,

מועצה אזורית חבל מודיעין

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 49
מיום שני ,כ' באלול התשע"ג62.8.62.3 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 30-7050705 :

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,94מיום שני71.2.7360 ,

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס' 94
מיום שני  ,כ' באלו ל ה תש ע" ג 620.806..3 ,

משתתפים:

מר שמעון סוסן
מר עמנואל יוסי
מר כהן דן
גב' הלל כוכבה
מר אבנר זכריה
מר בנצקי אליהו
מר אמיתי יוסף
מר קופרשטיין אילן
מר שפר בנציון
מר אהרון שמעון
מר אבנר אבולש
מר ריינהורן יוני
מר חיון יהודה
מר בן אברהם דב
מר גל אהרון
מר שוורץ שלומי
מר ראובני רפאל
גב' ורד לוי
מר עובד שטח
מר זכריה משה
סילבר נחמה

חסרים :

מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר
מר

נוכחים:

מר יוסי אלימלך
עו"ד חן סומך
מר שלמה כפרי
מר נתן ריגלר
מר יובל לובט ון

-

הלל אלישע
אברהם אליהו
ברנרד טימי
שטרית מאיר
דישיק אבי
בן שחר יוסי
פרץ יוסי
הרצל אברהם
עידן ניסים

2

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר ת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
ח בר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
מועצה
מועצה
מועצה
מועצה
מועצה
מועצה
מועצה
מועצה
מועצה

-

חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר
חבר

-

מנכ"ל
יועץ משפטי
גזבר המועצה
מנהל אגף החינוך
מנהל האגף המוניציפאלי

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,94מיום שני71.2.7360 ,

על סדר היום:
)6

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,92מיום .66.5.60

)7

אישור מכרזים:

-

מכרז זוטא מס'  - 6007360ציוד לגני ילדים.

-

מכרז זוטא מס'  - 6907360השתלמות נופש חברי מליאה ודירקטוריון באילת.

-

מכרז זוטא מס'  - 6707360עב' פיתוח בבית נחמיה.

)0

אשרור חוק עזר (הסדרת השמירה).

)9

אשרור הסכם חברת נתיבי ישראל  -כביש צפוני קשת  -חלק ב'.

)7

דוח כספי  -ביצוע תקציב רגיל לתקופה של ינואר-יוני .7360

)1

אישור הלוואה ע"ס  ₪ 7,333,333עבור הקמת עולם ספורט.

)5

הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב 7-מיליון ( ₪סה"כ  0מיליון .)₪

)2

הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור.

)4

עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  -הקטנה בסך של ( ₪ 47,757סה"כ .)₪ 754,577

)63

אישור תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ( ₪ 55,149משרד התחבורה ₪ 79,721
מועצה ( )₪ 70,032עדכון).

)66

אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים לשנת ( 7360עדכון).

)67

אישור מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי דיווח למשרדי ממשלה
ולמוסדות ציבור אחרים (עדכון).

)60

דיווח על היערכות פתיחת שנת הלימודים תשע"ד.

)69

אישור קביעת "מודד" לבחירות ביום .79.67.60

)67

אישור המלצות ועדת ביקורת  -דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת .7367

)61

דיווחי ראש המועצה.
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,94מיום שני71.2.7360 ,

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מספר  .94קודם כל ,שלום לכולם .היום
מר שמעון סוסן:
יש לנו הרבה נושאים ,ויש לנו גם חתונה של הבת של אלישע ,חבר המועצה ,וחלק מהאנשים מוזמנים
פה .אנא מכם ,אנחנו רוצים להספיק את כל הנושאים ועדיין לצאת מפה בשלום ולהגיע לחתונה בכפר
סבא.
*** מקריא את סדר היום*** .
)6

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,92מיום .66.5.60

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה .יש למישהו הערות? ישיבת מליאה מספר ,92
מר שמעון סוסן:
מה .66.5-אני מבקש לאשר את הפרוטוקול .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  48מיום ....7..3
)7

אישור מכרזים:
אישור מכרז זוטא מס'  - 6007360ציוד לגני ילדים.
-

מר שמעון סוסן:

מכרז זוטא מספר  ,6007360ציוד לגני ילדים.

אספקת ציוד לגני ילדים ,מכרז זוטא .פנינו למציעים .יש לכם את החומר.
מר יוסי אלימלך:
הוועדה ממליצה להכריז על שני זוכים שהפער ביניהם היה של כמה שקלים בודדים .מציע מספר ,6
חברת עידן אלגני ומציע מספר " 7לגן ולטף פתח תקווה" .שני המציעים היו בפערים של משהו כמו ,673
 733שקלים ,הוועדה ממליצה להכריז על שניהם כזוכים .זה ציוד לגנים.
מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את המכרז .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא  - .3062.3ציוד לגני ילדים .הזוכים :מציע מספר ,.
חברת עידן אלגני ומציע מספר " 6לגן ולטף פתח תקווה".
)7

אישור מכרזים:
אישור מכרז זוטא מס'  - 6907360השתלמות נופש חברי מליאה ודירקטוריון באילת.
-

מר שמעון סוסן:

מכרז זוטא  - 6907360השתלמות נופש חברי מליאה ודירקטוריון באילת.

מכרז זוטא ,פנינו ל 7-מציעים ,הציעו  .9יש לכם את הטבלה .הוועדה ישבה
מר יוסי אלימלך:
עכשיו אז אין לכם את ההחלטה ,אבל יש לכם את הטבלה לפניכם .מי שיש לו שאלות על מציע מספר ,0
פשוט ההצעה שלו צריכה להיות מוכפלת בשתיים .זה חדר זוגי ,לא יחיד .הוועדה ממליצה להכריז על
מציע מספר  ,9חברת "אשת טורס" כזוכה .היא הזולה .ועל התאריך השני ,75-03.66 ,כתאריך המועדף.
זה כפוף לבדיקה נוספת מול המציע ,שהמלון לא יהיה בשיפוצים בתקופה הזו .דן.
מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את המכרז .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא מס'  - .4062.3השתלמות נופש חברי מליאה
ודירקטוריון באילת .הזוכה :חברת "אשת טורס".
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,94מיום שני71.2.7360 ,

)7

אישור מכרזים:
אישור מכרז זוטא מס'  - 6707360עב' פיתוח בבית נחמיה.
-

מר שמעון סוסן:

מכרז זוטא  - 6707360עבודות פיתוח בבית נחמיה.

עבודות פיתוח גן ציבורי .פנינו ל 9-מציעים 0 ,הציעו .האומדן עמד על .970,077
מר יוסי אלימלך:
הוועדה ממליצה להכריז על מציע מספר  , 6ק.ב.י .הנדסה בע"מ .קבלן שאנחנו עובדים איתו ,מכירים
אותו ,מומלץ.
מר אילן קופרשטיין :אני רוצה בעניין הזה לומר משהו .תראו ,קודם כל ,אני רוצה להביע את
הערכתי ואת הוקרתי לוועדת מכרזים שעובדת ואני מעודכן ,רפי ,חבר ועדת מכרזים ,חבר שילת דואג
גם לעדכן אותי .אבל אני רוצה לומר לכם משהו בנושא מכרזים .אני חושב ,שאנחנו בגדול  -יכול להיות
שתגידו לי 'אי אפשר לעשות שום דבר ,השיטה היא כזו' .לא יכול להיות  -בשילת מקימים כרגע ,סיימו
להקים שני גני ילדים .מתחת לכל ביקורת .החל מהתכנון ,עבור לניהול ,עבור לפיקוח ,עבור לקבלן.
ליגה ז' .ליגה ז' של עבודה .והכל ייפול בסופו של דבר על יובל .כי כל התיקונים יהיו של יובל .כבר שלוש
פעמים הרמנו את המשתלבות .בא אלי המפקח ,אומר לי' ,מה אתה רוצה? שאני אלמד אותו איך
לעשות משתלבות? ' כן .תפסיק לו את העבודה ותלמד אותו איך לעשות משתלבות ,אם הוא לא יודע.
חבר'ה ,עבודה מתחת לכל ביקורת .אף אחד מאיתנו בבית שלו לא היה מקבל עבודה כזו .זה שטח
ציבורי ,אף אחד לא אכפת לו ,המועצה משלמת  7.7מיליון שקל ,אולי יותר ,עלא באב אללה .הכל
פרטאץ' ,הכל פרטאץ ' .ברז גן אין בחצר אפילו .לשטוף משהו ,להשקות משהו .אין ברז גן אחד בחצר.
שלא לדבר על עבודת איטום ,ולא לדבר על מיזוג אוויר ולא לדבר על אלומיניום .מתחת לכל ביקורת.
זה לא יכול להיות מצב כזה ,שהמועצה משקיעה הון תועפות ,מלבד התקציבים שהיא מקבלת ממשרד
החינוך ,היא משקיעה לפחות בכל גן כזה עוד  533,333שקל ,ואנחנו מקבלים ,תסלחו לי ,חרא של
עבודה .חרא של עבודה.
מר דן כהן:

מה לא בסדר?

מר אילן קופרשטיין :הכל לא בסדר .ואין עם מי לדבר .אני מדבר עם ז'נט' ,אני אפנה לקבלן' .הקבלן
מחרטט אותנו עם כל מיני זה .אני פונה ליובל ,יובל ,עם כל הכבוד ,מסכן ,עסוק עכשיו ,פתיחת שנת
לימודים .יש לו מיליון עניינים על הראש .המפקח מגיע פעם בשלושה ימים .מפקח שאמרו לי שהוא
המפקח הטוב ביותר שיש ,שהמועצה עובדת איתו .נריה הנדסה ,שלום .מגיע פעם בשלושה ימים .יש לו
 73גנים ,בתי ספר ,אינני יודע מה ,מגיע פעם בשלושה ימים אחר הצהריים בדרך הביתה ,בנריה ,אז
הוא עובד בשילת .חבר'ה ,אני אומר לכם ,זה יחזור לנו לפרצוף ,כל הדברים האלה .זה יחזור לנו
לפרצוף.
???:

זה אז לא נגע לך ,אז לא הגבת בכלל.

מר אילן קופרשטיין :מה זה 'לא נגע לי'? כל הזמן זה נוגע לי .הנושא של מי שהנמוך ביותר זוכה,
בוודאי שנוגע .מה אתה בכלל מעביר את זה לפסים אישיים ,אתה?
אבל רק רגע ,אילן ,חכה רגע .אתה מדבר עכשיו ואומר מדם לבך את מה שאתה
מר שמעון סוסן:
 בחוויה .מה אתה ממליץ?מר אילן קופרשטיין :אני לא יודע מה  -אני לא ממליץ ,אני אומר .מי שבסופו של דבר יטפל בעניין
הזה ,בגגות דולפים ,במשתלבות ששוקעות ,זה יובל .זה הכתובת שלנו.
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מר שמעון סוסן:

אבל עכשיו לא מתקנים את הריג'קטים שאתה מדבר עליהם?

מר אילן קופרשטיין :אני מזמין את כולכם ,בואו לגן.
מר שמעון סוסן:

לא ,למה אתה מזמין את כולם?

מר אילן קופרשטיין :בואו תראו.
גב' נחמה סילבר:

אולי  ...מהקבלן ,יותר איכותי ,אפילו יותר יקר?

מר שמעון סוסן:

אבל עכשיו לא מטפלים בריג'קטים -

גב' כוכבה הלל:

זה מה שאני אמרתי כל הזמן.

מר אילן קופרשטיין :טיפלו בריג'קטים ,המיטב שהם יכולים לעשות .עשיתי אתמול אחר הצהריים
ב שש בערב סיור עם המפקח בדרך שהוא נוסע הביתה ,הוא אומר לי' ,תשמע ,מה אני אעשה ,הוא לא
יודע לעשות משתלבות .מה אתה רוצה? שאני אלמד אותו לעשות משתלבות?' זה התשובה שלו .זה
התשובה שלו.
קודם כל אני מציע לך ,אני נותן לך הצעה ,למרות שאני מצפה שגם הצוות
מר שמעון סוסן:
המקצועי של המועצה ייקח בחשבון את ההערות שלך ,אני מציע לך ,א' ,לדאוג לפחות לבאים  -אנחנו
למדים מקבלנים שלא טובים ,אם אנחנו לא ממלאים את החובה שלנו להתלונן עליהם ,אז הם גם
זוכים בפעמים הבאות ואז זה נופל ליישובים אחרים .כי בסך הכל מרבית הגנים ומרבית הבנייה בחבל
מודיעין ,גם אם זה עולה לנו בדם ,היא סבירה ,בלשון המעטה.
מר רפאל ראובני:

הנקודה פה ,זה לא רק הקבלן .הפיקוח .הפיקוח זה הבעיה.

