות

רק רגע ,עזוב ,ביקורות לקחנו על עצמנו כבר שלוש שנים .אנחנו ,את
מר שמעון סוסן:
הביקורות במתקני המשחקים אומרים לך  -יש לך איזו שאלה או משהו?
מר אילן קופרשטיין:

אומרים לך ,אומר יובל ,הוא מוריד מתקן,

ר ק רגע ,אילן ,קודם כל בוא נסכים .המועצה כבר שלוש שנים עושה
מר שמעון סוסן:
את זה .אילן מעלה ,ואנחנו פה ,נשים את הכול .דובי ,אילן מעלה גם צו הרחבה למגרשי כדורגל,
מתקני משחקים הוא קיבל ,מתקני כושר .לגבי מגרשים ,אני אומר לכם שנעשית עבודה פה על ידי
אגודת הספורט וזה אמנם לא בדיקות ,אבל אני אבדוק עם גלעד ,כרגע ,בסשן שעשינו ,כי הם עשו,
כאילו טיפלו במגרשים ,בכל מיני מקומות .לעניין של הבטיחות ,יש לכם מה להוסיף לעניין הזה של
הבטיחות?
מר עובד שטח:

בטח ,הרבה מאד מגרשים קיבלו שידרוגים.

מר שמעון סוסן:

לא ,אני מדבר על העניין של הבטיחות.

מר עובד שטח:

לא.

עכשיו ,זה נושא שאני מבקש שאנחנו נכניס את גלעד לעניין הזה .כי
מר שמעון סוסן:
הוא שולח גם לעניין הזה ,לראות איך הדבר ,אני מדבר ,על שיתוף פעולה ,כמובן .בטיחות זה יובל,
אבל אני מדבר ,לראות מה נעשה בתחום הזה ומה הוא ניסה לעשות כדי ,מה שנקרא ,אבל העיקר זה
גני משחקים.
עכשיו ,בואו ,הגענו לצומת ,בואו נדבר בגלוי .הגענו לצומת שבה ,בזמנו ,אני חושב שמי העלה את
העניין בזמנו ,שלא מתחו ביקורת על היישובים? לא משנה ,אבנר ו ...אמרו  -איך יכול להיות? בצדק,
אנחנו,
מר אבנר אבולש:

הבעיה היחידה שהייתה לי בעניין הזה היא שמוציאים מתקן,

מר שמעון סוסן:

רק שנייה,
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אתה יודע ,באים ההורים למחרת ,באים גן ילדים בלי מתקן או
מר אבנר אבולש:
שניים ,באים לוועד  -הוועד בינתיים נמצא באמצע תהליך הפיתוח עם תקציב הפיתוח ,אין לו מאיפה
להוציא כסף,
אבנר ,אבנר ,בוא ,אני לא מציע לכם ,רק שנייה ,עכשיו אני מגיע
מר שמעון סוסן:
לפרקטיקה .בזמנו ,היה לנו כסף בתקציבי הפיתוח .אני מזכיר לכם ,בשנים האחרונות אנחנו
מתקשים ,הזכרתי לכם שאנחנו מתקשים לאסוף את הדלתא שבה אני מחלק .אני רק באוגוסט
חילקתי תקציבי פיתוח השנה .כי לא אספתי מספיק ,אתם מבינים את זה? עכשיו ,בזמנו כשהיו
עודפים ,כשקיבלנו את החד פעמיים האלה מרשות שדות התעופה ,מ ...וזה חילקנו ,לקחנו  35והעברנו
אותם בחזרה לתקציבי פיתוח ,לקחנו מיליון  ,₪עשינו אותם .עכשיו אני רוצה ,אני איתכם ,אני
מתקדם .הרי המועצה ,ממה? לי הכי טוב בעולם היום לבוא להגיד  -חבר'ה ,אנחנו לוקחים עכשיו 7.7
מיליון  ₪מתקציבים הפיתוח שאני אחלק בשנה הבאה ,שאין אותם כרגע ,אבל אני מתחייב עליהם
ולחלק לכל יישוב  333אלף  .₪נעשה חגיגות עכשיו .אני ,בשבילי ,זה יותר טוב מכל דבר ,זה מסמן,
הלא ,במועצה ,אחלה מתקני כושר חדשי ם ,נעשה חגיגות ונעשה מה שאתם רוצים .אני אתכם ,רק
שנייה .אני גם לא נגד ,אני בעד ,אבל אני רוצה להסביר לכם,
מר עובד שטח:

אבל עדיין נקבל את התקציב הרגיל שלנו? חזרנו לארבעים מיליון?

אתה בכלל אין לך זכות הצבעה פה .לך אני לא ,ורד ,עזבי רגע ,אני
מר שמעון סוסן:
יודע מה שאני אומר .עכשיו אני רוצה להגיד לכם דבר כזה ,תראו ,זאת סוגיה בעייתית .אני אתן לכם,
מהשולחן שלי ,את מה נראה לי .אני ,להבדיל מיובל ,אני חולק עליו ,לא מיידי ולא  -לא מיידי .אני
בסוף שנה ,בתקציב ,יש את מה שהוא עשה לגבי העניין של הפיתוח ,של הבדיקות והבחינות
המקצועיות האלה ,ביקורת של משרד המסחר ,של מכון התקנים .אבל מי אחראי על זה? לא התמ"ת?
לא הגרישה הזה? כל הגרישות האלה ,לא משנה .בצדק ,זה גם נכון .אני חשוב שזה גם נכון,
בטיחותית זה חשוב שאנחנו נהיה שם בזה.
עכשיו ,אני אומר לכם ,אני נותן לכם ספקטרום של מקום שאנחנו יכולים לקבל בו החלטות .לקראת
השנה הבאה ,אף אחד לא יקבל החלטה בתוך השנה הזאת שאנחנו נמצאים בסופה ,אוקטובר ולא
יעשה שום דבר וחצי דבר.
יש את גני המשחקים ויש ,שימו לב ,יכולה להיות פה א-סימטריה .יכול להיות מצב שבו יישוב שכבר
בנה לעצמו את היכולת לבנות  03מתקנים ,ויש כאלה שבנו את זה ,כי הם בנו  37גני משחקים ,יהיה
במצב אידיאלי .הוא יישב באיזה ,אני לא מסכים לזה ,אני לחוסר הזה ,פה ,לחוסר הצדק הזה שיהיה
פה אני לא מסכים ולא אסכים .אבל אתם תקבלו החלטה מה שאתם רוצים .יכול ,מבחינתי ,להיות
מצב כזה ,המועצה תעמי ד סכום ,הוא יהיה סכום סכמטי ,זאת אומרת ,הוא יהיה גם שוויוני .הוא לא
יהיה פר מתקן .כי אני ,אם אני יישוב עכשיו ,אני מה אכפת לי לקנות מתקנים כמה שאתם רוצים,
 , 03,73,63המועצה לוקחת אחריות עליהם ,מה שיישבר ,הלך .דרך אגב ,אם המתקן יהיה קצת עתיק
ואני רוצה מתקן חד ש ,אז אני גם אדאג שישברו אותו .אין בעיה ,מה הבעיה? אני לא הולך לעולם
הזה ,לא הולך .סליחה ,אני לא הולך לעולם הזה ,יובל ,לא יבוא והמועצה לא תבוא לאף יישוב ותגיד
להם  -כמה אתם רוצים ואיך אתם רוצים .יישוב ישמור ויקפיד על גני המשחקים.
אני יכול לבוא ולהציע בקשה ,אתם רוצים מיליון  ?₪על חשבון תקציבי הפיתוח של היישובים .אתם
רוצים שני מיליון? שני מיליון ,אין בעיה .מה שתחליטו ,אני שם ,אני איתכם ,אני בעד גני משחקים.
אני ,מה שתחליטו ירד מהיישובים ,ירד מהחלוקה שאני נותן ליישובים .אני לא יכול ,אם דרך אגב,
אנחנו גם נראה ,אם יש מקום ,אזל א נוריד את זה מתקציבי הפיתוח .אבל אני מציע ,אם מישהו
רוצה לחשוב ,ברצינות אני מדבר עכשיו ,לא בשביל למרוח את זה .יש כאלה שאומרים ,שמע -בוא
נקים וועדה .אני אומר לכם ,בדצמבר ,זה לא רחוק ,נבוא ,תהיה תוכנית עבודה ,נכניס את זה
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לתוכנית עבודה ,תקבלו החלטה  -מה שאתם רוצים .אני מציע שמישהו יחשוב סביב העניין הזה ,שזה
עושה שכל.
זה לא שיבוא ,המועצה תיקח עכשיו מתקנים ויש יישובים שבנו ויש להם שמונים מתקנים ויש יישוב
שיש לו ארבעה מתקנים ויש יישוב שאין לו בכלל .לא ,אני לא מסכים לזה ,אני מסכים שיהיה סדר
ויהיה שוויוני .יהיה תקציב לכל יישוב ,באיזשהו סדר מסוים ,נניח סתם  -יישוב גדול  333אלף ,יישוב
קטן  73 -אלף או  53אלף .ויגידו ,תשמע ,זה פול שאנחנו שמים אותו בצד ,אם נמצא לו מקורות משל
עצמו  -נמצא לו .אם לא ,נביא את זה מתקציבי הפיתוח .נאמר ,ידידיי ,בשנה הבאה ,במקום שיקבלו
היישובים  733אלף ,יקבלו  033אלף 073 ,אלף .אבל לקחנו את זה למטרות שהן חיוניות,
מר גל אהרון:

