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אנחנו מתכבדים לפתוח את ישיבת מליאת המועצה ,שהוזמנה לחמש
מר שמעון סוסן:
וחצי 2אנחנו כבר בשש וחצי ,אז גם אם אנחנו פחות מהקוורום ,אנחנו יותר משליש 2ביקשתי ,דרך אגב,
במליאה הזו ,במליאה הקודמת לא הצלחנו להביא את מהנדס המועצה להיכרות ,אז הוא עולה עכשיו
למעלה 2ידידיי ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה2
*** מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום ***
*

אישור הנושאים שעל סדר היום [התווסף לסדר היום]

נושא שישי בוטל 2קידמנו את דיווחי ראש המועצה ,כפל כהונה 2יחכימו
מר שמעון סוסן:
אותנו היועץ המשפטי מר חן סומך ומנכ"ל המועצה 2ונושא שביעי ,הוספנו אותו בהנהלה ,רשימת רשות
שמירה ברקת2
אני רוצה ברשותך שמעון ,לבדוק אפשרות להוסיף שני נושאים נוספים
מר קופרשטיין אילן:
שאקטואליים ממש לזה 2אחד נושא השערים ביישובים2
מר שמעון סוסן:

תקבלו דיווחים2

מר קופרשטיין אילן:

לא דיווח 2אני רוצה -

אבל נוסיף את זה ,לדעתי זה נושא יותר מדי כבד בשביל שתעלה אותו
מר שמעון סוסן:
עכשיו ,ובטח בפורום הזה 2אתה רוצה לדבר עליו ,תדבר עליו2
מר קופרשטיין אילן:

אני לא רוצה לדבר עליו 2אני רוצה שהמועצה תוציא מהנדס לכל השערים,

???:

אנחנו בדיווחים נדבר2

רק שנייה ,עזוב דיווחים 2מקובל עלי 2בנושא של דיווחים כפל כהונה ,יהיה
מר שמעון סוסן:
גם נושא נוסף ,שערים 2יוסי ממילא מתכוון לעדכן מה קרה ומה אנחנו עושים 2ואתה מוזמן להציע על
רקע הנושא שיעלה מה שאתה רוצה2
נושא נוסף ,בעקבות מה שקרה בכפר הס עם הילד ,רוכב האופניים 2אני
מר קופרשטיין אילן:
חוזר ואומר עוד פעם שכל נושא שילוט ,תמרור ,פסי האטה וכל הסטטוטוריקה של כל הדברים האלה2
אני יודע שיש יועץ תחבורה שעובד על זה ,בז'רנו ,אני חושב שחשוב מאוד להחיש את הטיפול בעניין הזה2
רק אפרופו ,כל הנושא הזה של התקנת מסכי תצוגה 2הנושא של מדי מהירות אלקטרוניים ביישובים2
חבר'ה ,זה עושה את העבודה 2כשמישהו נוסע מול שלט כזה ורואה את המהירות שהוא נוסע ,זה מרתיע2
אילן ,אנחנו נדבר בנושא 2דרך אגב ,אם היית אומר לי לפני יום את הנושא
מר שמעון סוסן:
הזה ,אז לא רק שהיינו מעלים אותו 2גם מביאים את אנשי המקצוע לפה 2גם את בז'רנו וגם את יובל 2אני
רק אומר לך 2אז א' ,הנושאים שאתה מדבר ומעלה הם חשובים 2נדבר בהם כמה שרק ניתן ,אבל אם היית
אומר יום קודם ,אז גם היינו מביאים אנשי מקצוע לפה 2וגם הייתם שומעים ביתר פירוט מה קורה 2אבל
בואו ,נדבר על הנושאים האלה 2רשות שמירה 2אני מבקש לאשר את הנושאים האלה 2מי בעד? מישהו
מתנגד? אושרו הנושאים פה אחד2
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הנושאים שעל סדר היום ולהוסיף נושא :אישור רשות שמירה
בברקת
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).

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,75מיום 27727273.0

מר שמעון סוסן:
מישהו מתנגד? אושר פה אחד2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  275למישהו יש הערות? מי בעד?

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,74מיום .6..7.62.3
אני מבקש להקדים נושא שלא רשמנו אותו 2במליאה הקודמת התחייבנו
מר שמעון סוסן:
להביא את מהנדס המועצה הנבחר להיכרות פה 2עצוב שלא נמצאים פה רבים ,אבל בסדר 2בשביל התחלה
זה טוב 2אז מאיר בן הרוש ,מהנדס שנבחר במועצה והתחיל לעבוד בתחילת מאי לערך 2מאיר בן הרוש
יציג את עצמו 2אנחנו אמרנו בניירות מה הרקע שלו פחות או יותר 2הנה ,מאיר יציג את עצמו בפני
המועצה 2אתה מוזמן ,מאיר ,בבקשה2
שמי מאיר בן הרוש ,כפי ששמעון הציג 2אני אדריכל ,בוגר הטכניון משנת
אדר' מאיר בן הרוש:
 ,'80עם תואר כפול באדריכלות ו בינוי ערים 2עבדתי מספר שנים בניהול פרויקטים בשירות קבע ,חזרתי
לשירות קבע 2אחר כך היה לי משרד עצמאי 2אחר כך הייתי מנהל נעמ"ת ,של כל הפרויקטים של הבינוי
שלהם 2אדריכל מחוז דרום במשרד השיכון 2וב .7-שנים האחרונות אני עושה עבודות במועצות שונות,
בו ועדות שונות 2הוועדה האחרונה נקראת 'שיקמים' ,שהיא וועדה מהסוג החקלאי שאתם מכירים2
נמצאת בפירוק2
מר שמעון סוסן:

'שיקמים' ,מועצות אזוריות ,חוף אשקלון ,שפיר ,לכיש ויואב2

אדר' מאיר בן הרוש:
תשאלו ,אז אני אענה2

הייתי מהנדס של חוף אשקלון לפני כמה שנים 2מה עוד אני יכול לספר?

מר שמעון סוסן:

אמרת היית מהנדס בוועדות ,היית בבאר טוביה גם2

אדר' מאיר בן הרוש:

גם בבאר טוביה ,נכון2

רקע מספיק בשביל להבין ולהכיר את ההתיישבות 2אנחנו חיפשנו מהנדס
מר שמעון סוסן:
שיש לו אוריינטציה יישובית ,מושבית ,חקלאית ,כפרית 2כזה שמבין את סבך הבעיות שיש במושבים
ויודע לטפל בהם בכל הצדדים 2אם יש לכם שאלות ,בבקשה 2יש שאלות כל הזמן ,אני מציע בקו כללית
להכין איזושהי תשתית 2כל הזמן יש שאלות 2דרך אגב ,ראיתי ,המועצות האזוריות פונות כרגע למנכ"ל
המנהל להאריך את הבקשה שלו ,שהיא עד ספטמבר ,אם אינני טועה ,של פטור בכל נושא המנהל ,פטור
מתשלומים לעניין של ממ"דים 2מאוד מעניינת ההתיישבות פה ,העניין של הממ"דים והאפשרות 2כי יש
לא מעט משקים שמוצאים את עצמם עם בתים ישנים ,או עם מקלטים שפעם היו נותנים מענה והיום
כבר לא ויש להם שאלות משאלות שונות לגבי הפטור של הממ"ד ,לגבי הגודל של ממ"ד ,לגבי האפשרות
לעשות עסקה ,באיזו צורה ,מה קשור למה 2אני חושב שצריך לעשות איזה יום מרוכז של כל אנשי הציבור
במועצה ,בעיקר חברי מועצה ,ראשי וועדים וכאלה ,שבוא נבין להם נתונים 2אבל צריך להיות בקיא 2אם
אתה יודע לומר משהו בעניין המקלוט ,בבקשה2
יש החלטה של המנהל לתת פטור לממ"דים עד  .7מטר 2בקשות
אדר' מאיר בן הרוש:
לממ"דים לא טעונות אישור המנהל ,לא טעונות אגרה 2מוגשות ללא קשר ,לפחות כך נהגנו ב'שיקמים',
ללא קשר לבנייה הקיימת 2זאת אומרת אנחנו בודקים את הממ"ד בעדיפות ראשונה ולא מסתכלים על
המסביב2
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???:

זה צריך להיות צמוד דופן לבניין?

אדר' מאיר בן הרוש:
מאשר לך מקלט משותף,

כן ,זה אמור להיות חלק מהמבנה ,אבל כמובן אם אתה הולך להג"א והוא

מר שמעון סוסן:

מה שמאשר לך הג"א הוא אומר2

מר אמיתי יוסף:
אסיפה כללית,

 222לפרסם את זה ביישובים 2אני סומך עליך שתעשה את זה 2כי היתה לנו

שנייה רגע 2אייל ויוסי ,תקשיבו טוב עכשיו 2באמת ,אני לא יודע מתי
מר שמעון סוסן:
לאחרונה עשינו פרסום יזום בעניין ממד"ים 2אומר יוסף אמיתי בצדק ,חכו רגע ,חבר'ה,
מר בן אברהם דב:

שמעון ,שלחו מיילים לכל התושבים במועצה ,מי מעוניין,

מר שוורץ שלומי:

תקשיב ,אם זה נושא חשוב2

יכול להיות 2בואו רגע ,תקשיבו רגע 2אומר יוסף ,אני קלטתי אותו 2הוא
מר שמעון סוסן:
לא אמר את הכל ,אבל אני כבר אומר מה הוא אמר 2הוא אומר' :תשמע ,ישבנו באסיפה ואף אחד לא ידע
להגיד מה מותר ומה אסור ולא יודעים' 2עכשיו ,תראו ,אפילו אם אנחנו יוצאים לפרסום ,נגיד סתם ל-
 7,333בתי אב ,בסדר? ורק  .33ניצלו את הפרסום הזה לרמת הידע ,זה מספיק לי 2זה סוג של מקרה שאני
רוצה שידעו 2אגב ,אני לא סתם אומר לכם ,בספטמבר ,אני ראיתי עכשיו מכתב ,אני אראה לך אותו,
שדנג'ו ,שהוא יו"ר הוועדה מטעמנו במועצות  222מבקש ממנכ"ל המנהל להאריך את התקנה הזאת,
שמתירה את העניין של הממ"דים בסגנון שדיבר המהנדס כעת2
אז אני מבקש מכם 2לנו יש כלים לפרסם את הדבר הזה ,בכל מיני צורות 2אני מבקש א' ,להוציא נייר
עבודה ,ביחד עם המהנדס ,עם אנשי המקצוע ,שאומר לתושבים בפלייר מה מותר להם בעניין הזה,
בצורה ברורה 2פעם שנייה ,בכל כלי הפרסום של המועצה ,שיש כאלה לרוב ,עם כל הכבוד לכם ,אני
מחשיב את העניין הזה ,יותר חשוב מאשר הרבה הודעות באירועים במזור שיש לפעמים (נשמעים
צוחקים) 2כל יום יש אירוע במזור 2כל התרבות עברה למזור 2תשעה קבין של תרבות ירדה במועצה,
שלומי שוורץ לקח עשרה 2לא יודע איך אתה עושה את זה2
מר שוורץ שלומי:

זה הזמן להגיד שהאירוע אתמול במזור היה אירוע מועצתי222 2

אז אם ככה יוסף אמיתי לוקח את זה לרינתיה 2גמרנו 2יוסף ,קיבלנו את
מר שמעון סוסן:
ההער ה שלך 2אני מבקש לרשום ,במליאה הבאה ,אני מדווח למליאה מה נעשה בתחום הפרסום 2במליאה
הבאה 2אם צריך שירד פלייר ,ירד פלייר 2בכל ערוצי הפרסום 2יש לכם עוד שאלות? מאיר ,תודה רבה לך2
בהצלחה שיהיה לך ,בשם כולם2
)7

אישור מכרז  – ..073.0לביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות ( )LEDבישובי
המועצה2

מר שמעון סוסן:
לדים2

אישור מכרז  2..073.0בבקשה 2אמרנו המכרז שדיברנו עליו קודם ב-

היו חמש הצעות 2האומדן עמד על  .,.78,333כולל מע"מ ,ההצעה הזולה
מר יוסי אלימלך:
של חברת 'טופ מרקט מדיה בע"מ' עמדה על  .,.77,333כולל מע"מ לכלל המערכת2
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לכל המושבים ,ואנחנו יוצאים מה שאמרנו קודם לניסוי ,לפיילוט ,ונבדוק
מר שמעון סוסן:
את הפיילוט 2נחזור לדווח על הפיילוט מהיישובים למליאה ,לפי מה שדובי ביקש ,ונהיה זהירים לגבי
העניין של ההקמה 2הרצל ,דיברנו קודם 2המועצה עכשיו עשתה מכרז מסגרת להקמת שלטים ,לדים,
מר יוסי אלימלך:

מסכים אלקטרוניים בכניסה ליישובים2

מסכים אלקטרוניים בכניסה 2במקום שאנחנו באים ליישובים ושמים
מר שמעון סוסן:
באנרים ,הבאנרים האלה שהם לא יפים בלשון המעטה ,גם אנחנו וגם היישובים רוצים להודיע הודעות
לתושבים ,לא מסוגלים 2בצו רה נורמטיבית 2העולם מתקדם 2אמנם אנחנו במושבים מושבים ,אבל בעיר
אתם רואים הכל שלטים טכנולוגיים 2אנחנו באים עם שלט כזה ,אחת ולתמיד לפתור את הבעיה 2גם
לחסוך כסף ,גם להיות יותר אסתטיים ונקיים ,גם יכולת לתת לך אפשרות במושב טרומן לדווח ליישוב
שלך הרבה דברים שאתה רוצה לדווח להם ,ולמועצה ,בו זמנית 2וביום שאין מה לדווח ,הלוואי שיהיו
ימים כאלה ,נשים פרחים ונגיד לאביבה 'מזל טוב ליום ההולדת' ולשולה 'בעלך נסע לחו"ל' 2אני מתלוצץ
כמובן2
יש יכולת בלוח פרסום הזה לעשות כל מה שעולה על דעתך בלדים האלה 2אבל העיקר שלהם ,לא פרסום
לא כלום 2רק להיות בצ'אנל עם התושבים ,של כל יישוב 2בצורה נורמטיבית ,נקייה ,אסתטית ,מסודרת2
היכולת לשלוט בשלט כזה ,אתה בוחר אותה מהיישוב שלך 2בטלפון אתה יודע לשלוט ולהקליד הודעה2
להפסיד הודעה 2אני אומר נכון?
מר יוסי אלימלך:

כן ,כן2

לעשות כל דבר שאתה רוצה בהודעה בקטע שלך 2במועצה אותו דבר2
מר שמעון סוסן:
כלומר אנחנו בו זמנית יודעים לומר לאנשים בזמן אמת 2זה חוסך כסף בגדול 2זה יותר אסתטי ,זה יותר
נאה לעין2
מר יוסי אלימלך:

משמש גם לחירום2

אנחנו גם יודעים ליהנות מההודעות בצורה אמיתית 2כי באנרים ושלטים
מר שמעון סוסן:
תמיד יש התעכבויות 2אתה מכיר את זה 2אפילו שאתה רוצה להודיע ביישוב שלך למשהו לילדים ,והטלת
על מישהי לכתוב בריסטול ,תראה כמה פעמים זה נפל וזה לא היה ביום שרצית ,בשעה שרצית ,בזמן
שרצית 2כאן יש לך יכולת לשלוט ולהודיע לציבור כל מה שאתה רוצה2
אני לא רוצה לדבר על שעת חירום 2בשעת חירום כל דבר שאתה רוצה אתה מעלה 2אתה בנקודת זמן
שולט ביישוב בלהודיע להם מה שאתה רוצה להודיע להם ,בצורה נורמטיבית ,נקייה ,אסתטית ומסודרת2
מר הרצל אברהם:

עכשיו זה מותקן בשני מקומות כבדיקה או מה?

עוד לא 2עכשיו כשעשינו מכרז ,החלטנו ואמרנו במכרז שאנחנו רוצים
מר שמעון סוסן:
להוציא ליישוב או שניים ,לראות איך זה עובד ולעשות פיילוט 2לראות נגיד סתם ,הגודל ,הגובה ,הצורה
שבה אנחנו יכולים לשלוט בדבר הזה 2רוצים לראות ,לפני שאנחנו יוצאים לכל הזה 2אמרנו שנצא
לפיילוט ליישוב אחד או שניים 2יישוב אחד לפיד ,בטוח 2השני עוד לא ידוע 2זה לא משנה 2נעשה את
הפיילוט ,נחזור לפה ,נדווח על הפיילוט 2דובי ביקש ,בצדק 2נדווח מה קרה עם השלטים ,איך הם עובדים,
כמה זה חסך ,כמה זה טוב 2הרי אם זה לא טוב ,אני לא אמשיך את הדבר הזה 2עם כל הכבוד לכל קבלן
ולכל זוכה 2י ש שאלות? אני מבקש לאשר את המכרז הזה 2מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז2
מר אבנר אבולש:

יש זוכה במכרז?
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מר יוסי אלימלך:

כן 2נו ,על זה אנחנו מצביעים2

מר אבנר אבולש:

ובדקו אותו?

מר יוסי אלימלך:

כן2

מר שמעון סוסן:

רק רגע 2אנחנו קיבלנו מצב,

לא ,אני רק רוצה להעמיד שני דברים 2דבר אחד ,אני בעל עניין בעניין
מר אבנר אבולש:
הזה 2גילוי נאות 2לא אני אישית ,כן? אבל מטעם ממשהו מהמשפחה שלי 2ולמיטב ידיעתי לבן אדם הזה
אין ניסיון 2בשני מקומות שהוא ביצע עבודה לא סיים2
מר שוורץ שלומי:

מי זה?

מר אבנר אבולש:

על מי שאנחנו מדברים2

מר שוורץ שלומי:

מה פתאום? זה מכרז חדש 2טרם יצא 2מאיפה אתה יודע מי זה?

מר שמעון סוסן:

לא ,לא הבנת ,שלומי ,מה הוא אומר2

שלומי ,אני יודע יפה מאוד מה אני מדבר 2לכן אולי כדאי להביא המלצות2
מר אבנר אבולש:
אני הייתי שמח מאוד אם הייתי רואה המלצות לגבי הנושא הזה2
מר שוורץ שלומי:

רק שנייה 2היום היה המכרז ,היום היה הפישור 2עבר ,המלצות ,עצות2

מר אבנר אבולש:

ראית המלצות שלו?

מר שוורץ שלומי:

האבא של ההמלצות 2של אדם מקצועי ,שנתן לנו המלצות ,הכל2

מר יוסי אלימלך:

גם היועץ בדק את ההמלצות2

עו"ד חן סומך:

ההצעה שלו נבדקה גם על ידי היועץ2

מר אבנר אבולש:

עזוב ,אני לא מדבר על היועץ המשפטי ,אם היא נבדקה2

מר שמעון סוסן:

לא ,לא משפטי 2יועץ מקצועי2

השאלה אם הוא מסוגל ,מבחינת המסוגלות שלו 2הוא לא ביצע עבודה
מר אבנר אבולש:
בסדר גודל של כמויות כאלה ,של דבר כזה בחיים 2הוא בסך הכל ביצע שני פרויקטים ,למיטב ידיעתי,
בטדי ובפרדסיה ,שהוא לא סיים אותם 2אולי אני טועה בדיווח שלי ,אני לא יודע2
מר שוורץ שלומי:
מתכוון למשהו אחר2

טופ מרקט מדיה ,אתה מכיר את החברה הזאת? לא ,אני חושב שהוא

ההצעה שלו עומדת בכל קריטריון של דיני המכרזים 2ההצעה שלו נבדקה,
עו"ד חן סומך:
עומדת בתנאי הסף 2נבדקה על ידי היועץ המקצועי2
מר שמעון סוסן:

לא יועץ משפטי ,יועץ מקצועי2

היועץ המקצועי בדק את העבודות במקומות שהוא ביצע ,דיבר עם
עו"ד חן סומך:
אנשים ,זה מה שהוא מסר לוועדת המכרזים2
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מר אבנר אבולש:

ומה הוא מצא שם?