מר אילן קופרשטיין :אני שומע את זה לא פעם .למה זה צריך ...
למה? זה לא אותו קבלן עובד? לא ,כי קבלנים זה עם ,אילן ,עם כל הכבוד .דרך
מר שמעון סוסן:
אגב ,הרי הקבלן הזה ,הוא אחד מיני רבים שעובדים עם המועצה .זה לא אחד שבנה במיליון מקומות.
אז הוא בנה בעוד מקום ,אולי ,אני יודע .איפה הוא בנה עוד?
מר אילן קופרשטיין :בחדיד ,בברקת.
בברקת .יש קבלנים אחרים שעובדים במקומות אחרים .עכשיו ,המלחמה עם
מר שמעון סוסן:
המשפחות האלה ועם העולם הזה של קבלנים שזוכים במכרזים היא מלחמה בלתי פוסקת ,כי שיטת
המכרזים ,היא שיטה  -אני אמרתי בעבר  -היא פותחת את השוק חופשי לאנשים להציע ,וגם אם -
עכשיו אם קבלן שלא מילא את חובותיו ועשה שגיאות למכביר בשילת לא יהיה רשום כאן כאחד עם
כוכבית אדומה ,בלשון המעטה ,אנחנו עוד נקבל אותו גם במקומות אחרים .במקרה הזה שלך ,הערת
את תשומת ליבי .אני הסבתי את זה .אני לא שמעתי מהצוות המקצועי שלנו קיצוניות כמו שאתה
מדבר ,על זה .עכשיו אני אכנס יותר לעומק ,במלוא הכבוד .הפיתוח הוא על השולחן שלי ,ואני מלווה
אותו ,גם אם אני לא עוקב אחרי כל קיר שנבנה וכל זה ,אבל אני מלווה אותו באופן אישי .אני הבנתי
כבר מזמן שזה לא כליל החלומות ,בניית הגנים בשילת .מצד שני ,אנחנו לא נסכים לקבל מה שאמרת,
כי יש ,א' ,קבלה של המבנים ,וזה עוד לא נ עשה .ויש את שנת הבדק .ואני אכנס גם לעניין הזה .עכשיו,
אם יש לך הצעה אופרטיבית יותר טובה ,לא למשטח הזה ,תחשוב עליה ,אתה מוזמן להביא אותה
לצוות שלנו ,או לי או ליוסי או לז'נט ,ואנחנו נתקדם עם זה.
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אני יכול להגיד משהו? קודם כל ,העניין הזה  -אנחנו במקרה ,מי שישב בוועדת
מר שלומי שוורץ:
מכרזים ,אז ממש נשארנו עוד כמה דקות והעלינו את הנושאים בגדול .איך אפשר להתעסק עם זה
והעלינו את כל הריג'קטים האלה שמדברים עליהם בגדול .אבל ,ועדת מכרזים ,ודובי התחיל להגיד את
זה תוך כדי ,כבר העלתה את הנושא הזה כמה פעמים .שאנחנו בקטע הזה ,לא מעורבים .אפילו היה לנו
מקרה אחד ,נדמה לי ,שכמו שאתה אומר ,על הכוכבית .אני רק אומר שזה משהו שצריך להסתכל עליו
בעשיית המכרז ,או כשזה מגיע לוועדת מכרזים ,או שוועדת מכרזים תוכל לדעת ותוכל לראות ותוכל -
מר אבנר זכריה:

תעשה מעקב ובקרה .אחרי חודש-חודשיים ,צאו לשטח .תגידו כבר במהלך -

אבל זה לא שייך לוועדת  -אנחנו  -חשוב לי להגיד ,כי מי שהיה שם ראה ,היתה
מר שלומי שוורץ:
לו שיחה ,אתה יכול לשאול  -אבל אני אומר רק ,שאנחנו באנו בטעות כוועדת מכרזים ,שאנחנו לא חלק
מהעניין הזה .אתה מקבל מכרז מוכן ,אתה לא יודע איך עשו אותו ,אתה לא יודע מה ,אתה לא איך,
אתה לא יודע כלום .אתה מקבל אותו ואתה בוחר את הזוכה .זה הכל.
מר אילן קופרשטיין :שמע ,אני אומר  -דובי ,אתה אומר שאני לא התלוננתי .אני לא התלוננתי כי אני
לא ראיתי .כשבונים אני רואה.
יש בעיה .קח את אבנר ,שיושב בארגון גדול ומנהל הרבה פרויקטים .יש לנו
מר דב בן אברהם:
בעיה בדרך בחירת מתכננים ,ואין לנו פרוטוקול מה צריך להיות ,מה צריך לעשות.
מר אילן קופרשטיין :המתכנן היה פעם אחת.
מר שלומי שוורץ:

תסתכל על הכיכר במזור.

מר אילן קופרשטיין :כן ,כיכר במזור ,דוגמא נפלאה .האספלט עוד מעט מגיע לחדר הזה.
מר שמעון סוסן:

יוסף ,רצית לומר משהו?

המפקח לא טוב ,קשה לעקוב אחרי .אנחנו בכל זאת ,למרות שאנחנו לוקחים
מר יוסף אמיתי:
מפקח ,חשוב מאד שעוד איזה עין אחת תפקח .יובל ,או מי מהמועצה שיסתכלו מדי פעם.
מר שלומי שוורץ:

איך יובל? אין לו זמן לנשום .מה יובל?

מר יוסף אמיתי:

לא חשוב ,הוא ימצא כמה רגעים( .צוחקים)

מר שמעון סוסן:

יובל פה ויובל שם .יובל ,אני מציע שאתה תבנה( .צוחק)

מר יוסף אמיתי:
עושה את זה.

הנה פה ,אילן פעם העיר ,בדק ,הוא הסתכל ,הוא ראה את הבעיות .לא כל אחד

מר אילן קופרשטיין :אני מתחילת הדרך מעיר ,נכון ,יובל? אני מתחילת הדרך מעיר.
מר שמעון סוסן:

אבל אילן ,אתה מדבר על פרויקט אחד -

מר אילן קופרשטיין :זה לא פרויקט אחד ,זה סימפטום .תראה מה קרה במזור עם הכיכר המחורבנת
הזאת .איך מפקח מאפשר לסלול אספלט על אספלט קיים? ברור שהכל יתחלק.
מר שלומי שוורץ:

עזוב מפקח ,יש גם בעיה של התכנון ,אולי.
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מר אילן קופרשטיין :אני אומר ,יש בעיה של פיקוח ,יש בעיה של ניהול .עם כל הכבוד לז'נט ,ואני
מעריך מאד את הנעליים הגדולות שהיא נכנסה  -היא לא יכולה להיות בפרויקטים האלה .היא לא
יכולה להסתובב שם.
מר שמעון סוסן:

אבל זה לא התפקיד שלהם להיות שם.

מר אילן קופרשטיין :אבל היא מנהלת פרויקט.
לא הבנתי .היא עם המהנדס .המהנדס יוצא כל יום לסיורים במקום אחר .אני
מר שמעון סוסן:
מסכים איתך שצריך לתת חשיבה נוספת .יש לי כמה רעיונות.
מר שלומי שוורץ:

גם ברמות התכנוניות.

אני לא בטוח שבעניין של הפיקוח אני לא צריך איזה פונקציה קבועה פה .הרי
מר שמעון סוסן:
גם ככה הפיקוח עולה לנו ,אם אנחנו ניקח בחשבון כמה הפיקוח עולה למועצה 0% ,מכל פרויקט ,אני
אומר לכם ,שאני מחזיק פה מהנדס ברמה של משכורת סבירה ,לא גבוהה ,והוא מפקח ,אבל אני יודע
שיש לי מפקח שיודע אחריות מהי ,יודע שהעבודה שלו היא רק זאת ,וזה .אני שוקל גם את הדברים
האלה ,על העניין של הפיקוח .שניה רגע ,שלומי .חבר'ה ,היום יש ישיבת מועצה ,שביקשתי לסיים
אותה מוקדם .עכשיו תנו לי שניה אחת .לא נמתח את זה לרוחב .ועדת מכרזים עושה עבודה .אני ,א',
מבקש מכל אחד ואחד שיודע בפרויקטים שלו ,שיש קבלן שהוא לא מיטיב בעבודה ,להביא את זה
לתשומת לב במסמכים ,להנהלת המועצה ,למנכ"ל המועצה ,לוועדת מכרזים ,שנדע את הדברים הללו.
ואז יהיה לנו יותר קל לפסול קבלנים ,כי יש קבלנים טובים .מרבית המבנים שנבנים ,נבנים בסדר.
ואנחנו עוקבים אחרי זה .אי אפשר להטיל תמונה שחורה .אז עכשיו נפלת עם קבלן שהוא פחות טוב.
למרות שאומרים לי שהגנים שהוא בנה בברקת ,אותו קבלן ,קיבל ציון לשבח.
מר שלומי שוורץ:

לא ,אבל הבעיה זה הלוח זמנים שאנחנו -

אבל פה יש תקלה .אני אומר ,אני לוקח את ההערות שלך ,אילן ,ואנחנו נדון
מר שמעון סוסן:
בהם בתוך ההנהלה המקצועית ,ונביא המלצות .אני ,יש לי רעיונות מספר .גם לחזק את העונשים כלפי
קבלנים .אתם חושבים שאני פיזית  -אתה אומר לי היום ,ואני לא רוצה לומר מה אני עשיתי לקבלן
שקשור למזור .כמה כסף אני לא משלם לו על פרויקט אחר בכלל ,לא במזור .מאות אלפי שקלים אני
חייב לו ביישוב אחר .אני עוצר לו את הכסף בגלל שאני -
מר אילן קופרשטיין :שמעון ,אני לא בא בטענה .אני בא שנלמד מזה .נפיק לקחים מזה.
מר שמעון סוסן:

אני מסכים איתך -

מר שלומי שוורץ:

שמעון ,אולי גם בנושא של התכנון .סתם הערה.

מר שמעון סוסן:
הסכום -

חבר'ה ,אנחנו עוברים לנושא הבא .עבודות פיתוח בית נחמיה ,אמרו לכם את
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עוד מילה אחת .בעניין הזה ,כל אחד מהאנשים שעובדים מול גורמים מבצעים
עו"ד חן סומך:
צובר מידע .עכשיו ,צריך ברגע שיש לך איזה בעיה עם קבלן ,והיא בעיה רצינית ,אתה צריך ליידע בעניין
הזה את הגורמים ,שיהיה איזשהו בסיס מידע מרוכז .על גורמים שזה בסיס מידע מרוכז .זה יוסי ,זה
מהנדס המועצה לצורך הקטע הזה ,וצריך להתחיל לארגן תיק מידע .לאט לאט .אין לנו כאן אינספור
קבלנים.
מר אבנר זכריה:

זה מה שהוא רואה ,אבל יש דברים ,עוד פעם -

עו"ד חן סומך:

לא ,לא ,זה לא קשור אחד לשני .זה שני נושאים -

מר שלומי שוורץ:

ההערות מגיעות .השאלה אם זה מרוכז או לא.

עו"ד חן סומך:

אז זה מה שצריך לעשות .זה אחד מהכלים שצריך למסד אותו.

איך אתה מתייחס להערה של המכרז הקודם? של ההשתלמויות בבתי מלון?
מר דן כהן:
אחת כמו שהגישה הפעם ,לא הייתי נותן אפילו להגיש מעטפה .משנה שעברה ,אותה אחת .שכולם
נכשלו בה וכולם יודעים בדיוק מה יש שם.
מר שמעון סוסן:

במה נכשלו? לא הבנתי.

מר דן כהן:

ההשתלמות שהיתה בפעם הקודמת ,היא לא עשתה את העבודה שלה.

מר שמעון סוסן:

חבר'ה ,אנחנו עשינו כרגע מכרז -

מר דן כהן:
שעברה.

היה מכרז ,והם הזוכים עוד פעם השנה .אותה אחת שהוציאה אותך שנה

מר שמעון סוסן:

אבל ,לא הבנתי .אנחנו עשינו מכרז לבתי מלון ,דני.

מר דן כהן:

כן ,כן ,זה היינו הך.

רק שניה .לחדרים ,דני .כל תוסף אחר זה בונוס .לחדרים בבית מלון ולסט של -
מר שמעון סוסן:
זה המכרז .הסכום כסף -
מר דן כהן:

אבל היא הסוכנת שלך.

מר שמעון סוסן:

אין קשר.

יפה .היא הוציאה אותך שנה שעברה ,כשהיא יודעת או לא יודעת ,או גרוע מאד
מר דן כהן:
שהיא לא י ודעת ,שיש שיפוצים בבית מלון ,ועצם העובדה שהיה בעיה לכולם.
מר שמעון סוסן:

לא לכולם.
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היום האופציה שלה בכלל לגשת  -אם כבר רושמים דברים שהם תקלות על
מר דן כהן:
קבלן או על כל ספק שהוא ,אז צריך לקחת את זה בחשבון .זו דעתי.
מר שמעון סוסן:
בעיה.

קודם כל ,כנראה שלא היתה הערה לגביה ,והיו מספר חדרים שהיתה להם

מר דן כהן:

שנה שעברה אף אחד פה לא ישן ,מה?

מר שמעון סוסן:

זה לא הגיע אלי .סליחה ,אני לא יודע אם אף אחד לא ישן.

מר דן כהן:

אני אומר לך .עובדה שאנשים קיבלו החזר כספי והכל.

מר שמעון סוסן:
פה אחד.

אישור מכרז בית נחמיה .אני מבקש לאשר אותו .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר

החלטה :מכרז זוטא מס'  - .1062.3עב' פיתוח בבית נחמיה  -אושר פה אחד.
הזוכה – חב' ק.ב.י הנדסה בסכום של ( ₪ 441,.21כולל מע"מ).
)0

אשרור חוק עזר (הסדרת השמירה בחבל מודיעין).

מר שמעון סוסן:

טוב ,ידידיי ,אני עובר לנושא הבא .אשרור חוק עזר (הסדרת השמירה).

יש לנו חוק עזר הסדרת שמירה לשנת  .7369אנחנו צריכים אישור של השר ,כדי
מר יוסי אלימלך:
שהוא יהיה בתוקף .אנחנו מתבקשים לאשרר את החוק כמו שהוא ,אנחנו לא נוגעים בו ,מגישים אותו
לאישור השר לשנת .7369
אנחנו עושים את זה משנה לשנה .חידוש חוק העזר לשמירה ,אותו חוק .לא
מר שמעון סוסן:
משנים אותו .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר חוק העזר.
מר יוסף אמיתי:

יש לי שאלה ,אנחנו חייבים לעשות פה שמירה?

כל יישוב מחליט לבד ,אחרי זה .אבל כמועצה ,כדי שהחוק הזה יהיה בתוקף,
מר יוסי אלימלך:
צריך אישור של השר כל שנה.
החלטה :חוק העזר (הסדרת השמירה בחבל מודיעין) אושרר פה אחד.
)9

אשרור הסכם חברת נתיבי ישראל  -כביש צפוני קשת  -חלק ב'.

מר שמעון סוסן:

תעבור לנושא הבא.