יישוב שלא ישתמש ,יעבור,

כן ,רק רגע ,יישוב שלא ישתמש בקרן המתקנים הזאת בשנה הזאת,
מר שמעון סוסן:
ההיפך ,אני רוצה קטליזטור ,שקודם כל ישמרו על המתקנים .שנית ,מתי שצריך ,יש לו את הכסף
להחליף את המתקנים.
מר גל אהרון:
מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

אבל מאיפה יבוא התקציב לקרן המתקנים הזאת?
שנייה ,אז אני אסביר לך עוד הפעם ,אני אומר לך עוד הפעם .אנחנו באים,

רק רגע ,אני אומר דבר כזה ,זה גם ככה ,כל היישובים ,תקשיב רגע,
מר שמעון סוסן:
תקשיבו .אני אומר ,קודם כל ,כעיקרון אנחנו מסכימים ,כולם ,שצריך למצוא ,נכון?
מר דב בן אברהם:

כן ,צריך למצוא.

כלומר ,להתקדם צעד אחד ולמצוא פתרון .סביב העניין הזה ,שתהיה
מר שמעון סוסן:
איזושהי חלוקה שמעמידה קרן שיש בה סכום מסוים לכל יישוב ויישוב ,בעניין של מתקנים .הוא יכול
להשתמש בזה ,דרך אגב ,אני אומר  -גם ככה ,כל יישוב שרוצה להחליף מתקנים ,יש לו את תקציב
הפיתוח .נניח ,לרוב היישובים יש תקציב פיתוח ,אבל אנחנו הולכים עכשיו לפנים משורת הדין .אז
רק רגע ,יוסף ,אני הולך איתך ,אני לא אומר ,אני לא נשאר במקום סטטי ,אני אומר  -אתם אומרים
לי היום ,שמע ,אנחנו רוצים לתת בונוס ,להתקדם עוד צעד אחד ולייצר מצב שביישובים לא יתקמצנו
ולא יחליטו לא להחליט ,אלא יובל ,יהיה בידו ,על המתקנים הקיימים ביישובים שמוחלפים או
פסולים ,לקבל החלטה לא להותיר אותם .להוציא אותם ולהגיד כאן ,מקסימום יישוב יכול להגיד לו,
הרצל אברהם יכול להגיד לו,
???:

הוא צריך החלטת מליאה? או לא צריך.

לא ,לא ,הוא לא צריך החלטת מליאה .אני אומר ,מקסימום ,בואו לא
מר שמעון סוסן:
נהיה עד כדי כך ,אבל אם הרצל יגיד  -שמע ,המתקן הזה שהורדת בטרומן ,הוא מתקן  33ואני לא
צריך אותו בכלל ,אז יובל יקשיב לו .אבל יוציאו את המתקן הזה ,הוא לא יהיה שם ,הוא לא יהיה
בסכנה .אבל יהיה תקציב לכל יישוב ,שהוא רק למתקנים מסומן ,צבוע.
???:

לצבוע.

מר שמעון סוסן:

לצבוע ,כן ,רק רגע ,אני מסכים עם זה.

???:

עשינו את זה בעבר.
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לא ,אבל עכשיו אני אומר לך ,לצבוע רק למתקנים .לא ייקח את זה
מר שמעון סוסן:
אף יישוב לאף מקום ,רק למתקנים של גני משחקים ביישובים.
(מדברים ביחד)
מר דב בן אברהם:

זה הכול חוזר לאותו מקום.

מר שמעון סוסן:

מה?

זה הכול תקציב הפיתוח ,מה שאתה תשים ,מה שאתה עושה -אתה
מר דב בן אברהם:
לוקח כסף מה 733 -אלף  ,₪אתה לוקח  03אלף שם,
מר שמעון סוסן:

אבל דובי ,רק שנייה ,אני אמרתי ,אתם לא הבנתם.

מר דב בן אברהם:

הבנו.

מר שמעון סוסן:
קצותיו.

רק רגע ,דובי אומר  -קודם כל ,אתה לא יכול להחזיק את המקל משני

מר דב בן אברהם:

לא מחזיק.

לא אתה ,אתה יודע מה שאתה עושה? כשאנחנו מקבלים את ההחלטה
מר שמעון סוסן:
הזאת ,אם נקבל אותה ,אני לא אומר שנקבל אותה ,אתה רוצה? תדונו .להיפך ,אני בעד להקים
וועדה .פתרון אנחנו לא מוצאים ,זאת החלטה ,אני אומר לכם .כלומר ,התחושה שלי שאנחנו
מוצאים ,אנחנו מתקדמים צעד לפתור את הבעיה הזאת של המתקנים הפסולים ,אתה שומע?
מר דב בן אברהם:

כן.

עכשיו ,איך למצוא את הפתרון? אני אומר ,אם אתה בזה שאנחנו
מר שמעון סוסן:
נייעד סכום למתקנים ,אפילו על חשבון תקציב הפיתוח ,אתה פותר בעיה של אותם מתקנים פסולים,
שאתה אומר ביישובים ,לא רוצים לטפל בהם .פוסלים אותם ואנשים לא ,אין קטליזטור.
???:

עכשיו ,מי יחליט אם הוא רוצה להחזיר אותו?

???:

זה יובל.