עו"ד חן סומך:

המלצות טובות ,והבן אדם יודע לבצע את העבודה הזאת2

מר אבנר אבולש:

הוא סיים לבצע את שתי העבודות?

לטענתו כן 2טוב ,בוא ,על השמועה הזאת שאני שומע ,זה לא זה 2אני לא
עו"ד חן סומך:
היועץ המקצועי 2אי אפשר ,חברים2
מר אמיתי יוסף:

הוא זכה במכרז ,אי אפשר לעשות 222

תשמעו רגע 2עכשיו אני רוצה לומר משהו 2לא ,אני רוצה לומר משהו2
עו"ד חן סומך:
תשמע רגע! שלומי ,אל תפריע לי רגע 2אני אומר בזהירות 2זו שערורייה שאין כדוגמתה שבן אדם שנוגע
בעניין ,אתה נוגע בעניין,
מר אבנר אבולש:

חמודי ,אני נוגע בעניין,

עו"ד חן סומך:

אתה נוגע בעניין כי יש לך קרוב משפחה שהגיש הצעה במכרז הזה2

מר אבנר אבולש:

אתה מוכן רגע להירגע?

עו"ד חן סומך:

באופן עקרוני אתה במפורש ,אתה לא יכול,

מר אבנר אבולש:

 222העניין שלי2

עו"ד חן סומך:

זה כן העניין שלך2

מר אבנר אבולש:

מה הקשר בכלל?! מה הקשר בכלל?!

עו"ד חן סומך:

כי מה שאתה אומר -

מר אבנר אבולש:

אני דיברתי עכשיו בעניין של 222 ,על משפחתי אני יוצא החוצה2

עו"ד חן סומך:

אתה צריך לצאת החוצה2

מר אבנר אבולש:

אני לא צריך לצאת החוצה2

עו"ד חן סומך:

כי זה קרוב משפחה שלך2

מר אבנר אבולש:

אתה לא מדבר עליו2

ואתה לא צריך בכלל להעלות את זה כאן 2אני רוצה לומר לך שמה שאתה
עו"ד חן סומך:
אומר ,אתה אומר שוועדת המכרזים והיועץ המקצועי והאנשים החברים שלך שישבו ,קיבלו החלטה
שהיא לא נקייה 2ואתה בא ממקום לא נקי2
מר אבנר אבולש:
הבדיקות שאתה טוען 222

אדוני היועץ המשפטי ,מה אני אמרתי?! אמרתי אני רוצה לראות את

מר שמעון סוסן:

אבל רק רגע ,אבנר ,חן 2תקשיב לי2

מר אבנר אבולש:

מותר לי?!
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עו"ד חן סומך:

לך לא! לך לא!

מר שמעון סוסן:

אבנר ,אבנר ,אבל אבנר2

עו"ד חן סומך:

לכל חברי וועדת המכרזים היה יכול לעשות את זה2

 222מה אתה מתנפל עלי?! אתה בכלל דן בעניין שלי פה?! או בעניין
מר אבנר אבולש:
המשפחתי שלי?! מה אתה מדבר בכלל?!
עו"ד חן סומך:

אתה צודק 2באמת זה לא ראוי שאני אתייחס2

מר שמעון סוסן:

רק שנייה ,חן 2אבנר ,אבנר2

מר אבנר אבולש:

מה זה קשור אליך בכלל?

עו"ד חן סומך:

זה קשור 222

מר אבנר אבולש:

 222שאלות טכניות2

עו"ד חן סומך:

ככה מתחילה שחיתות! ככה! ככה מתחילה שחיתות2

מר אבנר אבולש:

אולי הפוך 2אתה מסתיר מידע2

מר ורד לוי:

מותר  222לך יש את כל ההוכחות? תן לו את ההוכחות2

מר שמעון סוסן:

אבל רק שנייה 2חן ,ורד2

מר אבנר אבולש:

 222לא לי ,לוועדות2

עו"ד חן סומך:

אתה יודע מה? אני אפילו לא מתכוון להתחיל לענות לך ,כי אתה,

מר אבנר אבולש:

אז אל תענה2

עו"ד חן סומך:

טוב ,עזוב ,אתה יודע מה?

מר אבנר אבולש:

אל תענה ,יותר טוב2

מר שמעון סוסן:

שנייה ,שנייה 2ורד2

אתה  222יועץ משפטי ,כל אחד (מדברים ביחד) על מה אתה מדבר? אתה 222
מר אבנר אבולש:
למישהו פה על  222שהוא מדבר בעניין שלו? רק אלי אתה נטפל? יש פה  77 ,70 ,77חברי מליאה 2כל אחד
 73פעם מדבר בעניין של האישורים שלו ,שהוא בעל עניין והוא צריך לצאת החוצה 2מה ביקשו ממך?
אבל עזוב רגע ,חן 2רק שנייה 2אבנר ,אבנר ,אני מבקש ממך 2תורידו את כל
מר שמעון סוסן:
האבק 2עכשיו אני רוצה להגיד לכם את הדברים לפרוטוקול פעם נוספת 2ורד תקשיבי ,ואבנר תקשיב וכל
המליאה תקשיב 2תקשיבו טוב 2אני נותן לכם את התהליך ואומר לכם את הדברים שהיו ,בדיוק 2אני לא
מעורב בזה כמובן 2אני קיבלתי את זה עכשיו ,כי ישבו וועדת מכרזים ,דובי ושלומי,
מר יוסי אלימלך:

רפי ויוסי2

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,היו ארבעה 2יוסי בן שחר והיועץ המשפטי2

מר יוסי אלימלך:

המקצועי2
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והיועץ המקצועי 2תקשיב ,אני רוצה להגיד לך ,אבנר ,מה היה פה בדיוק,
מר שמעון סוסן:
כי פה עכשיו עלו שאלות 2קודם כל ,אני מבקש שתנמיכו ווליום 2לא מקובל עלי דין ודברים כזה 2אני לא
חושב שלא אתה צודק ולא היועץ המשפטי צודק ,במקרה שאתם קופצים אחד על השני ,בלי להבין 2שימו
לב 2אתה באת בתמימות לומר את מה שאמרת2
מר אבנר אבולש:

ביקשתי דוח2

אבל רק שנייה ,אבנר 2תקשיב ,תראה איפה מצאת את הסיטואציה
מר שמעון סוסן:
הזאת 2אני אפילו לא היה בידי דקה זמן בין וועדת מכרזים לבין הישיבות שהיו פה ,הם באו לפה מוכנים2
היה מכרז 2המכרז פנה לאנשים שונים ,לבוא לומר את הדבר הזה 2לקחנו יועץ מקצועי ,מעבר ליועץ
המשפטי 2שאני לא יודע אפילו מי הוא ,אבל מנכ"ל המועצה הביא אותו 2מה השם שלו?
מר יוסי אלימלך:

איציק קדם2

מר שמעון סוסן:

קדם ,שהתחום שלו? זה התחום?

מר יוסי אלימלך:

כן2

יועץ מקצועי ,שבא וליווה אותנו במועצה ואמר לנו מה אנחנו צריכים
מר שמעון סוסן:
והוא ליווה את המכרז 2אנחנו עושים את זה מעת לעת במקומות שאנחנו לא מבינים 2יועצים לוועדת
המכרזים 2מעבר לזה ,נגיד בניין לא צריך יועץ מקצועי2
מר יוסי אלימלך:

מפקח ,כן2

לא ,המפקח בא ,אבל יועץ מקצועי ספציפי שמבין בתחום הזה 2מכיר את
מר שמעון סוסן:
העולם הזה 2אני לא מכיר אותו 2עכשיו ,הוא בא לפה ,רק רגע 2היועץ המקצועי ליווה את הוועדה 2הוועדה
פתחו מעטפות לפני שבועיים ,א חרי שפרסמו מכרז ,נתנו זמן למי שרצה לבוא 2פתחו את המכרז וראו מס'
 0 ,7 ,.וכן הלאה 2הדבר הראשון שהלכו לעשות ,עכשיו בשבועיים הללו ,מאז שפתחו ,אני אומר לכם
מיום פה ,יום שם ,אינני יודע 2אנחנו לא מתערבים בוועדת מכרזים 2אני לא נמצא ב 222של וועדת מכרזים2
בחיים אני לא שואל ,לא שומע 2מקבל המלצות ,חותם עליהם 2כאילו  .3שנים ככה 2חברי הוועדה
יושבים פה ,יגידו לכם 2בכלל לא יודע 2מביאים דבר מוגמר2
עכשיו ,יועץ משפטי היה בוועדה 2ארבעה חברי וועדה היו 2יועץ מקצועי בא ,ואמר להם שם ,אני מבקש
עכשיו תשמע מה הוא אמר להם 2שלומי ,בבקשה ,כיו"ר וועדת מכרזים ,מה אמר לכם היועץ על ההצעה?
מר שוורץ שלומי:
מקצועית ושהכל בסדר2

הוא אמר שהוא בדק ובדק את ההמלצות והבן אדם בסדר ובדק בצורה

מר שמעון סוסן:

ושהוא מומלץ? בבקשה ,דובי2

אני לא רוצה להתייחס דווקא לישיבה הזאת 2הישיבה הזאת לא היתה
מר בן אברהם דב:
שונה 2אני גם ב .3-שנים האחרונות בוועדת מכרזים ,לא היתה שונה מאף ישיבה שהיו בתוך מאות
המכרזים שהיו לחבר'ה במודיעין ,לפי כל הדברים שהיו כל הזמן אותו דבר 2לא השתנה2
עכשיו ,בא היועץ ואמר להם' :בדקתי' 2נימק למה 2בא היועץ המשפטי,
מר שמעון סוסן:
בדק את העניינים הסטטוטוריים ,כי צריך לראות שהוא הגיש ככה ,ערבויות ,ועמד בזה ,עמד בזה ,הם
סיימו את הדיון כשאני אפילו אין בידי דקה זמן ,וזה בסדר גמור 2באו ואמרו 'נבדק על ידי היועץ
המקצועי' 2הערתך לגבי העניין הזה ,אני הייתי מציע שסתם ככה אי אפשר לקשור אותה לעניין של וועדת
מכרזים 2ההמלצה של וועדת מכרזים לא יכול שלא תתקבל מבחינתי במליאה2
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שתי מילים 2אני חבר מליאה ,חבר הנהלה 2בלי שום קשר כרגע ,ובאמת זה
מר אבנר אבולש:
לא מעניין אותי בכלל ,באמת שלא מעניין אותי המכרז הזה ,זה גרושים ,זה שטויות 2אבל מי שאני מכיר,
אני מדבר מגרונו 2אבל מתוך מה שאני יודע לגבי האיש הזה ,אתה מצפה ממני שאני לא אגיד את זה?
מר שמעון סוסן:

לא ,רק רגע ,רק שנייה2

מה אתה מצפה ממני? כחבר מליאה לקבל את זה כחותמת גומי? כי אני
מר אבנר אבולש:
יודע ,יכול להיות שאני טועה ,אבל אני מבקש לבדוק 2לפחות בשני המקומות האלה שאני דיברתי עליהם2
לא היועץ המשפטי המליץ ,לא היועץ ההוא שאמר לך שהוא בדק 2נתתי לך שני מקומות 2תואיל בטובך
לבדוק אותם 2הוא השלים שם עבודות? עשה את זה כמו שצריך? תבדוק 2מה זה רע? מה ביקשתי? אם
יתברר לך שב 222הוא ביצע את זה לשביעות רצונם ,בפרדסיה הוא ביצע ,שיש לו ניסיון להפעיל  222 77אז
אני חוזר בי מדברי 2ואם תביא לי את כל הדברים האלה כתובים' ,כן ,ביצע בטדי ,הנה ההמלצה מזה,
הכל בסדר' ,בסדר 222 2זה תפקידי שלי 2המחיר הכי נמוך יתקבל  222זה הכל 222 2שהוא באמת טוב 2זה הכל2
לא מתכוון לדבר על זה יותר ,כי היועץ המשפטי 222
היועץ המשפטי חוזר מהדברים שהוא אמר לך 2אני מתנצל בעניין הזה2
עו"ד חן סומך:
לא הייתי צריך להרים את קולי 2אני מתנצל2
מר אבנר אבולש:

טוב ,אבל גם אני מתנצל אם הרמתי קול2

חבר'ה ,ההמלצה של וועדת מכרזים לא היה  .3שנים דבר כזה שלא
מר שמעון סוסן:
התקבלה ולא יהיה גם הפעם שלא תתקבל 2עכשיו ,בנוסף לכך ,מי שצריך לקחת בחשבון לעשות בדיקה
כזאת או אחרת בהמשך ,שיעשה 2אם בכלל 2אני לא מקבל ולא יהיה במועצה שלי מצב שוועדת מכרזים
המליצה ,והמליאה השיבה אותם ריקם2
יש וועדת מכרזים ,היא עושה את העבודה שלה 2אם מישהו מאיתנו
גב' ורד לוי:
ומישהו חיצוני יש לו מידע נוסף ,מבקש לבדוק ,אז אני חושבת שזה מקובל ולגיטימי2
מר שמעון סוסן:

מה לא בסדר? רק רגע ,מותר ,תן לי להבין אותה2

ברגע שוועדת מכרזים קובעת קביעה ,אני צריכה להיות חותמת גומי
גב' ורד לוי:
ולאשר ,כשאין לי שום נקודה לביקורת? אני מדברת באופן עקרוני( 2מדברים ביחד)
אני רוצה לענות רגע 2אמרו פה שיוצאים לפיילוט לשני יישובים 2לפני כן,
מר שוורץ שלומי:
אם זה טוב ,אם זה רע ,אני לא יודע איך זה נראה 2אני גם  222יעשו פיילוט שני יישובים ,תוך כדי זה,
רק רגע ,ורד ,אני רוצה שתדעי 2אם לא נחה דעתי ,זה לא היה עובר2
מר שמעון סוסן:
המנכ"ל מראה פה המלצות ,שש המלצות שיש לעניין הזה 2יועץ מקצועי שיש לנו 2תראי ,אם אנחנו לא
סומכים על אף אחד בעולם ,אז זה סוף העולם 2יש לנו יועץ מקצועי 2על העניין המשפטי אנחנו מקפידים
קלה כחמורה 2זה גם אם תרצי ואת תרצי ביחד ,אני ואת ,לא נצליח אלא ללכת בדרך הישר 2שלא תטעי2
וועדת מכרזים ישבה ,קיבלה יועץ מקצועי ,המלצות שלו ,אחרי בדיקות 2הוא לא אומר סתם 2יש
המלצות מפורשות ,שש המלצות שוועדת מכרזים ראתה בנוסף וכתובות 2את יכולה להגיד ,אין סוף
לדמיון 2זה לא שישבה וועדה וסתם ככה אמרה את מה שאמרה 2אני רוצה להסביר לכם את הקושי 2כי
אני באמת לא נגד שיבדקו והכל 2אני רוצה להגיד לכם 2אם בכל מכרז יהיה ,כי אין סוף לעניין הזה 2נושא
המכרזים כל כך רגיש במדינה ,בגלל העניין הזה 2לפעמים התחרות לא יצאה והתוצאות שלה טובות,
אנשים מנסים לשנות ולעשות כל מיני דברים 2אני לא אומר שזה  222חס וחלילה 2אני אומר לך ברמת
העיקרון ,מה שאומר היועץ המשפטי ,בכלל ,לא היום 2למה אני מקבל כמעט כל המלצה של וועדת
מכרזים? הנה ,אני אומר לכם ,אני אומר את זה לפרוטוקול 2אני למען הסר ספק ,למען שלא יהיה מצב
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שבו ,כי דרך אגב וועדת מכרזים היא רק ממליצה אלי 2היא רק ממליצה 2אחרי כל ישיבה שלה ,היא רק
ממליצה אלי 2אני החלטתי מתחילת הדרך שלי שוועדת מכרזים קודם כל מקצועית ,היועץ המשפטי
שמלווה אותה ואנשי המקצוע שלה ,שזה גם המנכ"ל וגם הגזבר ,ובנוסף לכל פרויקט ,לכל נושא כמעט יש
גם את איש המקצוע המומחה ,אני מקבל את זה מראש 2הנה ,אני אומר לך 2אני אומר את זה לפרוטוקול2
דבר שאולי אני לא יודע ,היועץ המשפטי יגיד לי 'למה אתה צריך' 2אני צריך לאשר את ההמלצה של
וועדת מכרזים 2אני מקבל מראש 2את יודעת למה? למה ברגע שאני אעשה סלקציה ,גם אם נפסיד במכרז
אחד ב , .33-וזה לא טוב שאישרתי את מה שהם המליצו בפני ,אני מעדיף כך מאשר שמישהו ישאל
שאלות ויאמר לי' :שמע ,תשתמש בכוח הזה מתי שנוח לך ,מתי שלא נוח לך 2תשנה ,לא תשנה' 2לא2
אנחנו על עניין של טוהר מידות ויושרה לא מוותרים 2במועצה אזורית חבל מודיעין ,לא מוותרים2
ולא ,חס וחלילה ,לא מדבר על המקרה הזה 2אני מדבר ברמת העיקרון 2וועדת מכרזים אומרת לך' :עשינו
עבודה ,שקלנו' 2אנשים רציניים יושבים בוועדת מכרזים 2היועצים שאיתם יועצים רציניים' 2בדקנו,
שאלנו' ,מנכ"ל ,גזבר ,כולם ביחד אומרים2
אין לי ספק שהם עושים עבודה טובה 2ומתוך הניסיון שלי פה ,לא היתה שום
גב' ורד לוי:
התנגדות לשום מכרז שעלה עד היום 2ואם פעם אחת יש מישהו שיש לו הערה ,שאולי לא בדקו איזושהי
זווית מסוימת ,אני חושבת שיותר מקובל לעשות עוד בדיקה אחת קטנה 2אף אחד לא פסל 2אולי כן יש לו
מידע? למה לפסול את זה? למה שוועדת המכרזים לא תיקח את זה בחשבון? אם מתגלה אינפורמציה
נוספת ,למה להסתיר אותה? אם אין בזה שום אמת ,אז זה פסול בכל מקרה2
מר בן אברהם דב:
ממקור,

האינפורמציה פה היא לא אינפורמציה שנפלה מהאוויר 2היא אינפורמציה

עוד יותר טוב 2אז עוד יותר טוב 2אז אולי זו אינפורמציה 222תבדוק ,תאשר 2יש לי
גב' ורד לוי:
שש המלצות ,ויכול מאוד להיות שיש שניים מתנגדים מאוד גדולים 2ואז יש לך את כל המידע 222 2ותגיד:
'המתנגדים צודקים או הממליצים צודקים'( 2מדברים ביחד)
את לא יכולה על סמך ,ואני לא אומר על המקרה שלו ,שמישהו מכיר
מר שוורץ שלומי:
מישהו ,וזה אומר ככה וההוא אומר ככה2
אני רק אומרת שיש איזושהי נקודה שיכולה להוות סימן שאלה לגבי משהו ,שווה
גב' ורד לוי:
בדיקה נוספת 2מה ייקח לך? עוד שעתיים עבודה? הוועדה ,שמוועדה ,שיהיה ראש ממשלה ,מה זה משנה?
???:

מליאה יכולה לא לאשר2

גב' ורד לוי:
שמתנגד ,כי הוא אומר,

דרך אגב ,אין לי שום דבר איתו 2אני רק אומרת ,מבחינה עקרונית ,אם יש מישהו

מר שוורץ שלומי:
עשינו את העבודה שלנו2

אבל את צודקת מבחינתך 2את יכולה לא לאשר 2אנחנו כוועדת מכרזים

עו"ד חן סומך:

איפה זה יעצור? אני רוצה לשאול אותך ,דובי ,איפה זה יעצור?