אשרור הסכם חברת נתיבי ישראל .אנחנו עשינו על זה סבב טלפוני לפני כחודש
מר יוסי אלימלך:
בערך ,אנחנו מביאים אותו רק לאישור פורמאלי פה .זה החלק השני של הכביש הצפוני בקריית שדה
התעופה ,חיבור לכביש של צומת אל על  -ברקת .מי בעד? אושר.
החלטה :הסכם חברת נתיבי ישראל  -כביש צפוני קשת  -חלק ב' אושרר פה אחד.
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)7

דוח כספי  -ביצוע תקציב רגיל לתקופה של ינואר-יוני 7360

מר יוסי אלימלך:

דוח כספי ,שלומי.

שלחתי לכם כמה דפים שמתמצתים את כל הביצוע החצי שנתי .אני אעבור
מר שלמה כפרי:
בתמצית על הדברים .אם יש שאלות ,אני אשמח .אז קודם כל ,מסגרת התקציב השנתי תהיה .677.473
התקציב החצי שנתי הוא  .55.413בביצוע היה בסך הכל ההכנסות  27.263מיליון ,שעיקר הגידול הוא
ביתר עצמיות של  7.6מיליון ,ובארנונה 6.94 ,מיליון .ממשלה 6.1 ,מיליון .לגבי השכר ,הביצוע הוא
 79.159לעומת  70.193מיליון .גידול של  6.09מיליון .בפעולות יש גידול ,כמובן ,יותר .תקציב חצי שנתי
 73.123מיליון .והביצוע ,70.971 ,זאת אומרת ,יש ביצוע של כמעט  7.2מיליון יותר מהתקציב היחסי.
פה הבעיה בגדול ,היא בחינוך .כלומר ,ההסבר יותר בחינוך .חלק גדול מתקציב החינוך מחולק ל63-
חודשים ,למשל ,גננות ,עובדות מדינה ,זה סכום רציני .למשל ,הסעות .כל ההסעות למיניהן ,זה ל63-
חודשים ,ולכן התקציב פה נראה כאילו גדול ,כי בסך הכל יהיה רק עוד  9חודשים ולא עוד  1חודשים
בסעיפים הגדולים .ולכן ,התמונה הכוללת היא ,שיש עודף חצי שנתי של  6.665מיליון.
בדף הבאה הכנתי את הגבייה של הארנונה ,יחסית לתקופה הקודמת בשנה הקודמת .אז מי שזוכר או
מי שיש לו מול העיניים ,אז גבינו השנה מהפיגורים  0מיליון וחצי כמעט ,ובשנה הקודמת היה .9.7
ההסבר הוא פשוט :כי השנה יש הרבה השגות שעוד לא באו בתקופה הזאת לביטוי .בדוח הבא ,אנחנו
כבר חתמנו על כמה הסכמים והכל הסתדר ,ואני מניח שזה יגבר.
הנחות  -טוב ,זה אותו דבר ,פחות או יותר .והגבייה השוטפת ,גידול קטן של  .773סך הכל בעצם
ההכנסות מארנונה בתקציב ,בלי גבייה מראש ,זה  .92פחות או יותר כמו שנה שעברה .92 ,אבל יש
שיפור בתקופה הבאה .יש לכם פירוט של כל ההכנסות וכל ההוצאות לפי ארנונה ,משרדי ממשלה וכו',
ויתר עצמיות .גם פירוט בהוצאות בדף שנקרא "תמצית התקציב הרגיל" .בדף הבא יש את הפירוט של
כל הגבייה ויתרות הגבייה למיניהן .ובדף האחרון יש את פירוט המשרות והשכר .זהו ,התמונה הכוללת
היא  6.665עודף .אם יש שאלות ,אני אשמח.
תודה רבה .אנחנו מדווחים על דוח ביצוע תקציב רגיל ל .6.1.7360-לא צריך
מר שמעון סוסן:
לאשר אותו ,אומר היועץ המשפטי.
)1

אישור הלוואה ע"ס  ₪ 7,333,333עבור הקמת עולם ספורט.

אישור הלוואה ע"ס  ₪ 7,333,333עבור הקמת עולם ספורט .אנחנו ,המועצה,
מר שמעון סוסן:
עומדת להקים בהשתתפות הטוטו אולם ספורט בסמוך לתיכון של נחשון ,שמוקם ,אני מזכיר לחברים
 התיכון בנחשון שנה הבאה מצמיח את י"א ,שנה לאחר מכן הוא ממלא את שורותיו לי"ב .יהיו בו כ- 6333תלמידים ,ואין אולם ספורט .יש מגמת ספורט .אין מצב שלא יהיה דבר כזה .אז מתוך ההלוואה
שאושרה בעבר ,שהמועצה אישרה לפני שנתיים ,ל 93-מיליון שקל ,שחלקה הגדול הולך להקמת עולם
תרבות באיירפורט סיטי ,אנחנו מימשנו  7מיליון שקל מתוכם לאולם הספורט ,יחד עם  7.0מיליון
בערך ,שנקבל מהטוטו .עוד לא קיבלנו את זה .אנחנו מתבקשים לאשר את ההלוואה .כשנקבל את
הטוטו נעשה תב"ר שבו נאמר למליאה בסך הכל כמה אולם הספורט  -כמה ההשקעה מהלוואה בעיקר
ומהטוטו .אנחנו מתבקשים לאשר כרגע  7מיליון שקל .למי שלא יודע ,אנחנו הולכים להקים אולם
ספורט בסדר גודל של  6933מטר .אולם תקני ,שיהיה רב תכליתי ,גם ביום לבית הספר וגם בערב
המועצה תוכל להשתמש בו לצרכים אחרים ,אם נזדקק לכך .ותהיה כניסה אליו גם מבית הספר ,וגם
מבחוץ כאן .כל מערכת הכבישים ,אגב ,אנחנו הולכים לשפץ אותה .קיבלתי אישור עקרוני ממשרד
התחבורה על  7מיליון שקל של השקעה בתחבורה פה ,לבית ספר החדש ,בני עטרות שאנחנו עומדים
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להקים פה במתחם ,וגם לשפץ את בית הספר התיכון .עוד לא קיבלנו אישורים ,קיבלנו אישורים
פרוגרמתיים ,אבל עוד לא כספיים .נקבל אותו להערכתי בשנת  .7369יחד  -קודם כל ,הקומפלקס הזה
יהיה פה גם עם כבישים ,גם עם כיכרות ,גם עם חניות ,שיוכלו לתת שירות לכל בתי הספר שנמצאים
כאן ,וגם למבנים ולאולם הספורט הזה שאנחנו מדברים בו .בגדול ,אתם מתבקשים לאשר כרגע
הלוואה שניתנה עבור הקמת אולם הספורט ,זאת אומרת ,לאשר הלוואה שאושרה לנו ממשרד הפנים,
ואמרתי שוב ,במסגרת של  93מיליון שאישרתם במליאה לפני שנתיים .ה 7-מיליון האלה ,מתוך
המסגרת שאושרה על ידי המליאה .יש למישהו שאלות? אני מבקש לאשר את ההלוואה .עוד אין לנו
את הטוטו .קיבלנו אישור להלוואה מהזה ,אנחנו רוצים להסדיר את המסמכים .כי הטוטו אישר
עקרונית את ה 7.0-מיליון ,בערך ,אבל את המסמך עוד לא קיבלנו ,את ה order-שבו אני יכול לייצר
תב"ר ,ואז לומר בדיוק מה למי .אבל את ההלוואה אנחנו מאשרים כי אנחנו צריכים להכין את
המסמכים.
אולי אני אוסיף רק ,תנאי ההלוואה הם כאלה :הלוואה 7 ,מיליון ,ל 63-שנים,
מר שלמה כפרי:
כאשר הריבית היא עד פריים מינוס  3.657והכל כמובן כפוף לאישור משרד הפנים .באופן עקרוני יש
אישור כזה עד פריים מינוס .3.657
אני מבקש לאשר את ההלוואה 7 ,מיליון שקל .מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה
מר שמעון סוסן:
ההלוואה לאולם הספורט על סך  7מיליון  ₪בתנאים שהגזבר פרט ,פה אחד.
החלטה :אושרה ההלוואה לאולם הספורט על סך  1מיליון  ₪עבור הקמת עולם ספורט בתנאים
שפורטו ,פה אחד.
)5

הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב 7-מיליון ( ₪סה"כ  0מיליון .)₪

מר שמעון סוסן:

הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב 7-מיליון .שלמה.

יש לנו כיום תב"ר על מיליון שקל .הוא כבר הגיע כמעט לניצול מלא ,אולי עוד
מר שלמה כפרי:
כמה אלפי שקלים קלים .אבל אנחנו צריכים לממן כמה עבודות שהמימון שלהן הוא מהיטל ביוב ,לא
מתקציב רגיל ולא מהלוואות ולא כלום ,פשוט מקרן היטל ביוב ,שם הכל הולך רק לנושאים של ביוב.
לכן ,על פי התחזיות שלנו ,אנחנו צריכים עוד כ 7-מיליון שקל ,כדי שהסך הכל יגיע ל 0-מיליון שקל .יש
כמה תאגידים כמו מי לוד ושוהם ,שבזמנו התחייבנו לעשות קווים משותפים ,ובעלויות שאנחנו
מתחלקים בינינו ,לפי הסכמים שלנו .הצפי הוא שצריך להגדיל את התב"ר הזה בכשני מיליון ,סך הכל
שלושה.
אני מדגיש את מה שהגזבר אומר לחברי המליאה ,שקרן הביוב ,קרן הפיתוח
מר שמעון סוסן:
של הביוב היא קרן נפרדת ,שאי אפשר לעשות בה דבר וחצי דבר לבד מהעניין של החזרה לתוך עולם
הביוב .תיקונים ,מכרזים ועוד כהנה וכהנה .מי בעד הגדלת קרן הביוב ב 7-מיליון ל 0-מיליון? מישהו
מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב 6-מיליון ( ₪סה"כ  3מיליון  )₪אושרה פה אחד.
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)2

הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור.

הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור .לצערי ולשמחתי ,אנחנו אישרנו
מר שמעון סוסן:
תב"ר של מוסדות חינוך לפני  9 ,0חודשים לערך ב 0-מיליון שקל ,אבל התב"ר הזה כבר נמצא בחסר-
משהו ,כי המלאכה מרובה .ככל שאנחנו פורצים ומשפצים ועושים בבתי הספר ,בגנים ,במעונות ,זה לא
מספיק .אז אני מבקש ,מכיוון שהחודשים האלה היו בשצף קצף ,שיפוצים גדולים בכל מוסדות
החינוך ,והנה-הנה ,נגיע תיכף לעדכון של מנהל האגף המוניציפאלי ,ובא לפה מנהל אגף חינוך ,על
פתיחת שנה .אנחנו צריכים להגדיל את התב"ר הזה לעת הזאת ,רק לתקופה הזאת ,בעוד מיליון שקל.
יש למישהו שאלות? אני מבקש לאשר את הגדלת התב"ר של שיפוץ מוסדות חינוך וציבור במיליון
שקל .מי בעד? יש מישהו נגד? אושרה ההגדלה במיליון שקל פה אחד.
החלטה :הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור במיליון  ₪אושרה פה אחד.
)4

עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  -הקטנה בסך של ( ₪ 47,757סה"כ .)₪ 754,577

מר שמעון סוסן:

עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  -הקטנה בסך של .47,757

התקציב הקיים הוא  057,333לתכנון שבילי אופניים ,רק לתכנון .היה תקציב
מר שלמה כפרי:
של  673ממשרד החקלאות והכפר החקלאי .העבודות שם נגמרו מבחינת התכנון ולכן ,כשאני רואה את
המצב ,צריך להקטין את התב"ר ,כי ,א' ,קיבלנו משני המשרדים האלה יותר ב 55,333-שקל .מכיוון
שזה נגמר ,כל העבודה נגמרת ,במקום  057תקציב קיים ,רק ב ,754,577-לכן צריך להקטין את התב"ר
ב.47,757-
חבר'ה ,מי בעד ההקטנה של התב"ר על פי הסכום שהגזבר מנה כעת? מישהו
מר שמעון סוסן:
מתנגד? אושרה הקטנת התב"ר פה אחד .בגדול ,אני רוצה לומר לכם על עניין של הקטנה בעיקר של
תב"רים ,אתם רואים את זה מעת לעת בשנים האחרונות ,בשנה שנתיים האחרונות .משרד הפנים עומד
על כך שהתב"רים יהיו מדויקים .הסברתי את זה בהנהלה ,אני מסביר את זה גם למליאה .אנחנו
מביאים לכם הקטנה והגדלה ,כי זה חייב להיות בסכמה ,בפורמט שזה מסתיים .משרד הפנים לא
מסכים לקבל משהו שהערכנו אותו במיליון ונגמר ב ?433,333' .433,333-תקטין את התב"ר6.6 .
מיליון? תגדיל את התב"ר ,ותאמר מאיפה המקורות' ,וכן הלאה .אז אתם רואים הרבה פעמים הגדלה
והקטנה ,זה פשוט אחרי שאישרתם ,ואחרי שאושרו הנושאים ,אנחנו מביאים אותם להתאמות .אז
חשוב שנדע את זה ברמה העקרונית .אז אושרה ההקטנה של .47,333
החלטה :עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  -הקטנה בסך של ( ₪ 91,671סה"כ )₪ 679,761
אושרה פה אחד.
)63

אישור תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ( ₪ 55,149משרד התחבורה 79,721
 ₪מועצה ( )₪ 70,032עדכון)

אישור תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ( ₪ 55,149משרד
מר שמעון סוסן:
התחבורה  ₪ 79,721מועצה  .)₪ 70,032מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התב"ר ע"ס  55,149פה אחד.
החלטה :תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ( ₪ 77,294משרד התחבורה ₪ 14,682
מועצה  )₪ 63,328אושר פה אחד.
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)66

אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים לשנת ( 7360עדכון)

מר שמעון סוסן:

אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים.