מר שמעון סוסן:

אם המתקן חייב,

מר יובל לובטון:
בשיקול דעת שלי .יש זמן,

ההחלטה אם להחליף את המתקן או להשאיר אותו ,זאת לא החלטה

מר דב בן אברהם:
אותו?

זה אני מקבל ,אם אני לא רוצה אותו ,אתה תשאל אותי אם להחזיר

מר יובל לובטון:

כן.

מר דב בן אברהם:
מהקרן.

אם אני אגיד לך שאני רוצה שתחזיר לי אותו ,תפרש לי את זה ,גם
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מר יוסי אלימלך:

מהקרן הצבועה הוא יחליט.

זה לא משנה אם זה בשנה הבאה או עוד שנתיים ,זה לא משנה,
מר דב בן אברהם:
תוציא .אבל זה בהחלטה של הוועד.
מר יובל לבוטון:

ההצעה פה היא לצבוע את זה ,אז הוא מוציא את המתקן?

מר שמעון סוסן:

רק את המתקנים.

מר יובל לבוטון:

אז מהכסף הזה הוא יוציא מתקן חדש.

מר דב בן אברהם:

אם אתה לא רוצה?

מר יובל לבוטון:

אין לא רוצה,

מר שמעון סוסן:

דובי ,עזוב .

מר יובל לבוטון:
מתקנים.

תגיד לא רוצה ,תגיעו עוד פעם לשולחן הזה ותגידו רגע ,חסרים לי

דובי ,יעמוד לך  -אין אתה לא רוצה .היישוב לא ירצה השנה ,ירצה
מר שמעון סוסן:
בשנה הבאה .עומדת לך זכות בבני עטרות ,סתם נניח  73אלף  ₪לטובת מתקנים ,זה הכול ,הקופה
הזאת קיימת לך .כן ,אבנר?
מר אבנר אבולש:

אני רוצה להגיד משהו.

עזוב ,מה זה קשור .דובי ,מה אתה מביא לי הצעות? רעיונות? 733
מר שמעון סוסן:
אלף ,מיליון דולר .מה הקשר? לא לוקח כלום.
אתה סתם צועק ומתעצבן סתם ,אנחנו מדברים על אותו דבר .אתה
מר דב בן אברהם:
לוקח מתקציב הפיתוח ,הוא אומר  -אוקיי.
לא לוקח כלום .יש אפס להחלפת מתקנים ,דובי ,אפס להחלפת
מר שמעון סוסן:
מתקנים .או יש תקציב פית וח ליישובים .שים לב טוב ,אומרים לך עכשיו ,אם בכלל ,תבוא הצעה
שתייתר סכום של כסף ליישוב ,לטובת מתקנים בלבד .מה אתה אומר לי? אני אומר לך ,אם יהיה 73
אלף ,אתה אומר ,ואם צריכים להחליף ל 733-אלף? ואם צריכים לחלק מיליון דולר?
(מדברים ביחד)
שמעו ן ,יש לי הצעה רגע גם ,אני רוצה להמשיך ,בהמשך להצעה הזאת
מר אבנר אבולש:
שדיברתי על זה שאפשר לקחת מאה אלף  373 ,₪אלף  ,₪להוציא את המתקנים שהם לא בסדר
ולהחזיר אותם בחזרה ,אני רוצה להציע דבר נוסף .הרי אתה שולט בתקציבי הפיתוח ,אני אומר
שמהשנה הבאה תבוא ,תגיד לכל יישוב ,רבותיי 73 ,אלף  ₪אתם שמים בצד למתקנים.
מר גל אהרון:

זה מה שהוא אומר.

מר אבנר אבולש:
תשאיר את זה במועצה.

תקשיב טוב ,תקשיב למה שאני אומר ,לא מה שהוא אמר .הוא אמר -
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מר גל אהרון:

לא.

תקשיב  73 -אלף  ,₪אתה לא מאשר למושב להוציא תקציבי פיתוח,
מר אבנר אבולש:
אם אתה לא אומר לו  73מתוך ה 73 -אלף  ₪שהמושב ישים במתקנים .ירצה אדון אמיתי לשים 73
אלף  ,₪הוא יצטרך לשים אותם כי הוא יחייב אותו .הוא לא יראה את ה 73 -אלף  ₪האלה במשהו
אחר ,אבל זה תלוי בך .זה תלוי בך ,אוקיי? כי מה שקורה עכשיו ,יש לך ועדים ,שלא מעניין אותם
בכלל .רק שנייה ,בנצקי ,הוא רוצה להשאיר את זה אצלו.
מר אליהו בנצקי:

בסדר ,יובל יוציא ,יחזיר לך.

לא ,הוא רוצה להשאיר סכומים ובהתאם לסיווג ,פעם היישוב יצטרך
מר אבנר אבולש:
חמישים ,זה שונה .אני אומר לך ,אל תתעסק עם זה ,תעלה קצת את הוועדים ,תעלה פשוט את
הוועדים .במקום ללכת ולהוציא את הצרכים על אינטרסים שלהם ,כי אחד מעניין אותו יותר
המערום ,והשני יותר אגם ,והשלישי יותר מגרש פה,
מר שמעון סוסן:

איך אני מאלץ את זה?

אתה תגיד לאותו ועד  -אדוני 73 ,אלף  ,₪דע לך ,אני לא מאשר לך
מר אבנר אבולש:
במועצה שום הצעה לגבי ה 73 -אלף  ₪האלה ,זה הולך רק לגן משחקים .זה הכול ,ונראה שלא יעשו
את זה .לא יעשו? לא יקבלו את ה 73-אלף .ואז זה שוויוני ,זה לא איום שפתאום בלפיד ,עכשיו זה
יישוב גדול ,מתוך הפול של ה...7.7-
(מדברים ביחד)
מר שמעון סוסן:

רק רגע ,חבר'ה,

אני מציע ,היות וכרגע אתה אומר שאין מה לדבר ,עד שנת התקציב
מר יוסף אמיתי:
החדשה ונראה מה יהיה .אני מציע ,בוא לא נהיה חפוזים קצת ,בוא נמנה איזו ועדה  7-0 -חברים,
איתך ביחד שמעון נשב ,יבדקו את הנושא ,יעשו סיור אפילו ואחר כך ,לקראת שנת התקציב ,אפשר
להגיע למשהו שיהיה מקוב ל על כולם ויהיה נוח ואפשר יהיה לנצל אותו .לגבי תקציב הפיתוח ,אם
אתה יש לך  733נותן  , 033המליאה תחליט מה נשאר לך בשביל זה .אתה לא צריך לשאול את
הוועדים בכלל.
אבי שנייה ,ראיתי אותך .יוסף ,תקשיב ,אני ניסיתי להגיד את זה ,אני
מר שמעון סוסן:
אומר לכם ,למה אני אמרתי? קודם כל ,דובי ,זה מפריע ,אהרון ,אתם מדברים ...הרעיון ,בגדול ,קודם
כל ,אני חושב ,אני מסכים עם ההצתה של הלהבה של אילן ואנשים נוספים ,לעניין של המתקנים שזה
נשמע קצת ,זה ביזארי קצת שבאים  -מתקן פסול ,לוקחים אותו ,לא יודעים מה לעשות ,משאירים
אותו .אם אנ חנו כן דואגים לפתרון ,עכשיו ,אני מסכים ,האמת היא שאני מסכים גם שהמושבים היו
צריכים לטפל בזה .למה אנחנו מעמידים תקציב פיתוח ליישובים? במלוא הכבוד .שהם יקבעו פה
סדרי עדיפויות .אני יכולתי לקבוע  033אלף ו 733-אלף ,לשים אותו בקופה של המועצה ,מה שתגידו.
תגידו מה אתם רוצים ,מתקנים ,מתקנים  -כיסויים -כיסויים ,גומי -גומי ,מה שרוצים כולם .אני
הייתי הכי טוב בעולם ,למה צריך לחלק  ?733נחלק  .033אז אני מחלק  733כדי שבמושב יבחינו.
אמרנו את זה ,כל פעם שהיו לנו תקציבי הפיתוח ,אומרים  -זה שלנו .עכשיו ,מה עוד? מה נעשה פה,
מה נעשה שם .שנייה ,למרות כל מה שאמרתי לכם ,אני רוצה לעשות שיקול דעת .על עניין ,קודם כל,
של חלוקה וזה ,אני מציע גם ,שתהיה ועדה של שלושה אנשים שיחד נחשוב ,שלושה או ארבעה
אנשים ,אין לי בעיה ,שיחד נחשוב על העניין של איזו הצעה להביא למליאה.
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מקובל עליי שצריכה לבוא הצעה ,לגבי סכומים ,גודל יישובים ,מספר מתקנים ,אם יש בכלל שאלה.
יכולה להיות הצעה שאומרת סכמטית ,כך וכך יישובים ,כל יישוב אותו דבר .יגידו לא ,רק רגע ,יישוב
גדול ,יישוב קטן ,לא יודע .בוא נחשוב על זה ולגבי הסכומים גם .אבי ,לא שכחתי אותך.
מר שמעון אהרון:

עוד פעם אתה,

רגע ,מה הקשר ,שמעון ,אבל מותר להם להציע .מה אתה רוצה ,שלא
מר שמעון סוסן:
יציעו? אני לא אמרתי מה יקבעו ,אמרתי מה יכול להיות ,חבר'ה .עכשיו,
מר עובד שטח:

יש בזה גם שכל ,סליחה .כמו שאומרים,

מר שמעון אהרון:

שכל ליישוב שלך ,לא ליישוב שלי .יש לך יישוב גדול ,הוא עושה שכל.

מר עובד שטח:
 633ילדים,

בסך הכול ,הוא עושה אווירה טובה .אבל אתה לא חושב שיישוב עם

לא ,קח מתקציב הפיתוח שלך ,אני לא חושב ,קח מתקציב הפיתוח,
מר שמעון אהרון:
את כולו תשקיע בגן שלך ,מה אתה רוצה ממני?
(מדברים ביחד)
אני בכלל לא מבין מה הויכוח ומה כל הדיון הזה ,בסופו של דבר,
מר עובד שטח:
כספי הפיתוח הם שלי ואני אעשה מה שאני חושב.
מר שמעון סוסן:

נכון.

מר עובד שטח:
(מדברים ביחד)

זה הכול .למה כל ההצעות?

מר אבנר אבולש:
לעשות מגרש ספורט,

אז אני מסביר לך ,ההצעה היא לקבוע לך  .העניין הוא לאלץ אותך לא

מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

אבל אבנר,

אתה לא מקשיב ,העניין הוא שהמועצה רוצה לעשות שכל במתקנים,
מר אבנר אבולש:
אתה מבין? עכשיו ,אתה לא יכול לבוא בתור השוואה ולהחליט ,אני עכשיו אתן מגרש כדורגל ,כל שנה
מגרש כדורגל ,נשאיר את מתקני המשחקים ככה ,שהמועצה תתמודד איתם ,כי אנחנו מתפרקים.
המועצה רוצה לראות את היישוב שלך עם מתקנים נורמאליים.
מר שמעון סוסן:

אבנר ,מה אתה רוצה? לא הבנתי.

ראש המועצה שלך רוצה לראות את כל המתקנים מפורקים? לא ,זה
מר אבנר אבולש:
לא מה שהוא רוצה לראות .שיקול הדעת שלך הוא לא שיקול הדעת של כלל ההורים.
רק רגע ,אבנר ,רק שנייה ,בוא ,דבר אחד לא הבנתי ,רק שנייה ,עובד,
מר שמעון סוסן:
אבנר ,מה קרה לך היום? זה לא יאומן ,ריבונו של עולם .קודם כל ,מותר לו .אבל מותר לו ,אתה אומר
דעה מסוימת ,מותר לך .אבל מותר לו לומר לך שהדעה שלו ,בגלל זה אמרנו  -נקים וועדה ,שתהיה על
המדוכה ותמליץ המלצה למליאה .הכי פשוט והכי נכון.
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עוד הפעם ,המליאה תקבל החלטה בסוף .אתה יודע מה? גם עלה לי רעיון ,עכשיו ,הוועדה צריכה
להיות כוללת אחד מהיישובים הקטנים ,אחד מהבינוניים ואחד מהגדולים .יחד איתי ,שתיתן המלצה
וזה הכול .חבל על הויכוחים האלה ,זכותו להגיד לך שיש ,זה הגיוני .כמו שאתה אומר ,זה הגיוני
שאני אגיד לך ,מה ,אני אלי בנצקי ,בנחלים ,לי יש שמונים מתקנים בנחלים .אני ,אותו דבר כמו כרם
בן שמן ,עם שניים וחצי מתקנים? אני אקבל אותו דבר? זה מה שהוא רוצה להגיד לך.
מר אבנר אבולש:

אני אמרתי שאותו דבר? שישקיע אצלו בפיתוח.

מר שמעון סוסן:

אבל מה זה משנה?

מה הוא צריך את ה 73-אלף  ₪האלה? בעשר שנים הבאות הוא לא
מר עובד שטח:
צריך .הוא זרק חצי מיליון שקל .הוא לא צריך להחליף עכשיו הוא עשה חדשים .אז אני ,כמועצה,
אקח בשבילו החלטה  73אלף  ₪שילכו למתקני ספורט?
מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

כן ,עובד ,עובד,

מר אבנר אבולש:
מסוים ,כמו שאצלך.
(מדברים ביחד)

כי לאבנר אבולש אכפת מכל הסקטורים במושב ולא רק מסקטור

מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

חבר'ה ,רק רגע ,עובד ,אבנר ,מה קרה לכם?

מר שמעון סוסן:

אבי ,רצית לדבר.

 ...ישבו במועצה ,בוועדת כספים ,ימצאו פתרון לשנת תקציב ,7330
מר אבי דישיק:
מיליון שקל ... ,למצוא איזה מיליון שקל בשביל לפתור את הבעיה של המתקנים .תקציבי פיתוח וזה,
זה צריך להיות מהמועצה ולא יפגע באף אחד מהיישובים .אני לא מבין ,שמעון.
???:
(מדברים ביחד)

גם זאת הצעה.