תקשיבו ,חבר'ה 2קודם כל אני מבקש לאשר את המכרז ,בכפוף לכך שאני
מר שמעון סוסן:
אומר ,תקשיבו טוב 222,אני בעד זה שיעמדו כרגע הנתונים על השולחן ,שצריכים עוד בדיקה 2אבל אני לא
אשנה את העניין ש 222יאושר  2אם הנתונים שניתנו לוועדת המכרזים יימצא חלילה נניח ,אני אומר עוד
פעם ,אני לא יודע 2אבל נניח שנזרק עכשיו נתון 2אני קיבלתי את מה שאמרתם ,וגם עכשיו אני ממליץ
לאשר את המכרז ,בכפוף לכך שאם יימצא מישהו לנכון ,או וועדת מכרזים או היועץ המשפטי או
המנכ"ל או לא יוד ע מי ,לבדוק נתונים נוספים וניתנו נתונים שהם לא נכונים ,אז ממילא,
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המצב המשפטי הוא כזה ,שיהיה ברור 2וועדת המכרזים ,שהיא הגורם
עו"ד חן סומך:
הסוברני להחליט ולתת המלצה למועצה ולראש המועצה קיבלה נתונים מסוימים 2על בסיס הנתונים
האלה הוועדה המליצה את מה שהיא המליצה 2אם מישהו רימה את וועדת המכרזים ,הביא מידע שהוא
מידע לא נכון ,כל הבסיס של ההחלטה של וועדת המכרזים יישמט 2אז אם מישהו חושב שלצורך העניין
יש נתונים שצריכים להגיע ,שיעביר אותם למנכ"ל המועצה 2מנכ"ל המועצה יבדוק אותם עם היועץ
המשפטי והיועץ המקצועי 2אם יימצא שיש משהו ,אנחנו נבטל כל זכייה שלא תהיה 2שיהיה ברור2
אבל אני רוצה לומר לכם שני דברים 2לגבי המכרז הספציפי הזה 2יש במכרז הספציפי הזה פיילוט 2זה לא
שמחר בבוקר הוא מקבל לבצע את כל המכרז 2כך שגם בנושא הניסיון ,הדברים האלה נשאלו 2כי היתה
השאלה גם אם נעשה תיאום עם היישובים וגם הדברים ,הדברים לא זרמו בעניין2
מר שוורץ שלומי:

 222וזה הוסבר ,כדי לראות 2אני שאלתי  222כדי לראות אם זה בסדר222

הדבר השני ,אתם מקבלים את המידע הזה כדי שתוכלו לבוא ולהעלות
עו"ד חן סומך:
את כל השאלות 2אז יכול להיות שאני התפרצתי ודיברתי בצורה לא נאותה לא בגלל שרציתי לפגוע
במישהו ,אלא שמבחינת התהליך יש כאן בעיה 2תבינו 2אתם עכשיו דנים במכרז אחד 2וועדת המכרזים
הזאת היא אחת מוועדת המכרזים הפעילות ביותר בארץ 2המועצה הזאת לא הולכת למכרזים של החברה
למשק וכלכלה כדי להוזיל עלויות 2היא עושה כמוי ות מכרזים עצומות 2איפה זה יעצור? אנחנו  77חברי
מועצה יושבים פה2
מר שמעון סוסן:
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 2 03וכל אחד יכולה להיות לו ,כשאנחנו נביא לפה שישה ,שבעה מכרזים2
עו"ד חן סומך:
תהליכי העבודה לא יכולים להסתיים 2אז אם יש לכם מידע שאתם רוצים להעביר ואתם אומרים:
'רבותי  ,קיבלתם את ההחלטה' ,כמו בבית משפט ,דרך אגב 2אם מישהו העלים נתונים מבית משפט,
משהו כזה ,אז אפשר לפתוח כל דבר מחדש 2אז תביאו את זה 2אבל אתם יודעים עכשיו על הדברים 2אתם
יודעים על התהליך שבוצע ,והתהליכים צריכים להתקדם 2במכרז הספציפי הזה ,בטח שאין מניעה
להתקדם2
אם יש נתונים חדשים ,יגיעו והרי לא אלמן ישראל 2מחר בבוקר לא
מר שמעון סוסן:
יוצאים לעבודה ,עם כל הכבוד לכולם 2במקרה הטוב ,אחרי המכרז הזה עוד חודש חודשיים נתחיל ,אם
בכלל ,בפיילוט 2אבל אם יש נתונים שיש אותם ,אני לא רוצה סתם לדבר 2אני כרגע קיבלתי המלצה על
ידי וועדת מכרזים שנבדק המכרז והומלץ פה אחד על ידי כל חברי וועדת מכרזים 2אני אומר נכון ,שלומי?
מר שוורץ שלומי:

כן2

והיועצים שהיו שלו 2וכל יועץ ,אנחנו לא מבטלים אותו 2אין פה אנשים
מר שמעון סוסן:
שמישהו יכול לדלג עליהם או להעביר אותם 2וגם הגזבר ,גם המנכ"ל ,גם היועץ המשפטי ,גם היועץ
המקצועי וגם חברי וועדת מכרזים 2אז אנחנו נמשיך במסורת שלנו 2אנחנו ממליצים לאשר את המכרז
הזה 2אם מישהו יש לו מידע חדש ,אומר היועץ המשפטי ,וניתנו נתונים לא נכונים ,ממילא זה לא קשור
לאישור2
וזה נכון לגבי כל מכרז וכל תהליך שהמועצה עושה בעניין הזה2
עו"ד חן סומך:
*** מר יוני ריינהורן יוצא מהישיבה ***
אני מבקש לאשר את מכרז  ,..073.0לפי מה שנטען פה 2מי בעד? מישהו
מר שמעון סוסן:
מתנגד? אושר2
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז  – ..062.3לביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות
( )LEDבישובי המועצה ,ע"י חב' טופ-מרקט מדיה בע"מ בסך של 2₪ .,.77,08.
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)0

דוח ביצוע תקציב רגיל ינואר-מרץ 273.0

מר שמעון סוסן:

דו"ח ביצוע תקציב רגיל ,ינואר-מרץ 2שלמה2

אני העברתי לכולם מה דפים שמתמצתים את כל הביצוע של הרבעון
מר שלמה כפרי:
הראשון 2בקצרה ,ב עמוד הראשון ששלחתי לכם ,בעצם ריכוז של כל ההכנסות וההוצאות ,והפער בין
הביצוע לתקציב 2לצד הארנונה ביצענו הכנסות של  77,.57,333והתקציב לתקופה הזאת הוא 270,733,333
הפער שין  .,033,333נובע מזה שבעצם בסוף מרץ ,אנחנו מדברים על דוח ינואר-מרץ ,בסוף מרץ היה חג
הפסח ולכן אנשים דחו את התשלום לאפריל ,והתמונה נכון להיום היא הרבה יותר טובה 2יש לי את
הנתונים ,מי שרוצה 2כלומר בגדול ,תמיד הדוח הרבעוני לא מייצג כל כך טוב את כל ההכנסות
וההוצאות 2ולכן בדוח החצי שנתי ,שהוא בוודאי מייצג יותר טוב ,נראה כבר נתון הרבה יותר טוב2
לגבי הכנסות עצמיות יש פער חיובי של  2.,733,333והממשלה עוד  2583סך הכל הביצוע בצד ההכנסות
כמעט  05,333,333לעומת תקציב של כמעט  205הפער הוא גידול סך הכל של  533,333שקל2
בנושא ההוצאות ,כפי שאתם רואים ,השכר פחות או יותר אותו דבר והפעולות גם כן פער של  2075שזה
בעיקר חינוך 2רוב ההוצאות שלו הם יותר תקציב ל .3-חודשים מאשר ל .7-חודשים ,ולכן הרבעון
הראשון יוצא כאילו בביצוע יותר טוב ,אבל בהמשך הוא ירד ויתאזן2
אם אני רואה את כל התמונה ,סך הכל כפי שהראיתי לכם ,יש עודף של  ,007למרות הירידה בארנונה 2זו
בעצם תמצית של כל ה ביצוע 2אם יש שאלות ,נתתי לכם חומרים ,דפים ,הכל 2יש שאלות?
מר שמעון סוסן:

לא 2אוקיי 2צריך לאשר אותו ,חן?