מר אילן קופרשטיין :למה לא מגישים ינואר כבר?
מר שמעון סוסן:

לא ,בעוד שנתיים .יש כאלה מאשרים עכשיו את מה שהיה שנה שעברה.

יש פה אישור אחד ,בעצם רק הקיבוץ האחד ,בארות יצחק .סך הכל החיוב
מר שלמה כפרי:
למטר לשנה .66.51 ,וסך הכל התקציב .791,733
מר שמעון סוסן:
יצחק.

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התקציב והיטלי המיסים של קיבוץ בארות

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את היטלי מיסים ותקציב בקיבוץ בארות יצחק בסך  ₪ ...72למטר.
סך התקציב – .₪ 142,622

)67

אישור מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי דיווח למשרדי ממשלה
ולמוסדות ציבור אחרים (עדכון)

חבר'ה ,אישור מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי דיווח
מר שמעון סוסן:
למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור אחרים .מפעל הפיס רוצה ,למרות שאישרנו את המהנדס כמהנדס
מועצה וכמהנדס ועדה ,וזה ברור מאליו שהוא כזה ,אבל הוא רוצה אישור מפורש של המועצה  -דרך
אגב ,רק מפעל הפיס דורש את זה .אף משרד ממשלתי לא דורש את זה .לא משרד התחבורה ולא הפנים
ולא השיכון ולא ראש הממשלה .מפעל הפיס יש להם עולם משלהם .הם מבקשים אישור מפורש
שמאיר בן ארוש הוא מורשה חתימה על טפסי דיווח למשרדי ממשלה ,ולמוסדות ציבור אחרים .מי
בעד? מישהו מתנגד? אושר האישור למהנדס המועצה ,מאיר בן ארוש ,פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי
דיווח למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור אחרים.
)60

דיווח על היערכות פתיחת שנת הלימודים תשע"ד.

מי רוצה להתחיל ,נתן או יובל? ביקשתי מהחברים שלנו שעבדו ועמלו קשה ,גם
מר שמעון סוסן:
יובל וגם נתן ,להכנת שנת הלימודים .אנחנו ערב פתיחת שנת לימודים .זה גם ערב ראש השנה ,אבל ערב
שנת הלימודים היום ,ומחר פתיחת שנת הלימודים .החבר'ה עמלו ועשו את המירב ואת המיטב ועד
הדקו ת האלה הם עוד עובדים ועד הלילה ועד מחר .הם לא יפסיקו לעבוד ועבדו ועמלו מאד מאד קשה.
לבוא לדווח למועצה על פתיחת שנת הלימודים בתמצית .יובל ,בבקשה.
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קודם כל ,ההכנות שלנו מתחילות בסקר שאנחנו סוקרים את כל בתי הספר וכל
מר יובל לובטון:
גני הילדים .זה שנה שניה שאנחנו גם מטפלים בנושא של מעונות היום .לגבי מעונות היום אני טיפה
אחר כך ארחיב .אנחנו מחויבים על פי הוראות משרד החינוך ב 67.2-להגיש להם אישורי בטיחות.
אנחנו הגשנו את אישורי הבטיחות .בנוסף לזה השנה אנחנו עשינו כמה חידושים בנושא של הבדיקות,
בדיקות חשמל ,קרינה  .מה שהיה ברמה הארצית אפילו בעיתונות ,אנחנו כבר הקדמנו את העניין,
בדקנו את כל מוסדות החינוך שלנו .גני ילדים .גז  ...קרינות סולאריות ,קרינות ממערכות החשמל .כל
הקרינות שמקבלים דוח ,יצאנו בסך הכל הכללי במצב מסוים .איפה שיש חיוויים ,אנחנו נטפל בהם
כמעט במיידי  .לפני שאני נכנס לנושא של שיפוצי קיץ ,אז מחר אנחנו ערוכים מבחינת הביטחון מול כל
כוחות הביטחון לפתיחת שנת הלימודים .יש לנו תוכנית היערכות מוסדרת .כל אחד יודע בדיוק איפה
התפקיד שלו ואיפה הוא צריך להיות ,ככה שפתיחת שנת הלימודים בנושא של ביטחון ובטיחות יהיו
חלקים בצורה מוסדרת.
ברמת העדכונים ,את בית הספר קידום הנוער ,בגלל שאנחנו בונים את אולם הספורט היינו צריכים
לקחת את כל בית הספר של קידום הנוער ,יחד עם המבנים שלו ,ולהעתיק אותו מקום .אומנם זה
כמעט באותו מתחם של חטיבת הביניים ,אבל היינו צריכים לפרק את המבנים ,להרכיב אותם מחדש.
לחבר את כל התשתיות .זה היה איזשהו מבצע לוגיסטי שהיינו צריכים לעמוד תוך זמן קצר ,כמעט
בפחות מ 0-שבועות ביצענו את כל העבודה כי היה המשכיות ,היה להם בגרויות ,והשתמשו במבנה.
כשאני אומר שאנחנו נכנסים לשיפוצי קיץ ,אנחנו מקפידים על כמה דברים ,6 .הנושא של הבטיחות,7 .
הנושא של שיפור סביבת הלמידה .מנסים גם לעשות את זה עם הרבה פחות פנימיים .עם כל הנושא
הזה של צביעת בתי הספר מדי שנה ,זה לא דבר שהוא מובן מאליו ,לא עושים את זה בכל הרשויות.
אנחנו יחד עם הנוער ,יחד עם ילדי עובדי המועצה צובעים את כל בתי הספר ,את כל גני הילדים ,וכמובן
מכניסים כוחות של קבלנים ,לפי בעלי מקצוע .אם אנחנו הולכים לנושא של איטום ,אנחנו מכניסים
אנשי איטום ,שזה הייחודיות שלהם ,ככה אנחנו גם מוזילים את העלויות .כל אחד בתחום שלו,
מתעסק ומשפץ לפי הצרכים של המועצה .כמובן ,זה תחת הנושא של תוכנית עבודה מאד מבוקרת.
החידוש השנה ,שבגלל זה גם חלק מהנושא הזה של הגידול :משרד התמ"ת שינה את הנושא של
התקנים שלו בנושא של המעונות ,בגלל שההורים יקבלו את כל ההנחות ,אנחנו חייבים הכרה של
משרד התמ"ת .זה משהו שמחכה למשרד החינוך ,גם הנושא של אישורי הבטיחות ,גם הנושא של
הכללים ,יחד עם דני שהוא יו"ר העמותה לגיל הרך ,ביצענו סקר ,לקחנו מהנדס ,ליווינו את כל
הפרויקט ,ויצאנו למבצע של הקמה של כמעט כל המבנים ,כולל הנושא של להביא את המבנים למצב
של היתרים .שתי פעולות :קודם כל אנחנו מכשירים את הקיים ,שהקיים יכול להיות שהוא יעבור
להיות  -השנה זה יהיה מעונות ,יכול להיות ששנה הבאה ,הגנים שמתפנים לנו ,אנחנו בונים סשן מאד
גדול של גנים ,יכול להיות שאת הגנים שאנחנו מעבירים לגנים החדשים אנחנו ניקח אחר כך את
המבנים ונהפוך אותם למעונות .אבל מבחינת המעונות ,אנחנו ממש מגישים תיק לוועדה ,לקבל על זה
היתרים ,כי אך ורק כשיהיו לנו היתרים והמבנה יהיה מאושר בוועדה נוכל לקבל גם את התקצוב של
משרד התמ"ת .בלי התקצוב הזה ההורים סובלים מבחינת הנושא של ההנחות .נעשתה עבודה מאד
רצינית סביב הנושא הזה .עד הדקות האלה ,עכשיו ,ברגע זה גם קיבלתי את הדיווח שהקבלן האחרון
יצא מיישוב נחלים ,בנושא של פיתוח שעשינו שם ,בדקות האחרונות הוא יצא ,שזה יהיה מחר מוכן
לפתיחת שנת הלימודים .העשייה כמעט עד השעות הקטנות.
ביצענו את כל הנושא של מעברי חצייה ,צביעות .כל מה שצריך שיהיה לביטחון ובטיחות הילדים בוצע.
כמו בשנים הקודמות ,כמעט ב 3-תקלות .ככה גם המטרה שלנו השנה ,שתהיה .שלא יהיו תקלות .ואני
מאחל לכולנו שתהיה לנו שנה טובה ,ובטח שנת בטיחות לילדים ,זהו.
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טוב ,אנחנו מבחינת  -כמובן עם יובל ,והתיאומים האלה של הנושא של שיפוצי
מר נתן רגלר:
הקיץ  -אבל אנחנו מתעסקים במערכת החינוך ובמערכת החינוך כרגיל יש לנו גידול ,ומטפלים בכל
המסגרות התומכות ,כולל המערכות הרשמיות .מבחינת בתי הספר ,אז כמובן ,אין לנו בתי ספר
חדשים ,אבל יש לנו גידולים בכל המסגרות ,אפילו במעונות .היום יש לנו  61מעונות עם  733ילדים,
שזה בדרך כלל ,אנחנו היינו מתחילים בערך עם  033 ,033ומשהו ילדים לפני החגים .הגידול כמובן נובע
בעיקר מההתנהלות החדשה ,מהשיפוצים ,מכל מה שקורה היום במעונות ,אז כמובן שהתלמידים,
הילדים מגיעים .כך שהגידול מעיד על ההצלחה של כל ההכנה וגם על התכנים ,נכנסו תכנים חדשים
יחד עם אוניברסיטת בר אילן ,והדרכות ,הכנת מנהלים וכו'.
לא נלאה אתכם הרבה .גני ילדים ,אז כפי שכבר דיברו 9 ,גנים חדשים נפתחים 9 ,גנים חדשים ייפתחו -
מבנים  -אחרי החגים .במהלך השנה בערך  67גנים חדשים ייפתחו ,כך שזה מה שהצבעתם למכרז זוטא
על הריהוט .זה בערך  67גנים שייפתחו במהלך השנה .יש לנו  6933תלמידים היום בגני הילדים
שנמצאים -
מר שלומי שוורץ:

נתן ,גני ילדים חדשים מקבלים ציוד חדש?

מר נתן רגלר:
פעם?

שאלת אותי כבר לפני הישיבה וקיבלת .אתה רוצה שאני אגיד לך את זה עוד

מר שלומי שוורץ:

כן.