מר אבי דישיק:

מה זה מיליון שקל? שמעון,

אבי ,הרמקול רק שמע אותך ,הפסיק לעבוד .תקשיב ,החבר'ה שלי פה
מר שמעון סוסן:
אומרים ,מה זה הבלגאן הזה במליאה הזאת? דווקא בין כסה לעשור ככה בלגאן? זאת עונת
המלפפונים עכשיו.
(מדברים ביחד)
טוב ,תקשיבו רגע ,אין לי בעיה שוועדה כזאת ,או וועדה אחרת .אני
מר שמעון סוסן:
אמרתי ,אנחנו הרי ,לא תקבל הוועדה הזאת שתדון ,היא לא תקבל את ההחלטה .זה יבוא להנהלה
ויבוא למליאה ,ההנהלה תקבל את ההחלטה .ההמלצות רק ,הרעיון ,הסדר .עכשיו ,אני מסכים,
אמרתי לכם ,עוד הפעם ,אני התכוונתי למה שאמרתי ,אני צריך לראות ,בהכנת התקציב לראות
ואנחנו את זה נדע רק באזור דצמבר ,בתחילת דצמבר ,לפני שאני בא למליאה ,אני יכול לומר לכם מה
המצב של המועצה .הרי כשאנחנו באים להציע תקציב ,אנחנו יודעים את המקורות שלנו ל33-
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חודשים ,שהם הכי ,הכי נכונים ואני יודע לזהות את התקציב של השנה הבאה ולדעת מהנגזרות ממנו
מה אני יכול לעשות ,לאן אני יכול לתת.
אם המועצה תוכל לשאת על עצמה כמה מאות אלפי שקלים לטובת הקופה הזאת ,אבל גם אז ,זה
צריך להיות בחלוקה ,בשיטה מסוימת .אתם יודעים מה? בואו נעשה דבר כזה ,אני בעד ,באמת ,בלי
וועדת ובלי ישיבות .אני בעד שיגיעו למנכ"ל המועצה הצעות מצד חברים פה לגבי גישה של איך לפעול
בעניין .אני מדבר על סימטרי או לא סימטרי ,זאת אומרת ,מאוזן או לא מאוזן ,העיקר מה .אני
מצפה ,אפילו ,אתה יוד ע מה? אפילו שהמנכ"ל יכתוב לכל חבר מליאה את הרעיונות בסוגים שונים.
כלומר ,א' -שוויוני ,ב'  -מדורג ,לפי יישובים .זה מקובל עליכם ,אילן?
מר שמעון סוסן:
צבוע,

שנייה ,אני מדבר על העיקרון ,עוד לא יודעים מה הסכום .עכשיו,

מר הרצל אברהם:

הוא מערער ,עובד ,על העניין הזה.

מר שמעון סוסן:

לא ,אני לא הבנתי .אם אני מאמין ,לא,

מר עובד שטח:

זה יילקח מתקציב הפיתוח,

מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

לא ,עובד,

עובד ,אבנר ,תסיימו את הויכוח ביניכם ,בסדר? עם כל הכבוד ,אם
מר שמעון סוסן:
אתם רוצים להתווכח ,אתם יכולים בחוץ .אני מציע ,אני לא הבנתי שעובד אמר את זה ואם הוא אמר
את זה ,זכותו להביא הצעה .אני אומר ,תקשיבו ,ישלח מסמך לכל חבר מליאה ,לגבי ,עוד פעם ,לגבי
הרעיון .זה לא קיצוני לומר ,אנחנו רוצים שוויוני ,זה לא קיצוני לומר  -אנחנו רוצים מדורג .נחשוב על
הצעה שהיא זה ,ו אם יש למישהו עוד איזה רעיון ,לגבי התוכן של הפעילות ,שבתווך ברור שכל יישוב
שיקבל תקציב מסוים ,לטובת מתקנים ,לטובת אותה הסיסטמה ,זה יהיה אם יובל יראה מצב שבו
יש מתקנים או שנמצאים כבר במצב של התיישנות ,או במצב של החלפה ,זאת החלטה של יובל
והצוות המקצועי שלו .זאת לא החלטה של הוועד ,אם להשאיר או לא להשאיר ,כי אחרת מה יועילו
חכמים בתקנתם? אם שלחתי את גרישה ,או מרישה ,או לא יודע מי לבדוק את המתקן ,הוא אמר
שהמתקן לא טוב? יש או להוציא ,רק שנייה ,אני מוכן ,עובד ,בשביל מה שאמרת שמתקנים חדשים
וזה ,זה רק חלום באספמיה .כי אני לא מאמין שלא זה ,שאם ,נניח ,אחרי שנה שהתקציב עמד
לאישור ,הוא לא ניצל אותו ,כי לא היה צריך מבחינת זה ,שישוב שעמד לו הסכום ,יבוא ויבקש ,נניח,
בתחום המתקנים דבר אחר ולא החלפה .הבנת את מה שאני אומר? אבל התקציב ,ישמר לאותו
יישוב ,למתקנים .יש יישוב שלא צריך מתקנים?
מר עובד שטח:
(מדברים ביחד)

כן,

מר שמעון סוסן:

לא ,עובד ,אין דבר כזה ,יש בלאי.

מר יובל לבוטון:

אין ישוב ,אז מוסיפים עוד,

מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

עובד ,לך ליובל.
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עזוב יובל ,גמרנו .חבר'ה ,יובל ישלח לחברי המליאה על הסיסטם ,על
מר שמעון סוסן:
השיטה ,לבקש מהם ,מה שנקרא ,בהיזון חוזר ,באיזו שיטה רוצים .אנחנו ,לקראת התקציב ,נדון
ונראה מה היכולת שלנו .בדצמבר נדע מה היכולת שלנו לקחת את זה מפה ,להשתדל לקחת את זה
מתוך המועצה ולא מתקציבי פיתוח .אבל אז אנחנו צריכים להיות ,אז ניתן מענה לדבר הזה .יובל,
תודה רבה לך .גמר חתימה טובה.
(מדברים ביחד)
מר יוסף אמיתי:
אתה לא פותר את הבעיה.

שמעון ,אתה דחית את הנושא ,גם השנה ובעוד ,שכל הזמן יעלה ,כי

מר שמעון סוסן:

למה?

מר יוסף אמיתי:

כי זה לא פתרון ,כל אחד יציע ,מה יציע כל אחד?

מר שמעון סוסן:

לא הבנת ,רק על,

מר יוסף אמיתי:

לא ,אני חושב שצריך,

יוסף ,הבטחתי שזה בא ,תקשיב רגע ,אתה לא הבנת מה שאמרתי .אני
מר שמעון סוסן:
הבטחתי שזה בדצמבר ,בתוכנית העבודה ,אנחנו מביאים את זה לידי ביטוי .אני מעמיד תקציב לדבר
הזה כך או אחרת ,זה לא משנה איך .אני משתדל שזה לא יהיה על חשבון תקציב שלי.
זה לא ,אני אומר שזה שלושה חברים שיבדקו ,ייסעו אפילו לפתח
מר יוסף אמיתי:
תקווה ,לבדוק עלויות של מתקנים .אפשר להביא ,לראות במה זה מדובר בכלל ,באיזה סכום כסף.
אנחנו לא יודעים ,מדברים פה על חמישים,
מר שמעון סוסן:
הרי ממה הבעיה?

לא ,אב ל למה אני אמרתי שאני מקים גנים? אני אמרתי ,אני מעמיד,

ממה הבעיה בעיקרה? שאין מתקנים ,שהמתקנים היו מיושנים וזה.
מר יוסף אמיתי:
אז זאת הבעיה ,אם היו מתקנים בסדר ,אז לא היינו בכלל דנים בזה .הבעיה שצריך ,אמרתי ,לשקם,
לא רק לשקם ,גם לחדש .כשעושים מתקנים ,צריך להגיע למשהו שקצת יעניין.
???:
אומר .לא היית,

אם היית אומר שהוא יתקצב כל אחד בחצי מיליון שקל ,לא היית

מר שמעון סוסן:
אז אני מזמין אותך ללכת,

לא ,יוסף ,אתה טועה .באמת טעית .אם אתה אומר לי לקדם גם חדש,

מר יוסף אמיתי:

לא רק חדש,

מר שמעון סוסן:
יוסף.