עו"ד חן סומך:

לא 2נרשם2

מר שמעון סוסן:

דווח ביצוע תקציב ינואר מרץ2

)7

אישור מורשי חתימה בי"ס בן שמן2

מר שמעון סוסן:

אישור מורשי חתימה בי"ס בן שמן 2יוסי2

מר יוסי אלימלך:

הוספה של מורשה חתימה ,נציג הנהגת ההורים ,מר איציק משיח2

איציק משיח מגנתון ,הוא מוועד ההורים המרכזי 2אנחנו רוצים להוסיף
מר שמעון סוסן:
אותו למורשי החתימה של בי"ס בן שמן 2מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד איציק משיח ,תוספת
לחשבון בי"ס בן שמן ,הקהילתי2
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הוספת מר איציק משיח כמורשה חתימה בבי"ס בן שמן.
)7

אישור תקציב והיטלי מיסים בישובים שונים2

מר שמעון סוסן:

אישור היטלי מיסים ביישובים השונים 2שלמה2

יש לנו פה שני יישובים 2גינתון ,סה"כ התעריף למטר ארנונה למגורים –
מר שלמה כפרי:
 .025.ולעסקים  25205בסך הכל התקציב – 2553,707
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר תקציב היטל מיסים של גינתון2

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד תקציב היטל מיסים של מושב גינתון לפי  .3.4.למטר מגורים ו4.34-
למטר עסקים .סה"כ תקציב – .432,636
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התקציב השני זה חדיד 2סה"כ התעריף למגורים –  ..20למטר ולעסקים –
מר שלמה כפרי:
 7275למטר 2סה"כ התקציב 2070,037
מר שמעון סוסן:
מתנגד? אושר פה אחד2

אני מבקש לאשר את התקציב והיטל מיסים של חדיד 2מי בעד? מישהו

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד תקציב היטל מיסים של מושב חדיד לפי  ...2למטר מגורים ו..64-
למטר עסקים .סה"כ תקציב – .272,22.
)8

רשימת רשות שמירה לברקת [התווסף לסדר היום]2

מר שמעון סוסן:

יש רשות שמירה לברקת 2מי האנשים?

מר יוסי אלימלך:

למנות את יוסי סעדה ,טל אפרתי ומשה מעטוף2

משה מעטוף ,משק  200חברים ,אני מבקש לאשר את רשות השמירה
מר שמעון סוסן:
בברקת ,על פי מה שיוסי אמר 2מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו שלושת האנשים שיוסי הציע פה כרשות
השמירה בברקת2
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את יוסי סעדה ,טל אפרתי ומשה מעטוף כרשות השמירה בברקת.
)5

דיווחי ראש המועצה

דיווחים 2ידידי ,אם כבר דברנו על שערים ,אני מציע שיוסי יתחיל לדבר
מר שמעון סוסן:
על הטרגדיה שהיתה בברקת ,והמסקנות הראשונות שכבר הגענו אליהן ונעלה את הנושא הזה2
אני אתמצת את זה 2מחר זה יגיע גם לוועדים ,עותק של תזכיר שקב"ט
מר יוסי אלימלך:
המועצה עשה בבוקר האירוע 2בגדול ,בשעה  7:.0בלילה ,בסביבות  7:.0לפנות בוקר הגיע אדם לשער
בברקת 2יש סרט של כל זה ,המצלמה בברקת,
מר הרצל אברהם:

אדם או תושב?

לא ,אדם 2לא תושב המקום 2תושב לוד ,בן  200הגיע לשער ,עמד מול
מר יוסי אלימלך:
השער ,לא על פס הדר יכה 2יש שם פס דריכה אלקטרוני לפני השער 2הוא עמד כמה סנטימטרים לפני,
בגלל זה השער לא קלט אותו 2הוא ראה שהשער נסגר 2יצא מהרכב במטרה לעצור ,להפריע לשער ,כדי
שהשער ייפתח שוב 2ממה שנראה ,במצלמות לפחות ,נשאר משהו כמו  03 ,73ס"מ בין השער לעמוד
סגירה ,ועדיין הבחור ניסה להשתחל ופשוט נתפס שם ונמעך ,והשער נסגר עליו 2ולקח זמן לפתוח את
השער 2אני לא אכנס לכל הפרטים ,אבל לקח זמן לפתוח את שער אחרי זה 2הגיעו מד"א ,הגיעו כיבוי אש,
ניסרו ,שיחקו עם המנגון עד שפתחו אותו 2האדם נמחץ למוות 2אני לא אעבור על כל התחקיר ,אבל בגדול
יש הרבה מסקנות והמלצות 2מסתבר שבשער הזה לא היתה עין אלקטרומגנטית שמונעת מהשער ,ברגע
שיש הפרעה ,עוצרת את השער מלהיסגר2
מר בנצקי אליהו:

לא היתה או חיבלו?
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רגע ,שנייה 2חיבלו בה באיזשהו שלב 2באותו יום היא לא היתה 2היתה
מר יוסי אלימלך:
ריקה 2יש שם תיבה ,את ם תראו את התמונות 2אפילו נעלו את זה ,כדי שלא יפרקו את זה 2פשוט העין לא
היתה שם 2והדבר היחיד שהיה יכול להפריע לשער מלהיסגר עד הסוף זה אם האוטו היה מתקדם עד הפס
דריכה שממש נמצא לפני השער ,וזה הוא לא עשה 2הוא חנה כמה ס"מ לפני ולכן השער המשיך להיסגר2
זו בעצם ה תקלה שהיתה שם 2השער היה תקין לחלוטין 2נבדק כמה שבועות לפני זה 2המנוע היה תקין2
השער היה תקין 2המלצות ומסקנות 2המלצות יותר נכון 2יש פה מספר המלצות2
מר שוורץ שלומי:

השער לא היה תקין ,כי 222

מר יוסי אלימלך:

לא ,הוא היה תקין ,אחרי זה הורידו 2היה תקין2

מר בן אברהם דב:

אבל יש מנגנון שמונע ממנו למעוך2

מר יוסי אלימלך:

לא ,לא היה בשער הזה 2יש מספר המלצות2

מר אבנר:

לא ,בשערים החדשים יש סף לחיצה ,כמו אצלנו2

אז יש מספר המלצות ,אתם תקבלו את זה 2אני אעבור עליהן מהר 2אחת
מר יוסי אלימלך:
זה להתקין עיני ים אלקטרואופטיות בשני הצדדים של השער 2כלומר גם בכניסה ,גם ביציאה 2הדבר השני
זה התקנת שער סטנדרטי 2השער בברקת הוא שער עצום ממדים 2הוא שוקל יותר משלוש טון 2זה כמו
השגרירות בארצות הברית 2לא צריכים כאלה שערים מאסיביים כדי למנוע ,הרעיון הוא למנוע מרכב
לצאת או ל היכנס 2מספיק שער הרבה יותר עדין ,כמו שיש בחלק מהיישובים ,כדי לעשות את העבודה 2זו
אחת המסקנות ,שאם יש שערים כאלה מאסיביים ,להוריד אותם 2לא לאפשר סגירה מלאה של השער 2יש
מנגנון שמונע ,שנותן לשער להגיע עד משהו כמו  73ס"מ וזהו ,והוא נעצר 2כדי לאפשר מקרים כאלה
בדיוק ,אם מישהו נתקע שם שלא יימחץ 2אוטו לא יכול לעבור2
במספר יישובים יש משחק של ילדים שנתלים על השער 2יש שערים שהם רק עם איקסים ,הם נתלים על
השער ,עושים איזה משחק כזה 2נכנסים ויוצאים איתו 2במבוא מודיעין ילד כבר הוריד אצבע מהמשחק
הזה 2ולכן יש המלצה לסגור את השער ,כלומר עם פח ,שאי אפשר יהיה להיתלות על האיקסים האלה2
דרך אגב ,סליחה שאני מעיר 2בשביל זה יש את הנושא של פס הדריכה 2כי
מר שוורץ שלומי:
פעם ,אצלנו בשער למשל ,יכולת לצלצל מהבית בשער המזרחי ,ואם  222בלי שום קשר לפס הדריכה2
זה גם זה ,גם זה וגם זה 2ומנגנון נוסף שטירת יהודה עשו ,החליפו אותו,
מר יוסי אלימלך:
היום אני יודע ,זה שערים שברגע שאתה מתנגד אליהם עם טיפת כוח ,לא צריך יותר מדי ,השער מתחיל
להיפתח מחדש 2אלה ההמלצות 2אתם תקבלו את זה ,הוועדים ,וגם אתם תקבלו את זה במייל או בדואר2
זה מהתחקיר הראשוני 2כרגע עוד המשטרה עורכת תחקירים בברקת 2וזה עבר לטיפול משטרה2
מר שוורץ שלומי:

צריך גם לבדוק ,דרך אגב ,שהשערים עם היתרים וטופס  7וכל הדברים2

מר יוסי אלימלך:

גם זה וגם הנושא הבטיחותי 2לזה יש 2לא ,הוא אומר בכלל לבדוק2

*** הפסקת ההקלטה לבקשת מר חן סומך ***
עו"ד חן סומך:
לבטח ,מה המועצה מבטחת2

בנושא ביטוחים 2מה בדיוק באחריות הוועד המקומי ,מה הוא צריך

מר שוורץ שלומי:

דרך אגב ,זה קצת בעייתי ,כי הם היו צריכים להודיע את זה לוועדים2
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עו"ד חן סומך:

אמרתי העברנו לוועדים2

מר שוורץ שלומי:

אבל צריך לבדוק שהוועדים באמת עושים 2אני פה צוחק לגבי הכפל2

מר שמעון סוסן:

שלומי ,המקרה הוא מקרה –

???:

מתי העבירו?