גני הילדים מקבלים תקציב לציוד חדש ,להצטיידות .אנחנו נוטים לקנות ציוד
מר נתן רגלר:
חדש ,ומשלימים את הישן יותר .זאת אומרת ,שאם יש  -בדרך כלל לא כיסאות ושולחנות  -אבל אם יש
לה פינת רופא ,לא מביאים עוד פינת רופא .שיקולי ההצטיידות הם שיקולים של הגננת עצמה .יש לה
תקציב מסוים ,שהוא  71,333שקל להצטיידות ריהוט פנים בלבד ,שאיתו היא יכולה לקנות ציוד חדש,
דרך ועדת מכרזים ,לקנות ריהוט .אם הגננת מחליטה שהיא רוצה לקנות משהו אחר ,אז אנחנו הולכים
איתה בדרך כלל .אבל בדרך כלל כל הגנים מצוידים בריהוט חדש .ה 71,333-שקל לא נותנים אפשרות
לציודים לגמרי חדשים ,להכל ,אם זה ארונות ואם זה פינות וכו' וכו' .אז היא מעדיפה ,שיקולים
משלה.
בכל מקרה ,ישנם  77גני ילדים .שניים גנים לחינוך מיוחד ,אחד בבית עריף ואחד בנופך .כולם מלאים,
ברוך השם ,אז זה מבחינת מספר התלמידים בגנים.
בבתי הספר היסודיים ,אנחנו נמצאים היום עם  7333תלמידים שלנו .יש גידול בכל שלושת בתי הספר
היסודיים מלבד לפיד .כך שהמספרים נושקים כמעט ל 133 ,773-תלמידים בכל אחד מבתי הספר שלנו.
זה גידול משמעותי .זה מצריך ,עוד פעם ,חדרים ,כיתות ,התאמות וריהוט והצטיידות וכל הדברים
מסביב .כמובן שבבתי הספר היסודיים יש לנו שינוי אחד ,שהחלפנו מנהלת בבית ספר בן שמן .מנהלת
בית הספר ,רונית בראל ,סיימה את תפקידה אצלנו .הגיעה מנהלת חדשה בשם שירלי עופר ,שמתחילה
את עבודתה מחר .מלבד ההצטיידות וכל הדברים האחרים ,אנחנו מקפידים היום על תכנים חדשים
בבתי הספר ,שיתנו מענים לתלמידים מאתגרים ,התלמידים הרגילים והתלמידים המצטיינים .כל אחד
בתחומו הוא.
בבית הספר העל יסודי יש לנו את נחשון ,שהיום מונה  463תלמידים כבר .בשכבה מז' עד כיתה י"א.
הצטרפה אלינו קבוצה מנעל"ה 07 ,ילדים ,שמצטרפת השנה לבית הספר .בית הספר מישרים עם 633
תלמידים 69 ,כיתות אם ,זה מה שיכול לאכלס .אין יותר מקומות ,זה  69כיתות .אז גם הם נמצאים
כבר ,מלאים ,fully booked ,איך שאומרים.
היחידה לקידום נוער שלנו מונה  75תלמידים .הלוואי ויירדו ,אבל היא מונה  ,75מתוכם שניים משוהם
בסך הכל.
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מלבד זאת ,יש לנו כ 0333-תלמידי חוץ .זאת אומרת 0333 ,תלמידים שלנו לומדים במוסדות חוץ,
בעיקר הדתיים ,חרדיים ,וכל מיני תלמידים שבחינוך המיוחד .בחינוך המיוחד יש לנו למעלה מ733-
תלמידים .זה אומר ,למעלה מ 673-ועדות השמה .זה אומר למעלה מ 633-ומשהו קווים .זה אומר ,כל
מה שכרוך מסביב ,וזה אומר עוד קבוצה די נכבדה של מלווים שצריכים לשבץ אותה בכל הקווים וכל
הדברים האלה נעשו.
כמובן במקביל טיפלנו בתלמידים שנושרים ממערכות החינוך שהיינו צריכים למצוא להם מסגרות .זה
למעלה מ 633-תלמידים ,שכולם משובצים .אני הולך מפה הביתה ,לא נשאר יותר ,כי ברוך השם ,כל
התלמידים שובצו ,הן בחינוך המיוחד והן בחינוך הרגיל ,כך שאנחנו יכולים להיות מוכנים למחר .כל
מערך ההסעות ,גם בחינוך הרגיל וגם בחינוך המיוחד ,הכל שובץ ,הרכבים שובצו ,הקווים שובצו .אני
מאד מקווה שהכל יפעל כמו שצריך .יש לנו בכל אחד מהאזורים יש לנו אחד אחראי .באזור הצפוני
יהיה מחר רמי מגרו ,באזור המרכזי יהיה דני ,ובאזור לפיד יהיה אדון שלמה ,שכל אחד יפקח בתחומו,
באזור שלו.
אנחנו פותחים מחר את ארבעת המועדוניות שלנו ,פותחים מחר  77צהרונים .עם קרוב ל 733-ילדים.
מרכזי הלמידה .כל המסגרות האחרות כמובן ממשיכות לעבוד .השנה הקפדנו יותר בנושא של מחשוב
לבתי הספר .היום אנחנו נמצאים עם משהו כמו  173מחשבים ניידים לתלמידים .המורים שלנו גם
יקבלו בבתי הספר היסודיים מחשב אישי .בערך  603מחשבים .וכמובן ,כל כיתות האם ,כמעט כולן
הסתיימו להצטייד וכולן עם כיתות חכמות ,שזה מאפשר כמובן למידה בצורה אחרת ,בצורה חדשנית
יותר .וכמובן נגישות לחומרים הרבה יותר רחבים ,באמצעות הטכנולוגיה החדשה שאנחנו הכנסנו
לשם.
נכנסנו לפרויקט של ספרים דיגיטליים השנה .המועצה שלנו נבחרה לכל בתי הספר לספרים דיגיטליים,
כך שלפחות שני נושאים בכל בית ספר יילמדו עם ספרים דיגיטליים.
דבר אחד נוסף שהוא חדש ,אנחנו נכנסים השנה בעוד  7ימים לניהול עצמי למוסדות החינוך לבתי
הספר היסודיים ,שזה מצריך כמובן היערכות די רציני ולאפשר כמובן התנהלות  -באחריות הרבה יותר
גדולה כלפי מנהלי בתי הספר שיקבלו תקציב מסוים ,שיצטרכו להתמודד איתו .מה שאנחנו עסוקים
היום זה כמובן לדאוג לסל תלמיד ,שז ה אומר שלכל בית ספר יהיה את הסל המתאים לו ,כך שלא נפגע
במה שהיה ,ורק נשפר את מה שצריך באמת לשפר .זה צעד גדול מאד בנושא של הניהול העצמי
והאפשרויות למנהל לקחת ולקבל החלטות הן בתחום הפדגוגי והן בתחום הכספי.
זהו ,אז אנחנו מבחינת המערכות כפי שאמרתי ,מוכנים .חולק השי לכיתות א' ,מחכים מחר לראות
אותם .אנחנו קולטים למעלה מ 933-ילדי כיתות א' מחר .ונקבל אותו בברכה ,ונברך את כולם בשנת
לימודים טובה ,מועילה ,ונברך את כולם בשנה טובה.
מר שמעון סוסן:

יש שאלות?

יש איזשהו נושא שקראתי עליו בתקשורת ,כי בדרך כלל אנחנו ,המועצה שלנו
מר דן כהן:
אוהבת להיכנס לפרויקטים חדשים כמו אופק חדש ,כמו כל מה שהיה .בעניין של הבגרויות ,אנחנו
נכללים בתוך בתי הספר האלה או ש?-
מר נתן רגלר:
במצב  -הגענו רק לי"א.

יש  733בתי ספר ,אז אנחנו עוד לא הגענו לבגרויות .זאת אומרת ,אנחנו עוד לא

הוא רוצה להגיד לך ,עושים בגרויות בי' ובי"א ,מעט .הסשן של הבגרויות המלא
מר שמעון סוסן:
הוא בי"ב .עוד לא הגענו לשם.
מר דן כהן:

השאלה אם זה לא מתחיל מעכשיו ,מי"א.
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מר נתן רגלר:

לא ,לא .רק בי"ב.

מר דן כהן:

אנחנו לא בתוכנית הזאת.

מר נתן רגלר:

אבל נהיה ,בעזרת השם .עד שזה יחול על כולם אנחנו כבר נהיה בפנים.

יש עוד שאלות או התייחסות למי מחברי המועצה? טוב ,ידידיי .קודם כל ,יובל
מר שמעון סוסן:
ונתן ,אנחנו החזקנו אתכם יתר על המידה ,אני בטוח שאתם לא הולכים מכאן הביתה .אתם הולכים
מחר לעבוד .אני רוצה ל ומר לכם ,כמובן בשם חבריי למועצה ,זה וודאי ,ובשמי ,יישר כח מראש ,אני
אומר לכם ,כי אני עקבתי בחודשים האחרונים על מה אתם עושים ,ואם אומרים על העבודה שעשיתם,
האנשים עובדים ימים ולילות ,עליכם זה הלכה למעשה ,באמת .יישר כח לכם .זה לא פשוט ,ידידיי,
לפעול בסד של זמ ן שהוא מצומצם מאד ,מאד ,בשיבוצי הקיץ שיובל מקבל את המבנים ,בדרך כלל
מתקיימים קייטנות ובתי הספר מלאים ועוד ממשיכים פה וממשיכים שם ,ויש סד של זמן מצומצם
מאד ,שצריך לפעול בתוכו ,ולפעול בעת ובעונה אחת בלמעלה מ 633-מתקנים .גנים ,בתי ספר ,מעונות,
צהרונים ,מועדוניות .למעלה מ 633-מתקנים .אז יישר כח .ונתן ,שבאמת בזכותו ניתן לומר שהחינוך
הגיע בחבל מודיעין לאן שהוא הגיע .ואני אומר לכם ,כל העת שאני מלווה את זה ,אני רגוע .כשנתן
נמצא ,אני רגוע כראש מועצה .הוא יודע לתת מענים רב מערכתיים ,כוללים ,באמת ,משולבים .אפשר
לומר ,יצרן פתרונות בלתי נלאה .יש לנו מועצה מסובכת בעניין החינוך .אני לא יודע כמה אתם
מיודעים .כל אחד מסתכל על היישוב שלו .אני לא יודע כמה אתם יודעים ,כמה היא מסובכת .על
השולחן שלנו עולות שאלות  -על השולחן שלי מעט .על השולחן שלו זה העיקר ,ובאמת ,אם אנחנו
פותחים ,אם אנחנו שקטים יחסית ,ואף פעם לא שקטים עד לרגע שכל המוסדות פועלים מחר והכל
תקין .אבל אם אני שקט ,זה בזכות האנשים האלה .יישר כח לכם ותודה מראש .מגיע להם מחיאות
כפיים.
)69

אישור קביעת "מודד" לבחירות ביום .79.67.60

ידידיי ,אנחנו עוברים  -אני מקווה שאתם הולכים לעבודה ,נתן .שלא תחשוב
מר שמעון סוסן:
שאחרי מחמאות כאלה הולכים הביתה (צוחק) .חבר'ה ,אישור מודד .קבלו בבקשה :א' ,ההנהלה
המליצה על מודד שהוא  .733המודד  733אומר שאנחנו נשארים בסטטוס קוו שהיינו .כל המושבים
גדלו בכמות  -פנקס הבוחרים בחבל מודיעין גדל בכ .7333-כל היישובים גדלו .אנחנו בפעם הקודמת
עשינו מודד שהוא פחות ,והשנה אנחנו מכבדים את המודד ,ומבקשים שהמליאה תאשר מודד של .733
שפועל יוצא שלו מביא אותנו למצב של סטטוס קוו 0 .בלפיד ושניים ביישובים ברקת ,אחיסמך ,נחלים
ומזור .כל השאר .6 ,זה המתכונת שהיינו בה מ ,'44-בבחירות  ,7334 ,7339 ,'44וכעת .יש מספר עדכונים
בענייני בחירות ואני אבקש מיוסי ,שהוא כמנכ"ל המועצה גם מלווה את ועדת הבחירות באופן פורמלי,
לתת לכם דיווחים היכן זה עומד.
אני אתן סקירה מה נעשה עד היום .נבחרה ועדת בחירות ,אתם אישרתם אותה
מר יוסי אלימלך:
לפ ני שתי מליאות והיא ביצעה כמה ישיבות .קיבלנו את ספר הבוחרים ממשרד הפנים .העברנו אותו
לוועדים המקומיים ,שהיו צריכים לעשות שני דברים ,6 .זה לעבור עליו ולעדכן אותו ,כלומר למחוק או
להוסיף ,לפי מה שהוועד יודע ,והדבר השני לרשום מי חבר האגודה ומי לא ,זה לא כל כך רלוונטי ,כי
אנחנו נשארים באותו מתווה.
רק לעדכן אתכם ,כמות הבוחרים המקורית עמדה על  .69,341לאחר עדכונים של הוועדים ,הוועדים
מחקו  067איש ביישובים השונים .כרגע מספר הבוחרים של המועצה עומד על .60,556
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מר שמעון סוסן:

זה לא המספר הזה.

מר אילן קופרשטיין :לא הוסיפו?
מר יוסי אלימלך:

רגע .לא הוסיפו.

רק רגע ,שניה .כשאילן שאל' ,לא הוסיפו?' ,אז חשוב שתדעו :יש אנשים שידענו
מר שמעון סוסן:
שצריכים להיות מוספים .הם העבירו כתובת ולא היו רשומים .בפועל ,הראו לנו ,העבירו לפני הזמן.
אבל זאת לא היתה העת ,עוד לא היתה העת לב וא לערער ,להיות מוספים .ביקשו בשלב ראשון ,מכיוון
שבמושבים יש ועדי אגודות ,ועדים מוניציפליים ,הפעולה הראשונה שוועדת בחירות עושה  -היא עושה
עוד פעולות ,אבל פעולה ראשונה אל מול היישובים ,היא כזאת שמעבירה את פנקס הבוחרים
למזכירויות היישובים ,על פי דין .ככה זה צריך להיות ,לפי משרד הפנים .מבקשת את ההתייחסות
שלהם .רישום פורמאלי ,מי לדעתם  -פנקס הבוחרים ,את ההערות שלהם  -מי נמצא ,מי לא נמצא .יש
כאלה שידעו לומר במזכירויות היישובים' ,הבנאדם הזה בחו"ל ,הבנאדם הזה איננו'.
עכשיו ,אם היה חלילה ,נגיד ,מישהו יכול להגיד' ,אולי יהיה זדון? אולי מישהו הביא אמירה והיא לא
נכונה?' הפעולה הפורמלית של הפרסום האמיתי ,אחרי הרישום הזה ,היא כעת נעשית .ופה צריך לשים
לב ,כל אדם ,עכשיו ,ממחר ,מפרסמים את הפנקסים אחרי ההורדה הזאת ,לערעורים .גם להורדה וגם
לתוספת.
מר יוסי אלימלך:

לכל מיני.

מר שמעון סוסן:

לכל מי שרוצה ,מה שרוצה.

מר אהרון שמעון:

אם מישהו נמצא בחו"ל ,מה הזכות של ועד מקומי -

מר יוסי אלימלך:

אם הוועד הוא אומר שהוא כבר  7שנים למשל לא -

מר שמעון סוסן:

לא ,יוסי ,הוא צודק שמעון .ואם הוא יבוא עכשיו ,ינחת מחר.

מר אהרון שמעון:

לא ,לא ,ועד מקומי אין לו שום זכות למחוק מישהו .סליחה.

מר שמעון סוסן:

אז תערער על זה ,חכה רגע.

מר אהרון שמעון:

למה אתה גורם לו לערער? הוא מחו"ל ,הוא רשום .מה זה מעניין?

מר שמעון סוסן:

אבל שמעון ,שניה ,זה לא מולנו .שניה ,שניה .שמעון ,שניה.

מר אהרון שמעון:

אתה מעביר את זה ,סליחה.

שמעון ,אני לא עושה כלום .אני לא פורמאלית ,המועצה לא פורמאלית כלום.
מר שמעון סוסן:
שניה .שמעון ,תקשיב רגע.
סליחה ,אתה קיבלת מהמדינה רשימה? כאשר המדינה רשמה אותי ,שאני חבר
מר אהרון שמעון:
בכפר רות ,ואני נמצא בהונולולו ,אותך זה לא מעניין .אותך זה לא מעניין .מי אתה ,בתור מה מישהו
מוחק?
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מר יוסי אלימלך:

אבל המדינה ביקשה להעביר את הרשימה שהיא הוציאה לוועד המקומי.

מר אהרון שמעון:

אם היא לא מחקה ,סליחה ,אם היא לא מחקה ,אתה בתור ועד מקומי מוחק?

מר יוסי אלימלך:

כן .זה החוק.