תקשיב אם אתה רוצה לדבר על מאה אלף שקל הוצאה ,תקשיב,

מר יוסף אמיתי:

לא יוצא מזה כלום.

מר שמעון סוסן:

למה לא יצא? יוסף ,דיברו על מתקנים,

מר יוסף אמיתי:

אתה תראה מה אני אומר.
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מר שמעון סוסן:

רק רגע ,אתה מדבר על מתקנים שנפסלו?

מר יוסף אמיתי:

אני מדבר ,היום ,קח תשתיות ,התשתיות הקיימות היום,

אז תביא החלטה .רק שנייה ,אתה יכול להביא החלטה ,הצעה,
מר שמעון סוסן:
שבמקום שתקציבי הפיתוח יאושרו בסכום מסוים ,שנחייב את היישובים לקחת  333אלף  ₪להקמת
גנים .אתה יכול להביא הצעה כזאת ,אין לי כסף יותר ממה,
???:

יכול לקחת תקציבים של פיתוח,

מר שמעון סוסן:
(מדברים ביחד)

אבל הוא אומר לך שהוא לא ,עזוב.

מר שמעון סוסן:

יוסף ,אני לא שם.

מר יוסף אמיתי:

אני אמרתי לא לקחת מהקיים ,לא לקחת מהתקציב.

מר שמעון סוסן:

אז מה?

מר יוסף אמיתי:

חלק מהתקציב של היישובים וחלק מהמועצה.

מר שמעון סוסן:

הוא אמר לך  -אני לא רוצה שתיגע לי בתקציב.

מר יוסף אמיתי:
(מדברים ביחד)

אז מי שלא רוצה ,אז תיתן לו את התקציב.

מר שמעון סוסן:

חבר'ה ,בואו נתקדם.

.7
-

אישור תב"רים:
הגדלת תב"ר גן בית עריף לסכום של .₪ 3,780,776

מר שמעון סוסן:

אישור תב"רים :הגדלת תב"ר גן בית עריף לסכום,

מר יוסי בן שחר:

תעשה את זה פחות ההסברים ,מי מאשר את סעיף  6כולו?

מר שמעון סוסן:

רק רגע.

???:

לא.

טוב ,חבר'ה ,תקשיבו לשלמה לעניין של ההגדלה .זה הכול טכני,
מר שמעון סוסן:
בעיקרון .כאילו ,מרמה של מה שאושר בעבר ,למה שזה ,אז אנחנו צריכים לרוץ עם ההצבעה .נו.
טוב ,לגבי בית עריף דיברנו ,שני גנים שעל פי האומדנים הקיימים,
מר שלמה כפרי:
אנחנו מגיעים ל ,3,780,776 -מה שכתוב פה .אבל פה מדובר בהגדלה של  773,372מכספי המועצה.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן בית עריף לסכור של .₪ 3,480,426
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-

הגדלת תב"ר גן מזור לסכום של .₪ 3,373,333

מר שלמה כפרי:

עכשיו מזור .בגן מזור מדובר באומדן של .3,373,333

???:

שני גנים?

לא ,גן אחד .3,373,333 .התקציב הקיים הוא  ,800,330יש הגדלה של
מר שלמה כפרי:
 033,222מקרן הפיתוח של המועצה.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן מזור לסכום של .₪ 3,344,444
-

הגדלת תב"ר גן כ.נ .בן שמן לסכום של .₪ 3,333,373

מר אילן קופרשטיין:

רק שאלה ,אני רואה שיש הפרשים נורא גדולים בגנים.

מר שמעון סוסן:

הפיתוח.

מר יוסי אלימלך:

פיתוח ,תלוי בפיתוח.

גן כפר הנוער בן שמן ,שוב ,האומדן ,נכון להיום  ,3,333,373התקציב
מר שלמה כפרי:
הקיים של החינוך  ,575,050ההגדלה  ,777,705מקרן הפיתוח של המועצה.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן כ.נ .בן שמן לסכום של .₪ 3,434,424
-

הגדלת תב"ר גן ברקת ( 7כיתות) לסכום של .₪ 7,333,333

שתי כיתות בגן ברקת .האומדן ,נכון להיום ,מגיע ל.7,333,333 -
מר שלמה כפרי:
התקציב הקיים ,כמובן של משרד החינוך  .3,020,370הגדלה  537,806 -מקרן פיתוח.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן ברקת ( 2כיתות) לסכום של .₪ 2,344,444
 הגדלת תב"ר לגן ילדים ברינתיה ל( .₪ 803,307 -תוספת לסדר היום).מר שלמה כפרי:

עכשיו שני התב"רים הנוספים שקשורים לאותו נושא של הגדלות.

מר שמעון סוסן:

שהוספתי אותם.
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כן .אז הביצוע נגמר ב ,803 -הביצוע נגמר ,הגנים נגמרו מזמן .היום,
מר שלמה כפרי:
במקרה ,קיבלנו את התקציב של משרד החינוך ולכן זה בא רק היום לאישור .אז התקציב נגמר ב-
 ,803,307כשיש פה הגדלה של  .80,765ההגדלה מורכבת מחינוך ,הגדלה של  76,337ומהמועצה
 .78,777סך הכול הגדלה של  80,765מ ,578577 -ל.803,307 -
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מאושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר לגן ילדים ברינתיה ל.₪ 803,402 -
 הגדלת תב"ר לשלושה גני ילדים בנחלים ל( ₪ 7,803,332-תוספת לסדר היום).עכשיו ,גני ילדים בנחלים ,שלושה גנים .הגנים נגמרו ,העלות היא
מר שלמה כפרי:
 .7,803,332יש פה הגדלה של  .50,828ההגדלות ,המקור שלהן זה גידול בחינוך מ 3,855,382 -תקציב,
תקבולים של סך הכול  ,7,307,375כלומר הגדלה של  368,308והמועצה צריכה להגדיל ב7863 -
מהפיתוח שלה .כלומר ,גידול היה  003עכשיו  ,076בגדול .אז יש פה גידול של .350,828
מר שמעון סוסן:

מי בעד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר לשלושה גני ילדים בנחלים ל.₪ 2,803,349-
-

אישור תב"ר חינוך לקיימות ע"ס .₪ 337,333
(משרד להגנת הסביבה  ,₪ 57,333השתתפות מועצה .)₪ 03,333

שלמה ,אישור תב"ר חינוך לקיימות ,על סך  337,333משרד להגנת
מר שמעון סוסן:
הסביבה .₪ 57,333 ,המשרד נותן השתתפות של המועצה ,צריכים  03אלף  ,₪לאשר את התב"ר הזה,
מי בעד? מאושר פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר חינוך לקיימות ע"ס ( 334,444משרד להגנת הסביבה
 ,₪ 14,444השתתפות מועצה .)₪ 04,444
-

אישור תב"ר שימוש מושכל במשאבים  -חיסכון במים ע"ס .₪ 63,333
(משרד להגנת הסביבה  ₪ 08,833השתתפות מועצה .)₪ 37,733

אישור תב"ר שימוש מושכל במשאבים  -חיסכון במים ע"ס .₪ 63,333
מר שמעון סוסן:
משרד להגנת הסביבה  ,08,833השתתפות מועצה  .37,733 -מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר שימוש מושכל במשאבים  -חיסכון במים ע"ס .₪ 63,444
(משרד להגנת הסביבה  ₪ 08,844השתתפות מועצה .)₪ 32,244
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-

רכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים  -נחלים בסך של ( ₪ 53,333משרד החינוך).