עו"ד חן סומך:

נעביר אותה עוד פעם 2נעביר עוד פעם2

מה שאני רוצה לבקש בעניין הזה ,א' ,אני חושב שהמועצה ,ביחד עם
מר קופרשטיין אילן:
היישובים ,וא ני לא נכנס כרגע לחלוקה ,זה כבר אני משאיר לך ,שמעון ,ליוסי 2לגבי  222אני חושב שצריך
לעבור בכל היישובים עם יועץ בטיחות מוסמך ,שיעשה בדיקות לשערים וייתן לגבי כל שער המלצות 2דבר
שני זה הנושא של היתרים 2לדוגמה אני יודע שהשער במזור עבר היתר ,יש לו היתר 2אני לא יודע אם
השער האחורי יש לו היתר 2השער הקדמי יש לו היתר 2לדוגמה אני יודע שבשילת יש לנו שני שערים עם
היתר ושער אחד בלי היתר 2לא יודע למה 2היוזמה הזו לעשות את שני ההיתרים היתה של המועצה ,ולא
ברור לי למה לא עשו לשלושת השערים ,אבל זו ההזדמנות ,לצערי 2יש פה מקרה שהופך לקטליזטור
לטפל בנושאים האלה ,והייתי מאוד מבקש ,בדיוק כמו שאמרתי בזמנו לגבי מתקני השעשועים ,להיכנס
לנושא הזה ולטפל בו2
מר שוורץ שלומי:

במתקני משחקים יש בדיקות2

מר שמעון סוסן:
הוצאה כספית לא מועטה,

בטח שיש בדיקות ,מה זאת אומרת? אנחנו נמצאים בתהליך קבוע של

מר שוורץ שלומי:
אופן2

במתקני שעשועים אתה שם מתקן היום 2שנה הבאה מוציאים אותו בכל

בסדר ,לא משנה 2חבר'ה ,העניין של הבטיחות ,מרבית השערים בחבל
מר שמעון סוסן:
מודיעין יש להם היתרים 2אנחנו צריכים לעשות בדיקה מקיפה ולהוציא 2הטרגדיה פה היא טרגדיה שלא
תתואר 2כל פעם קורים דברים חדשים 2העניין הזה שמישהו שיחק בעינית ,מתוך כוונה ,שימו לב ,הפחד
מול הגניבות ומול האנשים שבאים לפרוע בתוך היישוב הוא כל כך גדול ,שאנשים לא שמו לב בזה שאם
מישהו נגע בעינית ,שזה יכול להגיע לתרחיש כזה ,לטרגדיה כזאת2
מר שוורץ שלומי:

יש גם ונדליזם2

רק רגע ,אני לא אומר לך עכשיו 2גם אנחנו לא יודעים מי מה 2זה בחקירה,
מר שמעון סוסן:
חבר'ה 2אני אומר לכם שהשער נבדק לא מזמן 2אבל זה שנגעו בעינית ,האדם שנגע בעינית ,אינני יודע מי
זה 2ונדליזם ,לא ונדליזם ,הוא בא ממקום שבו הוא רוצה לה 222ממקום מסוים 2זאת הערכה מה שאני
אומר 2להציל את עצמו מגנבים 2אבל מישהו חלם שזה יגיע לטרגדיה כזאת? שזה יהיה דבר מזעזע כזה?
כמובן שהחבר'ה כולם עובדים 2קודם כל ,אנחנו הוצאנו תחקיר שלנו 2אני לא סומך אף פעם רק על
תחקירים של הגוף עצמו 2של המועצה נניח ,למרות שמי שהפעיל את השער זה בעל  222אנחנו לוקחים
אחריות כוללת ואנחנו נמצאים שם 2אנחנו מחכים לראות גם מה המשטרה אומרת 2הכל כדי להפיק לקח
ואיך אסונות כאלה ,חלילה ,לא יישנו 2זה ברור שכולם צריכים להיות בהקשבה וצריכים לשתף פעולה2
אנחנו רוצים בסוף בשערים האלה למנוע פריצות ,גניבות ,ולא להרוג אנשים ,חלילה ,ולהיות שותפים
לטרגדיות 2מי חלם שזה יגיע למצב כזה? אגב ,מישהו יודע לומר אם בשער רגיל ,זה היה קורה בשערים
הנורמטיביים ,לא כמו שלהם ,שערי טנקים? מישהו יודע לומר מה היה קורה?
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עו"ד חן סומך:

שמעון ,אני לא חושב שצריך לעשות את הדיון הזה כאן 2זה דיון מקצועי2

טוב 2ידידיי 2זה בעניין הזה 2אנחנו כמובן נדווח לכם 2תחקיר ראשוני יש2
מר שמעון סוסן:
בדיקות עושים 2הצוות המקצועי של המועצה ירד לשטח וייתן המלצות לגבי כל השערים שיש 2תדאג שזה
יתבצע מבחינת הצוות המקצועי2
כפל כהונה ,היה דיון בבית משפט 2חן ,דווח בבקשה למליאה על כפל כהונה2
נושא כפל הכהונה בעצם ליווה את כל הכהונה הזאת של המועצה ושל
עו"ד חן סומך:
חברי הוועדים ,שהם בכפל כהונה גם במועצה וגם בוועדים 2כמו שאתם יודעים ,אחרי הבחירות
האחרונות ,בעקבות ההנחיה של היועץ המשפטי לממשלה ,הונחו חברי הוועדים שהיו בכפל כהונה
להתפטר מתפקידם 2אנחנו סברנו שההנחיה הזאת היא לא הנחיה חוקית 2שליועץ המשפטי לממשלה אין
סמכות להורות דברים כאלה ומשרד הפנים ,שר הפנים תיקן את צו המועצות המקומיות ,מועצות
אזוריות 2נגד תיקון החקיקה הזאת הוגשה עתירה של מספר חברי וועדים מקומיים שנמצאו בכפל
כהונה ,ביניהם גם חברים שלנו ,ביניהם גם במועצות אזוריות אחרות 2העתירה הזאת הגיעה לדיון
בבג"צ ,בתקיפה ישירה של ההחלטה של שר הפנים2
בדיון ראשון בבג"צ ,השופטים של בית המשפט העליון הורו להוציא צו על תנאי לנמק מדוע ההחלטה של
המדינה ,של שר הפנים ,עומד במבחן חוקיות 2בדיון האחרון שהתקיים ,נדמה לי ב .527-היה המועד
האחרון של הדיון ,אחרי שהמדינה נתנה את עמדתה ?77 ,בסדר ,התקיים דיון די ארוך בבג"צ ,ובסופו של
דבר בג"צ קבע את הקביעה הבאה :ההחלטה של שר הפנים היא החלטה שעומדת במבחן החוקיות 2השר
הוא בעל סמכות וכוח להוציא החלטה כזאת 2ההחלטה הזאת לא תיושם במועד הבחירות הנוכחיות 2זאת
אומרת ,עד למועד הבחירות הקרוב למועצות האזוריות 2לאחר מועד הבחירות למועצות האזוריות,
מועמדים שיהיו בכפל כהונה יצטרכו להחליט תוך פרק זמן ,נדמה לי  03יום זה פרק הזמן שניתן ,איפה
הם רוצים לכהן ,כאן או כאן2
בשורה התחתונה ,המועצה היתה בחלק ניכר מההליכים ,ותמכה בחלק ניכר מאוד מהטיעונים 2לקדנציה
הזאת ,ההליך הזה גרם לכך שכל חברי המועצה שבכפל כהונה ,כהונתם כדין 2בבחירות הבאות ,או
שיתקנו את החוק ,או שנצטרך לקבל החלטה ,כל אחד לעצמו בעניין הזה2
תקן אותי אם אני טועה 2בג"צ 222 ,בדיון ,ההחלטה שלו היתה ,היא גם
מר שוורץ שלומי:
נכתבה ממה שקראתי ,היא היתה אמנם החלטה ,אבל לא היתה בה חד משמעיות 2תן לי להגיד לא
משפטית 2מבחינה משפטית אני יודע ,אנשים כותבים חוקים ואנחנו גם מכירים את החוקים ,אני אומר
ברמה הכללית2
מה ששלומי מתכוון להגיד שההרכב בראשות רובינשטיין ,הוא פתח בזה
מר יוסי אלימלך:
ואמר שבהתחלה הוא באמת חשב שיש ניגוד עניינים מוחלט ,ואחרי הטיעונים של כל עורכי הדין הוא
הבין שזה לא ממש ניגוד עניינים במובן הטהור שלו2
???:

כמו הכנסת והממשלה ,לדוגמה2

נכון 2אבל למרות זאת ועם כל זאת ,ועם הסימפטיה שלו ,בלשון המעטה,
מר יוסי אלימלך:
הוא תומך בעמדת המדינה ,ומהבחירות הקרובות,
???:

אלא אם כן שר הפנים יוציא תקנה אחרת2
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לא ,אבל יש אולי כל מיני אפשרויות לבחור 2כי אחת השאלות שעלו שם
מר שוורץ שלומי:
זה שאתה נבחר מיישוב מסוים ,ואני מדבר על ההשלכות ,אתה יודע 2באמת זה לא משנה 2אתה נבחר
מישהו מסוים ,ואתה כאילו כמועצה מבקר את עצמך כוועד ,או משהו כזה 2אבל יש פה איזשהו עניין
עקרוני 2ואז אמרו' :רגע ,מעלים תקציב של נחלים ,למשל ,ואז הוא מצביע על התקציב של עצמו'2
אז באותו תקציב הרבה יותר פשוט ,אפילו בחוק זכות האדם וחירותו ,ואין לי מושג חוקי יסוד כאלה
ואחרים ,אז בנציק יכול לצאת או דובי יכול לצאת או השלישי יכול לצאת2
עכשיו אני נותן פה הערת ביניים ,ואני אומר לכם תכתבו ,היועצים המשפטיים והמקצועיים וכולם ,ואני
למוד ניסיון ,מה שיקרה ,כמי שכותב את החוקים זה שלב ראשון 2בואו נגיד ,אם זה ייושם ,ולא יתנגדו
לזה בכללי ,או בדרך שאפשר ,מה שיקרה ,כי גם אם יושב פה בחור שהוא לא חבר וועד ,ועכשיו דיברו על
השערים וזה ,הוא לא תמיד בקשר רציף עם הוועד,
אבל שלומי ,אתה לוקח את זה למקומות ,אנחנו איתך 2כולם תומכים2
מר שמעון סוסן:
מה אתה עכשיו  222נימוקים? אל תחזור על זה2
מר שוורץ שלומי:

אני רוצה222 ,

מר שמעון סוסן:

לא ,אל תחזור על הנימוקים למה צריך להמשיך בדבר הזה 2שנייה ,יוסי2

תשובה רק בעניין הזה ,אני חייב לצאת ,אני ממש מתנצל 2חברים ,ההליך
עו"ד חן סומך:
המשפטי הגיע לסיומו 2מעכשיו ,לצורך העניין ,או תיקון חקיקה או תיקון 222
בסדר ,מה שאני מתכוון להגיד ,שההשלכות לזה 2כי הרבה פעמים ,וכל
מר שוורץ שלומי:
אחד מכל היישובים ,וכל אחד ,אפילו יותר וותיק ממני יודעים שלפעמים יש קצר בתקשורת בין וועדים
לחברי מליאה ,וגם המתנגדים ביישובים ,שיחסית באמת עושים עבודה ,הם לא מרובים כל כך 2ויכול
להיווצר מצב מחר שיישב מישהו ויגיד' :רגע ,יש גם ניגוד עניינים כזה' 2אז מה שאני מציע ,שכל חברי
המליאה בעצם ייבחרו כמו ראש המועצה 2שכל המועצה תצביע על כל חברי המליאה 2זה יקרה בסוף 2על
מנת לא להגיע למקומות האלה ,שבעצם יהרסו אולי את כל היישובים ואת המרקם שלהם ,אולי ,צריך
לפעול 2זה מה שאני חושב2
תן לי שנייה 2אני אומר לכם משהו 2חבר'ה ,רק שנייה 2תנו לי לתת לכם2
מר שמעון סוסן:
שלומי צודק ,ואני תומך תמי כה באמת 2אני בא מהמקום שאני חושב שככל שיש אנשים שהם גם מייצגים
וועד וגם מייצגים מועצה הם רואים עין בעין ומבינים יותר מהר את הסיסטמה ,את השיטה של העבודה2
עכשיו ,במועצה הזאת ,חבל מודיעין ,יש יותר חברי מליאה ראשי וועדים ,יותר מכל מקום אחר בארץ2
אני אומר לכם 2יש מועצות ,במועצה אזורית כרמל ,שאלתי אותו' :כמה יש לך?' אומר' :אני כבר
בקדנציה הקודמת לא נתתי' ,והוא מועצה עם יותר יישובים מאיתנו' 2לא נתתי לאף אחד ,פיטרתי אותם
ישר' ,את כל חברי המליאה' 2בקדנציה הקודמת 2אני באמת חושב ,אני אומר לכם בצורה הגונה ,העניין
הזה ש אני עובד מול חברי מועצה שיש להם אוריינטציה והם חברי וועד ,או ראשי וועדים ,ואתם מכירים
שאצלנו במועצה יש ,הוא מאוד נוח לי 2מאוד טוב 2הוא מאוד נכון2
עברנו ויה דלורוזה ,ושלומי צודק שצריך לעשות ,להפוך כל אבן 2תדעו מה המצב 2בזה שפנו לבית משפט
עליון קנו את הקדנצ יה הזאת 2כי כבר לפני שנתיים שלוש הם היו לוחצים 2בזה שהגישו את הבג"צ קנו
את הקדנציה הזאת 2עוד היום בית משפט דן אם הם צריכים להיפרע תוך  03יום או להמתין עד סוף
הקדנציה 2וזאת היתה שאלה משמעותית מבחינתו 2והוא הכריע בגלל הקרבה שבתוך הקדנציה הזאת2
עכשיו אני רוצ ה שתבינו 2כל זה תולדה של וועדה לניגוד עניינים 2אני רק אומר לכם את זה ואני לא פותח
את זה עכשיו ,כי דנו שעות על זה 2וועדה לניגוד עניינים ,מי שעומד בראשה זה המשנה ליועץ המשפטי
לממשלה 2הוא לא עובד אצל שר הפנים ,הוא לא רואה את שר הפנים ממילימטר2
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משרד הפנים ,כ שמדובר בעניין שקשור למשרד הפנים ,הוא חלק מהוועדה 2זהו 2עכשיו ,הוועדה הזאת
שדנה בניגוד עניינים דנה שנים 2איזה שנתיים ,שלוש ,ארבע ,עוד לפני  .3שנים 2והגיעה למסקנה שיש
ניגוד עניינים 2שנתיים לפני הקדנציה הקודמת ,קרי לפני שבע שנים ,הם התחילו להתהלך לכיוון שהם
פ וסלים ,כלומר שיש ניגוד עניינים 2קבעו 2ממתי? אמרו' :מהבחירות הבאות' 2זה היה לפני שבע שנים2
הוועדה הביאו לה מפה ומימין ומשמאל והכל ,אבל החליטה בסוף 'יש ניגוד עניינים' 2זו וועדה בראשותו
של המשנה ליועץ המשפטי לממשלה 2לא עולה על הדעת ,לאף אחד ,שלא תטעו ,אף אחד במדינת ישראל,
אנחנו מכירים את הוועדה לניגוד עניינים ,אם אתם רוצים לדעת מתי פגשתם אותה פה ,פגשתם אותה
כשהוועדה לניגוד עניינים קבעה שקזולה לא יכול להיות סגן ראש מועצה או יושב ראש וועדה לתכנון
ובנייה 2זה לפני  .7שנה 2אתם זוכרים את זה? שהכריחה אותה לקבוע מה הוא רוצה? זה או זה? הם
הכריעו 2הוועדה לניגוד עניינים ,השר וגם הממשלה לא יכולה לכפות עליהם 2הממשלה לא יכולה לכפות
על הוועדה לניגוד עניינים 2ככה אני אומר לשלומי ,ככה אני מאמין2
מה שכן ,צריכה להיות רוויזיה מאוד רצינית ,שהממשלה תיזום ,קודם לשכנע את ,אף אחד לא ירצה
להיכנס לעולם הזה אחרי שנקבע שוועדה לניגוד עניינים קבעה ובית משפט סמך את ידו על זה 2זה אמר
אמירה 2כאילו חיזק את המדינה 2זה מאוד מסובך שמישהו יבוא עכשיו ,יגיד' :אני רוצה עכשיו לחוקק
חוק ,בניגוד לוועדה לניגוד עניינים ולזה שבית משפט עליון קבע' ,שלושה שופטים קבעו פה אחד
שההחלטה של ניגוד עניינים היא נכונה ושבסוף צריך לקיים אותה 2לכל היותר 2כי עלתה השאלה :אלה
שכבר נהנו מהקדנציה הזאת ,אז מה? הם קיבלו פרס 2אלה שלפני חמש שנים התפטרו ,נענשו 2כלומר הם
צייתו להוראה ,נקרא לזה 2ואלה שלא צייתו לא נהנו 2אז זה מסובך 2אני אומר ,שתדע 2זה מסובך 2אין
הרבה אנשים ,נניח שעכשיו אני שר הפנים ,נניח שאני משוכנע שההחלטה לא נכונה ואני רוצה עכשיו
לחוקק חוק שעומד לנגד עיני מצד אחד הוועדה לניגוד עניינים ,עם קביעה מוחלטת שקיבלה תוקף של
בית משפט עליון ,שיש ניגוד עניינים,
מר שוורץ שלומי:

שאנשים התחלפו 2שרית הזאת שהיתה,

מר שמעון סוסן:

לא ,עכשיו זה עמד במשפט  222חבר'ה 2שרית לא נמצאת2

מר שוורץ שלומי:
מילה2

תן לי להגיד רק מילה 2מה שדיברנו בחוץ עם עורכי הדין ,רק שנייה,

מר שמעון סוסן:

אבל לא פה ,מה זה קשור2

אבל שיידעו  ,שלא יגידו  222מה שאני מתכוון להגיד ,שאפשר אולי להגיע
מר שוורץ שלומי:
לעצות משותפות ,שחבר מליאה מיישוב מסוים שעולה נושא היישוב שלו ,הוא ייצא בזמן הדיון ולהגיע
לאיזשהן הבנות2
מר שמעון סוסן:

הבנתי 2אתה אומר למצוא איזשהן דרכים 2תודה רבה 2תמה הישיבה2

______________ ____
שמעון סוסן
ראש המועצה

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,75מיום ראשון720273.0 ,

קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  74מיום 602062.3
*

אישור הנושאים שעל סדר היום [התווסף לסדר היום]

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הנושאים שעל סדר היום ולהוסיף נושא :אישור רשות שמירה
בברקת.
).

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,75מיום 27727273.0

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,74מיום .6..7.62.3
)7

אישור מכרז  – ..073.0לביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות ()LED
בישובי המועצה

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז  – ..062.3לביצוע עב' לאספקת והתקנת מסכי תצוגת הודעות
( )LEDבישובי המועצה ,ע"י חב' טופ-מרקט מדיה בע"מ בסך של 2₪ .,.77,08.
)7

אישור מורשי חתימה בי"ס בן שמן2

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את הוספת מר איציק משיח כמורשה חתימה בבי"ס בן שמן.
)7

אישור תקציב והיטלי מיסים בישובים שונים

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד תקציב היטל מיסים של מושב גינתון לפי  .3.4.למטר מגורים ו4.34-
למטר עסקים .סה"כ תקציב – .432,636
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד תקציב היטל מיסים של מושב חדיד לפי  ...2למטר מגורים ו..64-
למטר עסקים .סה"כ תקציב – .272,22.
)8

רשימת רשות שמירה לברקת [התווסף לסדר היום]2

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את יוסי סעדה ,טל אפרתי ומשה מעטוף כרשות השמירה בברקת.