מר אהרון שמעון:

אני חושב שזה -

לא הבנת ,שמעון ,דרך אגב  -שניה רגע .אני מבין ,רק רגע ,אני נותן לך סטנדינג.
מר שמעון סוסן:
תראה רגע ,אני  -קודם כל אנחנו לא בבחירות כלום .אתה יודע שאני  -יש ועדת בחירות ,אבל ועדת
הבחירות  -יותר מזה ,יש מפקח על הבחירות ,מנהל הבחירות מטעם משרד הפנים ,שהוא איש חיצוני.
חיצוני .הוא לא נותן שאף פעולה תהיה לא תקנית .עכשיו ,אתה בעצם נוגע בנקודה מאד רגישה.
הכללים ,אם אתה רוצה שהיועץ המשפטי ייתן לך אחרי זה מהשולחן שלו ,הוא ייתן גם .אני יודע שזה
נושא מעניין .הכללים נבדקו ,נקבעים על ידי מש רד הפנים ,לא על ידי המועצה .מה שהכללים לגבי חבל
מודיעין ,הכללים הם כאלה.
עכשיו ,אני יודע שיש אנשים שניצלו את זה במקומות אחרים ,לרעה .מה זה לרעה? נניח שיש אדם שלא
גר ביישוב ,והמזכירות קבעה שהוא לא גר ביישוב .עכשיו ,מאין למזכירות  -היא בדקה את זה שהוא
לא יש ן ביישוב? היא לא בדקה .הם רק אומרים מתוך ידיעה' ,הוא לא גר ביישוב' .עכשיו ,אני שואל
אותך ,מזכירויות היישובים היום ,אני לא רוצה לומר ככה בצורה יותר גלויה ויותר צעקנית ,אבל תבינו
ממני ,הרי ביישובים יש הרבה תושבים שהמזכירויות לא מכירים אותם בכלל ,כי הם נולדו בלילה של
אתמול ,והם העבירו כתובת בלילה של אתמול ,ועכשיו יש בחירות עוד שבעה חודשים .בכלל ,אם אני
בא לאברהם הרוש ברינתיה ,הוא בכלל יודע מי גר ביישובים? כשהוא בא לפנקס הבוחרים? או שלומי
שוורץ? הוא בכלל יודע? הוא לא יודע .כי יש תושבים שהם נעלמים ,בסדר? נדבר ככה?
עכשיו ,יש פה בעיות .אבל אומרים למזכירויות .אני אומר לך ,ההנחייה למזכירות' ,תרשמו מי אתם
יודעים שזה' .עכשיו השלב שלך בעניין .שלך או של מי שזה .עכשיו הפרסום לערעורים .תוספת או
גריעה .הכל .הפרסום .זה היה טכני .זה היה טכני .נניח ששלומי שוורץ מחק מישהו במזור .סתם ,זה
לא המקרה ,אבל נניח שהוא מחק מישהו ממזור .תפקידו של האדם במזור לערער ,אם הוא רוצה
להיות כלול בפנקס הבוחרים .לראות שהוא איננו .וזה ,אני מסכים איתך ,דרך אגב ,שזה לא  -ולערער
על הוספתו.
מר אהרון שמעון:

ביטוח לאומי משלמים ,קופת חולים משלמים -

מר שמעון סוסן:

אבל שמעון זה לא למועצה.

מר יוסי אלימלך:

זה לא פה ,בדיוק.

מר שמעון סוסן:

תנו לו בבקשה להמשיך .יוסי ,בבקשה .חבר'ה ,אנחנו רוצים להתקדם בבקשה.

מחר אנחנו נתלה בלוחות המודעות ,מתחיל המועד לערעורים .הוועדים
מר יוסי אלימלך:
המקומיים יקבלו אליהם ח זרה את ספר הבוחרים שיהיה מונח שם בשבועיים הקרובים ,גם פה
במועצה ,גם במוקד .כל תושב שרוצה לערער ,על כל דבר ,שרשמו אותו ,שלא רשמו אותו ,שהשכן לא,
שהשכן כן ,מוזמן לערער עד תום המועד לערעורים ,ואז נסגר ספר הבוחרים רשמית .התאריך הבא זה
ה ,74.4-זה עוד כחודש ,שבת אריך הזה אנחנו אמורים להעביר לשר את החלטת המליאה בנוגע למודד.
ואז השר מאמץ או לא מאמץ את המודד .זה התאריכים הקרובים.
מר שמעון סוסן:

עוד משהו? בעצם ,סיפרת על התהליך אחרי עניין הפרסום.
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אחרי הפרסום זה אישור המודד על ידי השר ב ,74.4-ואחרי זה עוד ניפגש.
מר יוסי אלימלך:
המועד האחרון להגשת הרשימות זה ב .76.66-זה תהליך ככה שהוא זה ,כולם שואלים ,אז ב ,76.66-זה
התאריך האחרון להגשת רשימות .עד אז עוד יהיו עדכונים .להכל -
מר שמעון סוסן:

גם לנציגות וגם לוועדים וגם לראשות המועצה.

שמעון ,נכון אם המוד ד ,אתה מוריד אותו בהסכמה עכשיו ,נגיד אני אציע לך -
מר אבנר זכריה:
ל 63 .943-פחות .אנחנו מכניסים ?9
מר שמעון סוסן:

כן.

מר אבנר זכריה:

אני לארג' אתכם .תראה איך אני בסדר.

למה לא להעלות את המודד כך שכל היישובים יהיו נציג אחד למעט לפיד? יירד
מר אבנר אבולש:
נציג אחד .יהיו  7במקום  .0מה קרה? בלאו הכי הוא לא צריך את  0הנציגים ,הוא מסתדר לבד .למה
צריך אותו?
חבר'ה ,אני מבקש מכם .קודם כל ,עם כל הכבוד לאבנר .אבנר ,תדע לך ,אתה
מר שמעון סוסן:
עושה מעשה חמור .אתה חבר ממשלה ,אתה חבר הנהלה .ההנהלה קיבלה פה אחד את ההחלטה ל.733-
מר אבנר אבולש:

לא ,לא קיבלה פה אחד ... .למליאה (צוחקים).

מר שמעון סוסן:

אני יודע שאתה אוהב לסכסך מעת לעת ,אבל בוא ,תרגע קצת.

מר אבנר אבולש:

לא ,באמת ,באמת ,נו מה? בנצקי ,אתה לא מוכן שיהיה לך רק נציג אחד בוועד?

מר אליהו בנצקי:

בזמנו ניסו לעשות את זה .ניגשנו לבג"צ -

מר אבנר אבולש:

אתה מוכן שיהיה נציג אחד בוועד או לא? מה זה בג"צ עכשיו?

מר שמעון סוסן:

אי אפשר ,אתה לא תוכל.

???:

לא בוועד ,בהנהלה.

מר אבנר אבולש:

בהנהלה .אתה רוצה שניים? אתה מתעקש על השניים?

מר שמעון סוסן:

תן לי .חבר'ה.

מר אבנר אבולש:

טוב ,נו ,בגלל בנצקי יש לך מזל .רק בגלל בנצקי.

חבר'ה ,אני מבקש לאשר את המודד  733שמותיר סטטוס קוו לפי המועצות
מר שמעון סוסן:
האחרונות שלנו ,לפי הגודל היחסי ,כמו חברי המליאה שיש ביישובים הגדולים שמניתי קודם ,ובכלל.
לפי המצב הזה .זה המספר .733 ,יש מועצות שיש בהן  13חברי מועצה .אבל אני צריך להגדיל את
האולם .ראיתי כבר  733מודד .נביא  .67יש מועצות ,יוסף ,בחיי ,יש מועצות שלא התגברו ,יש להם 13
חברי מועצה .עכשיו  13חברי מועצה  -תל אביב וירושלים ביחד יש להם פחות .שהם  6.0מיליון
תושבים .אבנר ,תמשיך עם הסכסוכים שלך ,תמשיך.
מר אבנר אבולש:

יש פה ארבעה כבר ,לקחתי ,יש פה ,שרוצים  .233חכה ( -צוחקים).
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מר שמעון סוסן:

אתה יודע שאתה מסית?

מר אברהם אליהו:

בשביל שמעון יותר טוב.

מר שמעון סוסן:

כן (צוחק).

חבר'ה ,סטטוס קוו .אנחנו בעד הדתיים .רק הצמדים שיש מהיישובים .תקשיב,
מר שמעון סוסן:
אבנר .רק הצמדים שיש מהיישובים ,בשלישיה של לפיד ,גוברת על כל הבודדים (צוחקים) .חבר'ה ,אני
מבקש להצביע על המודד .המודד שהומלץ הוא  .733מי בעד? מישהו מתנגד? נקבע המודד  733פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד על קביעת "מודד" לבחירת נציגי המליאה של  122לבחירות ביום .64..6..3
)67

אישור המלצות ועדת ביקורת  -דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת .7367

אישור המלצות ועדת ביקורת  -דו"ח ביקורת .אנחנו בכוונה לא הבאנו את
מר שמעון סוסן:
הביקורת לפני המודד .אם היינו מביאים את דו"ח הביקורת המודד היה  ,633עובד (צוחק) .היית ,כל
תושב שני בלפיד היה חבר מועצה .הלפיד האלה ,אבנר -
מר אבנר אבולש:

משהו (צוחקים).

יש לכם את דו"ח ועדת הביקורת .מי שרוצה מוזמן לפתוח בעמוד  1של דו"ח
מר יוסי אלימלך:
הביקורת .אני עובר על ההערות העיקריות של המבקר.
הערה מספר  6בנוגע למכרזים שאנחנו עושים .חלק עיקרי מהביקורת היה בדיקת מכרזים .קיבלנו
הערה שאנחנו מפרסמים רק בעיתון ארצי אחד ,מעריב ,בדרך כלל ,ואנחנו מפרסמים גם באתר
האינטרנט ,וגם יש לנו מייל כזה ,ניוזלטר לקבלנים .לפי החוק צריך לפרסם בשני עיתונים .קיבלנו את
ההערה ונתחיל לפרסם מעתה ואילך בשני עיתונים ארציים ,למרות שאפשר להגיד שזה מיותר ,כי יש
את השירות 'יפעת' שכולם מקבלים ,אבל לא משנה .כל המכרזים שיוצאים מעכשיו ,יוצאים בשני
עיתונים ארציים.
הערה מספר  , 7אתם תראו שם ,שבהתקשרויות שעושים ,היועץ המשפטי לא מאשר את החתימות.
אחרי שהקבלן זוכה ,או הזכיין ,לא משנה מי ,וחותמים איתו חוזה ,ראש המועצה והגזבר חותמים,
אחרי זה היועץ המשפטי צריך לחתום עוד פעם כדי לאמת את החתימות .זה אקט טכני שלא עשינו
אותו עד היום ,למרות שהיועץ המשפטי מאשר את המכרז מלכתחילה ,אבל אנחנו נקפיד עליו מעתה
ואילך.
הערה מספר  ,0ארנונה ומים  -לא הועברו מהמועצה דו"חות המרכזים את העומק הממוצע של חוב
הארנונה .שלמה ,אתה ? -
מר שלמה כפרי:

ועדת ביקורת ,הסברנו והכל .אולי היו"ר רוצה להגיד משהו ,או שאני אגיד.

מר שמעון סוסן:

היו"ר לא  -עזוב את היו"ר .אתה רוצה להגיד? תגיד ,שלמה ,הוא הסמיך אותך.

טוב ,לגבי עומק הממוצע .ההערה הזאת לא היתה בטיוטה ,כי אז היינו
מר שלמה כפרי:
מתקנים .לא היתה בטיוטה ,רק בדו"ח הסופי ,שכבר אין מה לעשות .כבר רשום .אז זה משהו טכני
שאפשר לעשות את זה .אז שנה הבאה נעשה את זה.

22

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,94מיום שני71.2.7360 ,

הענקת תמיכות " -לא הוגשו דו"חות פיקוח על התמיכות לוועדת התמיכות".
מר יוסי אלימלך:
מנהלת החשבונות הראשית של המועצה מונתה כמפקחת על התמיכות ,לראות שבאמת התמיכות
שניתנו על ידי המועצה ,הכספים מגיעים למקום הנכון .היא לא הגישה את הדו"ח לוועדת התמיכות.
היא נותנת פה דו"חות ועוברת על דו"חות העמותות השונות ,שקיבלו את התמיכה ,אבל לא ביצענו
הליך טכני ,שהיא מגישה לוועדת התמיכות את הדו"חות וזה יתוקן.
לא התקבלו כל המסמכים הנדרשים לצורך הגשת בקשות ,כוללים אישור רואה חשבון ,בדבר עמידת
מוסד הציבור בתקרת הוצאות הנהלה וכלליות"  -זה אישור שחסר לנו בכל העמותות שביקשו בקשת
תמיכות .למרות שכל העמותות עומדות בזה ,אין את אישור רואה החשבון על זה ,וזה יתבקש.
אני מזכיר לכם שאתם שומעים תמיכות ,התמיכות זה רק לעמותות של
מר שמעון סוסן:
המועצה .אתם זוכרים ,הוועדה ,החבר הותיק ,הגיל הרך ,הספורט ,התיירות .רק העמותות של  -מדובר
רק עליהן .לא תמיכות שאנחנו נותנים ככה -
"ניהול נכסים ובטיחות  -המועצה לא קיבלה מתאגידים בשליטתה"  -זה
מר יוסי אלימלך:
החברה הכלכלית ותאגיד החינוך " -דו"חות כספיים מבוקרים לשנת  ."7367כשכתבו את הדו"ח לא
הגישו ,אבל מאז כבר אישרתם את הדו"חות האלה.
נושאים אחרים ,זה "ועדה חקלאית וועדת בטיחות לא התכנסו בשנת הדו"ח"  -ועדת בטיחות אין לנו
בכלל .ועדה חקלאית לא התכנסה וזה יתוקן.
"מנגנוני בקרה פנימית"  -עשרה ועדים מקומיים לא הגישו תקציב לשנת  .7360זה כבר ירד לארבעה או
שלושה ,שלמה ,נכון? הגישו כבר עכשיו עוד ,אז שנתיים נשארו .שני יישובים נשארו?
מר שלמה כפרי:

כן.

מר יוסי אלימלך:

הערה נוספת" :המועצה העבירה השתתפות בשכר" -

מר אבנר זכריה:

איזה יישובים?

מר יוסי אלימלך:

איזה יישובים? שלמה ,מה נשאר? מי לא הגיש?