רכישות מבנים יבילים .כיתות ,כלומר ,אלו כיתות שאנחנו קיבלנו
מר שמעון סוסן:
לבתי הספר השונים ,בית ספר בן שמן ,נחלים ובני עטרות .רכישת מבנה יביל ,בית ספר מודיעים -
נחלים בסך  53אלף ,מי בעד?
מר שלמה כפרי:
ככה ההרשאה כתובה.

רגע ,אני רוצה להדגיש שיהיה כתוב בפירוש ,רכישת מבנה יביל נוסף.

מר שמעון סוסן:

רכישת מבנה יביל ,רק בזה כתוב נוסף.

מר שלמה כפרי:

לא ,גם בשני כתוב נוסף .גם בשני מבנים יבילים נוספים למודיעים.

מר שמעון סוסן:
מי בעד? אושר פה אחד.

טוב ,רכישת מבנה יביל נוסף בית ספר מודיעים  -נחלים בסך  53אלף,

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר לרכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים  -נחלים בסך של
( ₪ 14,444משרד החינוך).
-

רכישת  7מבנים יבילים לבי"ס מודיעים  -נחלים בסך ( ₪ 303,333משרד החינוך).

רכישת שני מבנים יבילים נוספים לבי"ס מודיעים  -נחלים בסך
מר שמעון סוסן:
 ,303,333מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר לרכישת  2מבנים יבילים לבי"ס מודיעים  -נחלים
בסך ( ₪ 304,444משרד החינוך).
-

רכישת  7מבנים יבילים לבי"ס בני עטרות בסך ( ₪ 303,333משרד החינוך).

מר שמעון סוסן:

רכישת שני מבנים יבילים ,אפילו אם הם לא נוספים  -נוספים.

מר שלמה כפרי:

לא ,לא.

על כל מקרה ,תגיד מה שאתה רוצה .תרשום נוספים ולא נוספים
מר שמעון סוסן:
ותוריד אחד .עוד שניים ,בבקשה 303 ,אלף ,מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר לרכישת  2מבנים יבילים לבי"ס בני עטרות בסך
( ₪ 304,444משרד החינוך).
.6
היום).

אישור הלוואה בסך  33מיליון  ₪להקמת בית תרבות אזורי מבנק לאומי( .תוספת לסדר

אישור הלוואה בסך  33מיליון  ₪להקמת בית תרבות אזורי מבנק
מר שמעון סוסן:
לאומי .זה נושא  . 6חבר'ה ,אני נותן לחברי המליאה שלא היו בהנהלה .העשרה מיליון הללו ,הם
המשך למה שאישרנו בפרויקט של מבנה התרבות .הלוואה שאישרנו לפני שנתיים ,המתווה שלה
שייך למשרד הפנים וקיבלנו אישור שלה של  03מיליון  .₪אנחנו גוזרים ממנה עשרה מיליון שקלים
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ראשונים ,לבניין בית התרבות באיירפורט סיטי ,שהקבלן שם קיבל צו התחלת עבודה וגידר את
המקום ,הוא מתחיל לעבוד .בעצם ,אנחנו צריכים את אישור ההלוואה בסך עשרה מיליון ,שקיבלנו
אישור ממשרד הפנים לקבל אותם ,אחרי שעשינו תמחורים בין הבנקים וקיבלנו הצעה מבנק לאומי.
אני מבקש לאשר את ההלוואה הזאת .מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה הלוואה של עשרה מיליון
שקלים להקמת בית התרבות האזורי מבנק לאומי .ההלוואה מבנק לאומי ,תרשום את ההלוואה.
דרך אגב ,התנאים של ההלוואה ,מה הם?
מר שלמה כפרי:
ההכנסות העצמיות.

עשר שנים פריים מינוס  .3.70וכמובן אנחנו נדרש לשעבד את

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ההלוואה בסך  34מיליון  ₪להקמת בית תרבות אזורי מבנק
לאומי.
.5

אישור תב"ר ע"ס  7.7מיליון  ₪ממקורות המועצה להקמת מבנה לוגיסטי מועצתי.
(תוספת לסדר היום).

טוב ,אישור תב"ר על סך  7.7מיליון ממקורות המועצה להקמת מבנה
מר שמעון סוסן:
לוגיסטי מועצתי .המבנה הלוגיסטי שדיברנו עליו בהתחלה ,המבנה שאנחנו מקימים פה .למי שלא
היה בהנהלה ,אנחנו מקימים פה את הבית של יובל ,האגף המוניציפאלי ,הגינון והתחזוקה שנמצאים
ברינתיה ,מביאים אותם לפה .ומחסן מועצתי ,לוגיסטי של כל הרכש ושל כל העניינים של המועצה,
במקום אחד.
???:

גם המלחה?

מר שמעון סוסן:

לא ,זה מוגזם.

???:

מה יישאר לקיבוץ?

אז אני מבקש לאשר תב"ר על סך  7.7מיליון ממקורות המועצה
מר שמעון סוסן:
להקמת המבנה הלוגיסטי .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המבנה הלוגיסטי פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר ע"ס  2.4מיליון  ₪ממקורות המועצה להקמת מבנה
לוגיסטי מועצתי.
.8
-

אישור תקציב והיטל מיסים ביישובים.
יישוב גינתון.

מר שמעון סוסן:

אישור תקציב והיטל מיסים ביישובים.

מר שלמה כפרי:
(מדברים ביחד)

מדובר על גינתון,

מר שמעון סוסן:

חבר'ה ,מה קורה פה? אני לא מבין.
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מר שלמה כפרי:
התקציב.₪ 583,333 ,
(מדברים ביחד)

 .7337מדובר על  ₪ 30.0למטר מגורים ו 5.73 -למטר עסקים .סך הכול

מר שמעון סוסן:

תגיד את הסוף.

מר שלמה כפרי:
ותעריף למטר עסקים .5.73

אמרנו ,אמרנו התקציב  583אלף  ,₪תעריף למטר מגורים 30.03

מר שמעון סוסן:

מי בעד התקציב של גינתון? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התקציב והיטל מיסים ביישוב גינתון ₪ 31.04:למטר מגורים,
 1.24למטר עסקים .סך הכול התקציב.₪ 184,444 ,
מר שמעון סוסן:

מה עוד?

מר שלמה כפרי:

זהו.

חבר'ה ,ברשותכם .אנחנו נמצאים בין כסה לעשור ,קודם כל ,אם
מר שמעון סוסן:
פגעתי במישהו ,אני מבקש סליחה ,זאת הזדמנות .בפרוטוקול אני אומר את זה .אבנר ,אם פגעתי בך
אני מבקש סליחה ,אבנר .תאמין לי ,אם בגינתון היו אנשים ,אבנר ,בימים אחרים הייתי נוגח אותך,
אבל עכשיו אני מבקש ממך סליחה.
(מדברים ביחד)
מר שמעון סוסן:

חברים ,המועצה ,יוסי תעדכן בבקשה.