אחיסמך ונדמה לי בני עטרות .זה מה שאני זוכר .היום הגיש אחד ,אז נשארו
מר שלמה כפרי:
שניים או שלושה .בסדר.
"המועצה העבירה השתתפות בשכר לשישה ועדים בסך  01,333שקל ,על אף
מר יוסי אלימלך:
שהמועצה לא אישרה העסקת עובדים בוועד המקומי" .לא הבנו את ההערה הזאת .אנחנו מעריכים
שזה אולי השתתפות בשכרם של רכזי הנוער למיניהם ,אבל אנחנו נבקש ממנו הבהרה .אנחנו לא
יודעים למה הוא התכוון.
יש פעמים שהיישובים מבקשים אותנו להשתתף כאילו בשמם ,בעניין הזה.
מר שמעון סוסן:
צריך לבדוק את זה לעומק .כשזה מתבצע על פי המועצה ,כבר נוצר קשר של כאילו מעביד .מדובר סך
הכל באלפי שקלים בודדים לכל אחד ,כלומר ,7333 ,6333 ,זה לא איזה השתתפות .הם כאילו רואים
בזה קשר של עובד מעביד ומכרזים וכהנה וכהנה ,אבל צריך לבדוק את זה וכמובן לתקן.
אני רוצה להוסיף על זה .ההערה הזאת לא כל כך ברורה .גם לא הופיעה
מר שלמה כפרי:
בטיוטת הדו"ח ,ויש פה אי הבנה כנראה .אנחנו לא מאשרים העסקת עובדים של יישובים .יש כאלה
שבדו"ח התקציבי שהם מגישים לאישור ,הם כותבים בצד כמה עובדים ,עם סכום.
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אני כותב לכל יישוב ,אחרי שזה עובר מליאה ,מה התעריף למטר מגורים או מטר עסקים או שניהם
ביחד ,ומה סך הכל התקציב .עם הערה ,שכל המספרים שהם אומרים שהמועצה תשלם ,תיתן ,כפופים
למה שהמועצה מחליטה ,לא מה שהם כותבים .אז כך שלא היה לנו את ההערה הזאת.
מר שמעון סוסן:

טוב ,לא משנה ,בוא תתקדם.

מר יוסי אלימלך:

זהו ,זה ההערות העיקריות.

מר אילן קופרשטיין :יש פה ,שמעון ,אני רואה פה -
הערות משנים קוד מות .זה של דו"ח של שנה קודמת .זה דו"ח שניתן לשנת
מר יוסי אלימלך:
 , 7366וההערות ,הוא כותב אם תוקנו או לא תוקנו .למשל" ,קיימות יתרות חוב של שני נבחרים בסך
 00,333שקל ,ושלושה עובדים בסך  ."697,333יש את הפירוט שלהם.
מר שמעון סוסן:

מטופלים ,מטופלים.

מר אהרון שמעון:

יש שם עיקולים ,ויש שם.

מטופלים ,חבר'ה .יש פה דיסקרטיות גם .אבל זה מטופל .עכשיו ,מה אתם
מר שמעון סוסן:
רוצים שאני אגיד לכם ,שאם יש עובדת שנניח ,סתם ,תירשם פה לדורות והיא חייבת  43,333שקל ,ואין
מה לקחת לה ,והיא לא עובדת ,והיא בקושי חיה והיא מקבלת פנסיה .זה לא עובדת .נגיד שהיא
מקבלת איזושהי קצבה של  6333שקל ואין לה מה לאכול ,אז מה נעשה? ניקח לה את האוכל? שלא
יהיה לה אוכל? מטופל ,חבר'ה ,אין ויתורים לאף .מטופל .עכשיו יש כאלה שרשומים ,כבר ביטלו ,סגרו
את החוב .זה דו"ח שהוא נכון ללפני כמה חודשים .מבינים? עכשיו ,יכול להיות שיש זה  -אבל זה
מטופל הדברים האלה .אנחנו מקפידים מאד .מה עוד לא תוקן?
מר יוסי אלימלך:

הנחות בארנונה שנים קודמות ₪ 76,333 ,שלא במסגרת הסדר מחיקת חובות.

קודם כל ,מדובר בעקבות  -נדמה לי שדנו בזה בישיבת המליאה האחרונה או
מר שלמה כפרי:
לפני כן ,שאנשים שי ש להם נכות או מהצבא או מביטוח לאומי ,הם מגישים את האישור ,נגיד היום -
והם קיבלו את האישור ,פה כתוב שזה כבר מלפני  7 ,9שנים ,אז אנחנו נותנים רק שנה .היום בעקבות
שינוי החלטה ,יכול להיות שיגדילו את זה לשנה וחצי ,שנתיים -
אבל אתה עכשיו נשאל  -אומרים פה שניתנו .אתה התכוונת הפוך לומר ,שניתנו
מר שמעון סוסן:
הנחות ,שהמבקר ראה אותן ככאלה ,שגם אם הלכת לקראת זה שבנאדם הביא תעודת נכה או תעודה
כזאת או אחרת ,כמובן ,זה לא אחת ,זה לא הנחה אחת ,הוא לא הסכים עם המועצה .והיום אנחנו כבר
הלכנו לכיוון של הסדרת העניין דרך תקנות ששונו על ידי משרד הפנים ,שאנחנו פה העברנו במליאה,
אם אתם זוכרים ,סטנד של החלטות שמרשה למועצה להביא את זה בדין ,את העניין הזה ,ולקדם
מספר פעולות ,שבהן אנחנו יכולים לבוא לקראת אנשים שמגיע להם  -ועוד פעם ,לא מדובר ,הסכום
הזה הוא לא לאחד ,הסכום הזה בנוי מהרבה מקטעים  -שמרשה למועצה לבוא לקראת אנשים שיש
להם נכות ,ואו לא הביאו את התעודה ,או לא הגישו אותה בזמן ,או אינני יודע מה ,וללכת טיפה יותר
אחורה .אי אפשר ללכת לדורות ואי אפשר ללכת ל 5-שנים ולא לחמש שנים .אבל ללכת טיפה יותר.
תמשיך.
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הסעיף הבא" ,תקציבים בלתי רגילים בוצעו בחריגה" .כל הנושא הזה של
מר שלמה כפרי:
תקציבים בלתי רגילים ,בעברית פשוטה יותר ,תב"רים ,שאנחנו מאשרים פה .פה הבדיקה היא בשלב
שעדיין לא הסתיימו כל התב"רים שהוא מדבר עליהם ,על ה 4-האלה .זה יכול להיות באמצע השנה,
בתחילת שנה ,בסוף שנה .תב"רים מתמשכים על פני שנתיים .אם הוא מתחיל ,נגיד ,בסוף שנה ,חודש-
חודשיים ,הוא נמשך אחרי זה ,ולכן כל אלה זמניים שברגע שכל תב"ר מסתיים ,אנחנו מביאים לאישור
המועצה עדכון התב"ר בהתאם לסיום שלו .הן בצד ההכנסות ,הן בצד ההוצאות .הוא מדבר על משהו
זמני ,כך ש-
אנ י רק רוצה לצייר לכם את התמונה .אנחנו כאילו מביאים עכשיו  -קודם
מר שמעון סוסן:
דיברתי אתכם על הפחתה ,הקטנה וכאלה .הם מדברים על מצב שבו ,נגיד ,אנחנו מייצרים בשנה,
באמת ,עשרות ,עשרות פרויקטים .אתם יודעים את זה .ועדת מכרזים בעיקר ,והמועצה מאשרת וזה.
עשרות פרויקטים .אנחנו ב 43 ,23-ואולי  633פרויקטים .עכשיו ,הם מדברים על כך שאם אנחנו פתחנו
עכשיו ועשינו תב"ר ,ותוך כדי תנועה ,נגיד הצבנו לפרויקט  1מיליון שקל .אושר התב"ר על ידי משרד
הפנים .זה תהליך ,שאנחנו צריכים קודם כל לגייס כסף ולראות מאיפה המקורות ,קרן פיתוח ,משרד
התחבורה ,לא מ שנה .המועצה אישרה .אישרנו את התב"ר במשרד הפנים .חזר לפה ,התחיל לעבוד.
הכל בסדר .אבל נניח שגלש ל 1.5-מיליון .סתם ,אני נותן לכם דוגמא ,בשביל לסבר את האוזן .הם
אומרים' ,לפני שאתה מדבר על ה ,533-תאשר תב"ר פעם נוספת .תעשה את כל הפרוצדורה ותאשר
אותה וכאלה' .אנחנ ו כאילו בחלק ממה שהם ראו פה ,שחלק מהתב"רים אנחנו ממתינים לראות באמת
את הסיום שלהם ,ולהביא את העדכון .הם אומרים' ,לא' .היו כמה תב"רים שכאילו בחסר .מה זה
'חסר'? חסר זה או עלויות  -נניח ,גנים ,התפתחו  -למרות שיש לנו אומדן ,מכרזים ,הכל  -אבל לא תמיד
זה נגמר כמ ו שאנחנו רוצים .אז זה פחות או יותר ההערה של התב"רים האלה.
" 77ועדים מקומיים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה דו"ח כספי מבוקר כמתחייב בסעיף זה ,לצו
המועצות המקומיות .אשתקד  ."70יפה מאד ,התקדמנו יפה (צוחק).
מר שלמה כפרי:

רגע ,תן לי להסביר.

מר שמעון סוסן:

על זה נאמר  -שלמה ,לפני שתסביר  -על זה נאמר ,ככל שרע יותר ,רע עוד יותר.

מר שלמה כפרי:

לא הבנתי ,אבל בסדר.

מר שמעון סוסן:

אני לא מבין .אז מי הגיש? יוני ,הגשת?

מר יוני ריינהורן:

בטח.

מר שמעון סוסן:
תקלה.

אז אתה היחיד שהגשת (צוחק) .דני ,דני ,אל תתלהב ,אל תדאג .כולם הגישו .זה

מר דן כהן:
לא הגיש מאזן.

זה לא תקלה .הגישו מאזנים לא מבוקרים .אני אומר לך .לא מבוקר ,זה כאילו

מר שמעון סוסן:

אנחנו חיכינו קודם כל למאזן ,שיבוא.

מר דן כהן:

לא ,אבל שמעון ,אתה לא יכול להגיש מאזן שהוא לא מבוקר .זה לא מאזן.

מר שמעון סוסן:

בסדר .דני -

מר שלמה כפרי:

תן לי להסביר -
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מר אילן קופרשטיין :עד ה.6.9-
כשהוא כתב את הדו"ח הזה ,הרי מדובר פה על דו"ח ביקורת  ,7367שימו לב.
מר שלמה כפרי:
כשהוא כתב את הדו"ח הזה ,כמעט ,אולי אחד-שניים היה להם דו"ח כספי -
מר שמעון סוסן:

ואז לחצנו -

כלומר להגיד את המספר הזה ,77 ,זה בכלל לא רציני 7367 .דו"ח כספי יוצא
מר שלמה כפרי:
תמיד שנה אחרי זה .ואז אנחנו שולחים תזכורות לכל היישובים שצריך להגיש על שנה קודמת דו"ח
מאזן ל 9-חודשים הבאים .כלומר ,עד אפריל ,עד סוף אפריל ,צריך להגיש דו"ח של שנה קודמת .אבל
לצערנו יש כאלו שעד היום לא הגישו .אני לא רוצה להזכיר שמות .אבל בוודאי לא  .77נכון להיום ,כבר
הגישו לפחות .67 ,69
לא ,יותר .אתה נמצא במצב  -אני זוכר מי ,לי היה רשימה מי לא .אני מקווה
מר שמעון סוסן:
שהם כבר הגישו ,אז אני בכלל  -אין את השם שלהם .לא נלבין את פניהם ברבים .אבל רוב היישובים
הגישו.
מר שלמה כפרי:

אין פה פנים .זה יישובים ,לא פנים .זה לא אנשים.

שלמה ,נראה לי לאט לאט אתה מתנהל כמו שר הפנים (צוחק) .טוב ,חבר'ה ,אני
מר שמעון סוסן:
רוצה שתראו את ההערות האלה ,ויבינו מי שצריך להבין ולא הגיש ,שיגישו.
"המועצה מעבירה כספים לחמישה ועדים  ...שלא הוצא להם מסמך"  -אי אפשר לתאר במילים ,פשוט.
???:

מה זו השטות הזאת? מה זה החרטא הזאת ,מה זה?

בסדר ,הם אומרים שיש חמישה יישובים  -היו יותר ,63 ,אשתקד היו  ,63הם
מר שמעון סוסן:
אומרים  -שלא הומצא לנו מסמך ה מעיד על כך שחשבון הבנק הוא בבעלות הוועד( .צוחק) חבר'ה ,הם
אומרים' ,יש ועד מזור? הם צריכים לומר לי שהחשבון שאני מעביר לו כסף הוא חשבון בבעלות הוועד,
לא החשבון של שלמה' .שלומי ,אתה יודע מאיפה זה התחיל להם? כשהם ראו שאתה נוסע הרבה ,הם
אמרו' ,אולי החשבון שלו' ( -צוחק).
רגע ,תן לי להסביר ,שיבינו .אני רוצה להסביר רגע .אנחנו מבקשים מהיישובים
מר שלמה כפרי:
להמציא מהבנק אישור מי מורשה החתימה של כל יישוב ויישוב .של ועד ,כן? ההערה הזאת היא לא
מדויקת ,כי מה שהוא מבקש ,מעבר לאישור הזה ,הוא רוצה גם  -אני לא יודע למה  -שבכל יישוב יהיה
כתוב מה מספר היישות של הוועד המקומי.
מר שלומי שוורץ:

יש כזה מספר.