המועצה יוצאת לחופשה מרוכזת ממחר ,מחר עובדים ,מחר העובדים
מר יוסי אלימלך:
יוצאים לחופשה מרוכזת ,חוזרים אחרי סוכות .יש לנו יום גשר אחד שאנחנו מדלגים עליו ,זה יום
חמישי ,של אחרי כיפור ,שאמורים לעבוד אבל אנחנו לא מחזירים את העובדים ליום אחד .לכן
העובדים חוזרים רק אחרי סוכות ,באיסרו חג ,ב ,2.33 -חוזרת המועצה לעבוד .כלומר ,ממחר
בצהריים ,עד אחרי סוכות ,לא יהיה פה אף אחד מלבד מוקד המועצה שיעבוד גם הוא במתכונת
מצומצמת וייתן מענה רק למקרים דחופים.
זה דבר אחד ,דבר שני ,השתלמות .קיבלתם עכשיו הודעות ראשוניות ,השתלמות חברי מליאה,
דירקטורים של החברה הכלכלית ,בין ה 76 -ל 72 -בדצמבר ,סוף השנה במלון המלך באילת ,בימים
רביעי עד מוצ"ש .באותו פורמט של השנה שעברה כולל הטיסות .ההרשמה אצל מרינה ,היא תיצור
איתכם קשר ,לא עכשיו ,אבל מיד אחרי החג כדי לסגור את הטיסות ואת החדרים ,בדיוק כמו בשנה
שעברה.
מר שמעון סוסן:

גמר חתימה טובה ושנה טובה ,תמה הישיבה.

__________________
יוסי אלימלך
מ נכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,03מיום ראשון70.2.7337 ,

קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  04מיום 210902432
הוספת נושאים לסדר היום
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הוספת הנושאים :אישור תב"רים ,אישור הלוואה לסדר היום.
.3

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  02מיום ( 73.8.37כולל תיקון סעיף )6

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  19מיום ( 23.8.32כולל תיקון
סעיף )6
.7
-

אישור מכרזים:
מכרז מס'  - 3507337בניית מבנה לוגיסטי מועצתי

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 3102432בניית מבנה לוגיסטי מועצתי ,חברת
גולגול עבדאל בע"מ ,בסך .₪ 3,112,313.48
-

מכרז מס'  - 3807337סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 3802432סלילת כביש וכיכר ביישוב לפיד ,לחברת
ליגה תשתיות וכבישים בע"מ בסך  ₪ 3,413,111כולל מע"מ.
-

מכרז מס'  - 7307337בניית  7גני ילדים בישוב ברקת

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2402432בניית  2גני ילדים בישוב ברקת לחברת
א.ח .חאלד בע"מ בסך  ₪ 3,111,444כולל מע"מ.
-

מכרז מס'  - 7707337סלילת כביש ביישוב כפר דניאל

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2202432סלילת כביש ביישוב כפר דניאל לחברת
לקטיבי ,בסך .₪ 060,466
-

מכרז מס'  - 7007337סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2102432סלילת כביש וכיכר ביישוב בית נחמיה,
לחברת לקטיבי ,בסך  ₪ 3,211,444כולל מע"מ.
-

מכרז מס'  - 7007337סלילת כביש ביישוב גבעת כח.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ה מכרז מס'  - 2002432סלילת כביש ביישוב גבעת כח ,לחברת
אייל ישר ,בסך  ₪ 826,841כולל מע"מ.
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-

מכרז מס'  - 7707337סלילת כביש ומדרכות ביישוב כרם בן שמן.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2402432סלילת כביש ומדרכות ביישוב כרם בן
שמן ,לחברת לקטיבי ,בסך .₪ 644,331
-

מכרז מס'  - 7607337בניית מועדון פיס ביישוב כפר טרומן.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז מס'  - 2602432בניית מועדון פיס ביישוב כפר טרומן
לחברת גולגול עבדאל בע"מ ,בסך .₪ 2,382,423
.0

אישור ועדת ביקורת ועד מקומי מבוא מודיעים.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד דוד קומר ,מיכאל גולומב ומרדכי נס ,כחברי ועדת הביקורת ממבוא
מודיעים.
.7
-

אישור תב"רים:
הגדלת תב"ר גן בית עריף לסכום של .₪ 3,780,776

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן בית עריף לסכום של .₪ 3,480,426
-

הגדלת תב"ר גן מזור לסכום של .₪ 3,373,333

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן מזור לסכום של .₪ 3,344,444
-

הגדלת תב"ר גן כ.נ .בן שמן לסכום של .₪ 3,333,373

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן כ.נ .בן שמן לסכום של .₪ 3,434,424
-

הגדלת תב"ר גן ברקת ( 7כיתות) לסכום של .₪ 7,333,333

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר גן ברקת ( 2כיתות) לסכום של .₪ 2,344,444
 הגדלת תב"ר לגן ילדים ברינתיה ל( .₪ 803,307 -תוספת לסדר היום).החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר לגן ילדים ברינתיה ל.₪ 803,402 -
 הגדלת תב"ר לשלושה גני ילדים בנחלים ל( ₪ 7,083,332-תוספת לסדר היום).החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הגדלת תב"ר לשלושה גני ילדים בנחלים ל.₪ 2,803,349-
-

אישור תב"ר חינוך לקיימות ע"ס .₪ 337,333
(משרד להגנת הסביבה  ,₪ 57,333השתתפות מועצה .)₪ 03,333

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר חינוך לקיימות ע"ס ( 334,444משרד להגנת הסביבה
 ,₪ 14,444השתתפות מועצה .)₪ 04,444
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-

אישור תב"ר שימוש מושכל במשאבים  -חיסכון במים ע"ס .₪ 63,333
(משרד להגנת הסביבה  ₪ 08,833השתתפות מועצה .)₪ 37,733

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר שימוש מושכל במשאבים  -חיסכון במים ע"ס .₪ 63,444
(משרד להגנת הסביבה  ₪ 08,844השתתפות מועצה .)₪ 32,244
-

רכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים  -נחלים בסך של ( ₪ 53,333משרד החינוך).

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר לרכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים  -נחלים
בסך של ( ₪ 14,444משרד החינוך).
-

רכישת  7מבנים יבילים לבי"ס מודיעים  -נחלים בסך ( ₪ 303,333משרד החינוך).

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר לרכישת  2מבנים יבילים לבי"ס מודיעים  -נחלים
בסך ( ₪ 304,444משרד החינוך).
-

רכישת  7מבנים יבילים לבי"ס בני עטרות בסך ( ₪ 303,333משרד החינוך).

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התב"ר לרכישת  2מבנים יבילים לבי"ס בני עטרות
בסך ( ₪ 304,444משרד החינוך).
.6
היום).

אישור הלוואה בסך  33מיליון  ₪להקמת בית תרבות אזורי מבנק לאומי( .תוספת לסדר

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ההלוואה בסך  34מיליון  ₪להקמת בית תרבות אזורי מבנק
לאומי.
.5

אישור תב"ר ע"ס  7.7מיליון  ₪ממקורות המועצה להקמת מבנה לוגיסטי מועצתי.
(תוספת לסדר היום).

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר ע"ס  2.4מיליון  ₪ממקורות המועצה להקמת מבנה
לוגיסטי מועצתי.
.8

אישור תקציב והיטל מיסים בישובים

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את התקציב והיטל מיסים ביישוב גינתון ₪ 31.04:למטר מגורים,
 1.24למטר עסקים .סך הכול התקציב.₪ 184,444 ,
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