יש כאלה שנותנים ,ולא כולם יודעים .הנושא הזה עכשיו בבדיקה ,מה זה בכלל
מר שלמה כפרי:
המספר הזה .ברגע שיהיה לנו ,נעדכן.
טוב ,בסדר ,מטופל .חבר'ה ,אני רואה שהמועצה הזאת הולכת יותר ארוך.
מר שמעון סוסן:
ביקשנו לקצר אותה .שלמה" ,שישה ועדים מקומיים שבתחום המועצה לא הגישו למועצה את
תקציבם השנתי כמתחייב על פי  - "09 ...הגישו בינתיים.
מר שלמה כפרי:

זה לא נכון .כולם הגישו.
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מר שמעון סוסן:

טוב.

???:

בקיצור ,הדו"ח הזה חרטא-ברטא.

לא ,שניה .חבר'ה ,חבר'ה ,בואו ,שלא ישתמע לרגע  -אני  63שנים פה ,אני אומר
מר שמעון סוסן:
לכם ,שלא ישתמע לרגע .ההנחייה היא גורפת מבחינתי ,לטפל בכל הליקויים ,גם אם הם רובם ,כמו
שאתם רואים מינוריים וקלים וטכניים .לטפל בכולם כאילו הם ליקויים חמורים .זה המלחמה שלנו
כל העת לגבי העניין הזה .אני כמועצה אומר .עזוב ,יש מערכת של ועדת ביקורת ,יש מבקר ,מבקר חוץ,
מבקר פנים .אני כמועצה מבקש ומנחה את הצוות המקצועי ,מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה וכל
הצוותים שהביקורת מדברת בהם לטפל בכל הליקויים ולהסיר אותם .כל ההערות .אבנר ,בבקשה.
יש לי שתי הערות .הערה ראשונה ,לגבי מה שהקראת ,לגבי הנושא של מכרזים
מר אבנר אבולש:
בשני עיתונים והכל .זה עבר ככה כזה בקלות ,כאילו יטופל והכל בסדר .נראה לי קצת לא סביר שגם
מנכ"ל שיושב ,מקצועי ,וגם יועץ משפטי ,לא יודעים שצריך לפרסם בשני עיתונים .זה נראה לי לא
סביר ,לא בסדר .אני צריך להבין למה .אני כאחד שצריך לקבל פה החלטות ,רוצה להבין למה לא
פרסמו בשני עיתונים ,מעבר לזה שזה יתוקן .שיושבים שני אנשים שהם מומחים בתחום הזה.
מר שמעון סוסן:

מה זאת אומרת 'מומחים'? למה מה ,הם נולדו -

יועץ משפ טי לא יודע שצריך לפרסם בשני עיתונים? מנכ"ל מועצה לא יודע
מר אבנר אבולש:
שצריך לפרסם בשני עיתונים? כאילו ,מה ,זה משהו חדש? זה אחד.
מר יוסי אלימלך:

הוא אומר שהיתה ,רגע ,הוא שואל  -הוא אומר -

מר אבנר אבולש:

לא ,לא ,לא לגביך ,אני לא מדבר עליך.

???:

אני רוצה לשמוע.

הוא אומר ,שאחת ההערות היתה שהמכרזים מפורסמים בעיתון ארצי אחד
מר יוסי אלימלך:
ולא בשניים כפי שדורש החוק .אז הוא שואל איך עד היום לא פרסמנו בשני עיתונים ,נכון? זה מה
שאתה -
מר אבנר אבולש:

מה ,לא יודע ,אתם לא יודעים מה החוק?

מר שלומי שוורץ:

תגיד ,מישהו קורא עיתונים בכלל היום?

מר שמעון סוסן:

יש פרסום.

???:

לא בשניים ,אבל.

???:

לא על פי חוק .יש לזה השלכות לגבי המכרז .מה אתה חושב?

מר יוסי אלימלך:

זה חיסכון של  13,333שקל בשנה .זה ההסבר.

אבנר ,ההערה שלך יכולה להיות במקומה .אף אחד לא מסתתר .אנחנו
מר שמעון סוסן:
מיישמים ומתקנים את זה .דרך אגב ,אני אם שואלים אותי  -זה מיותר ,אבל אני לא נלחם במערכות
הצדק.
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הערה שניה ,בדף  ,67לגבי יתרות חוב של  67חייבים בסכומים הגבוהים ביותר,
מר אבנר אבולש:
לא כולל תושבים .אני קורא פה בהשגה .יש כאלה בהשגה  9שנים ,יש כאלה 1 ,שנים .יש כאלה  -אני
לא יודע כמה .אני חושב שנושא של השגה לגבי סכומים ,בסכומים שמדובר פה ,זה עניין שצריך
להיגמר ,אני לא יודע  -בחודשים ,לא יודע ,חצי שנה .כמה זמן בהשגה יכול להיות כזה דבר? הוא מגיש
השגה ,אתם בודקים ,מחזירים לו תשובה ,בסדר או לא בסדר .עכשיו מדובר פה על כאלה שפושטים
רגל בתקופה הזאת .פשוט .
מר שמעון סוסן:
של המועצה ,אין לך -

רק רגע ,אבנר ,אתה  -אני מציע לך כי אם אתה מנסה לדבר על פעולת הגבייה

מר אבנר אבולש:

לא ,לא.

לא ,לא ,זה קשור .זה קשור .מה שאתה אומר לי ,תן לי .אנחנו שולטים על
מר שמעון סוסן:
העולם ,אבל רק על חלקו ,לא על כולו .תקשיב .אני קודם כל מתחיל מהסוף :עבודת הגבייה של
המועצה האזורית חבל מודיעין ,היא מהמשובחות והטובות שיש בארץ .שמעת? אני אומר את זה .זה
לפרוטוקול עכשיו .אין ויתור ואין כלום .עכשיו ,אתה נופל פה למלכודת שאתה שואל שאלות .תקשיב
בקשב רב ,ואל תסמן סימונים ,תקשיב .שאלת ,תקשיב .אני לא עברתי כרגע אחד אחד .על פניו ,אתה
מקבל פה  -קודם כל ,אלה שיש להם השגות ,הם לא שואלים אותך ולא שואלים את המועצה -
מר אבנר אבולש:

מה זה 'לא שואלים'?

מר שמעון סוסן:

תקשיב מה שאני אומר לך.

מר אבנר אבולש:

שנה בהשגות?

תקשיב מה שאני אומר לך .אתה כל הזמן  -תעצור ,תשתוק ותשמע .ועדת ערר
מר שמעון סוסן:
שהיא בראשות עו"ד ,אנשים מהמועצה נבחרו ,אבל הם אנשים חיצוניים ,היא ועדה שלא עובדת לא
אצלך ולא אצל היועץ המשפטי ולא אצל הגזבר ולא אצל ראש המועצה .היא ועדה בלתי תלויה .יש פה
יועץ משפטי של רשות ,יגיד לך ,בנצי שפר .הוועדה הזאת ,תיכף היא תקבל ממני את כל התשבוחות,
מדובר פה על השגות של מקטע שהמועצה הלכה לגביו והוסיפה בעיקר  -אלה שראיתי על פניו ,לא את
כולם ,אבל רובם .לא מדבר על הפרטיים .על ענבל ,אסיס ,פלאש ,אלה שאני מכיר אותם .יורו סטנדרט.
ומנהלת קרית שדה התעופה .פוקס-ויזל .אבניו מרכז אירועים .בינתיים מה שראית פה ,מחצית מהם
הגיעו  -סיימו את ההשגות .אתה מקבל את דו"ח הביקורת כשחצי מהם כבר  -לך למועצה עכשיו ,לך
לשלמה -
מר אבנר אבולש:

אני מתייחס למה שאני מקבל.

שניה .הדו"ח ביקורת כתוב .אני לא יכול למחוק לך .אני לא יכול לכתוב לך
מר שמעון סוסן:
עכשיו ,בדו"ח ביקורת' ,תשמע' -
מה אתה אומר לי שאני נכנס למלכודת  -אני קורא את מה שכתוב .תגיד לי שזה
מר אבנר אבולש:
לא נכון .תגיד לי ,0 ,7 ,6 ,הסתיים.
מר שמעון סוסן:

אבל חכה .הוא ממשיך ,הוא משגע אותי.

מר אבנר אבולש:

אני קורא את מה שכתוב .זה לא נראה לי סביר -
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מר שמעון סוסן:

תקשיב -

מר אבנר אבולש:

שלמשל יהיה פה -

מר שמעון סוסן:

אתה מדבר לעצמך עכשיו -

מר אבנר אבולש:

ארבע שנים בהשגה.

 62שנה בהשגה ,וגם אל תגיד כלום .ההשגה היא לא קשורה למועצה .זה לא -
מר שמעון סוסן:
הם לא פרילנסר .תקשיב ,אסור לך להגיד בכלל את הדבר הזה .תקשיב ,זה בית משפט .זה טריבונל,
מבחינת החוק .עכשיו ,אנחנו עובדים ,המועצה עובדת  -הלא המועצה לא קובעת מתי מסתיימת השגה.
השגה ,יש לך זכות .אתה ,יש לך זכות .ע רר ,זה השגה .הם כותבים את זה בצורה לא נכונה .זה ערר.
הכל בוועדות ערר.
מר אבנר אבולש:

כמה זמן דבר נידון בוועדת ערר? כמה שנים?

מר שמעון סוסן:

סליחה ,אז לך תגמור את זה אתה .אני לא גומר את זה.

מר אבנר אבולש:

אני לא יודע ,אני לא מבין את זה ככה.

מר שמעון סוסן:

אז לך תגמור את זה אתה .אבנר ,בוא ,בחייך ,נו תפסיק עם -

מר אבנר אבולש:

הם מחכים למה? שחלק מהאנשים יפשטו רגל ולא תוכל לגבות מהם כלום?

מר שמעון סוסן:

ככה ,זה יישאר בערר ,זה יישאר בהשגה.

מר אבנר אבולש:

למה? ומה תיקח ממנו?

בואנ'ה ,אתה מקבל תשובות ואתה ממשיך לדבר לרוחב .בכלל לא לעניין .אני
מר שמעון סוסן:
מסביר לך שהשגה היא לא  -אתה לא קובע .יש ועדת ערר בראשות יעקב צפריר ,עו"ד .אשר קריסטל
מטרומן .ועוד ,דוד אלגלי .שלושתם ועדת ערר .הם קובעים את הסדר .יש סדר דין מסודר .תיתן
בבקשה משולחנך ,אדוני היועץ ה משפטי ,על ועדת הערר .מהי ועדת ערר? הוא ממשיך ,כאילו ועדת ערר
עובדת אצלי.
מר אבנר אבולש:

אתה חושב שזה בסדר ,שימשיך ככה.

מר שמעון סוסן:

היא לא עובדת אצלי.

אנחנו ב ,7369-זה פשט את הרגל וההוא פשט את הרגל ,אחרי  9שנים של
מר אבנר אבולש:
השגות .שדודו ואני לא יודע מי ,לא ישבו .באמת.
אבל אלה לא הבעיות שבדרך כלל עומדות בפני ועדות הערר .בפני ועדות הערר
עו"ד חן סומך:
בדרך כלל עומדים מקרים שהם או מקרים משפטיים שיש בהם משהו ,או מקרים עובדתיים שיש בהם
איזשהו טיעון אמיתי .בדרך כלל ,המקרים האלה הם מקרים ,שיש אינטרס לשני הצדדים לא לסיים
אותם בהכרעה שיפוטית ,למה? כי הכרעה שיפוטית לטובת המועצה ,יכולה להיות בעייתית מאד
לנישום .הכרעה שיפוטית לטובת הנישום יכולה להיות מאד בעייתית למועצה ,והרבה פעמים חלק
מהדברים האלה ,בוועדות הערר ,מגיעים לכל מיני הסדרים .עכשיו ,זה נכון שהתנהלות של זמן בהליך
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שיפוטי זה דבר שרואים אותו אנשים מהצד ,ולא תמיד יכולים להבין למה זה נמשך ככה .לצערי הרב,
ועדות הערר ,למרות שהן לא יחידה משפטית שכפופה למערכת בתי המשפט ,הם מן ועדה מינהלית,
שפועלת כוועדה מעין שיפוטית ,ופועלים שם כללים שהם כללים דיוניים .וכל הכללים ,ככל שהנישום
הוא עשיר יותר ,וככל שלנישום יש יותר אמצעים ,אז הוא מביא יותר כלים כדי לדחות את הדברים
האלה .עכשיו ,גם למועצה יש לפעמים אינטרס בעניין הזה .ועדות ערר ,לצורך העניין  -תראו,
כשמגיעים להכרעות שיפוטיות ,זה מגיע לסוף ,הקצה .לא תמיד יש אינטרס.
מר שמעון סוסן:

אבל אני יכול לשלוט על ועדת ערר?

אתה לא יכול לשלוט על ועדת ערר .זה לא קשור .גם אם היית יכול לשלוט על
עו"ד חן סומך:
ועדת הערר ,ואתה לא יכול לשלוט על ועדת הערר ,יש זמן להתנהלות ההליכים .גם בבתי משפט אנחנו
נמצאים במצב ,שמערכת שהיא מערכת חיצונית לחלוטין מנהלת תיקים ,ומנהלת תיקים של  ,5ו 2-ו4-
ו 63-שנים ,וגם שם קורים דברים .אתה שואל האם יכולה להיות התכנות ,שכפועל יוצא מהתמשכות
של דיונים ,אנשים יגיעו למצב של פשיטת רגל או פירוק? התשובה היא כן .יכולים לקרות מקרים
כאלה.
מר שמעון סוסן:

אבל מה אני יכול לעשות?

יכולים לקרות מקרים כאלה ,אבל יש כמה דברים שהם לא בידיים שלנו.
עו"ד חן סומך:
השאלה העקרונית היא ,האם ההתנהלות של המועצה בעניין הזה ,בסך הכל היא התנהלות תקינה.
המבקר של משרד הפנים  -המבקר ,סליחה שאני אומר את הדברים האלה בצורה כזאת  -למבקרים של
משרד הפנים יש חובה לרשום כמות מסוימת של הערות .אם הם לא ירשמו כמות מסוימת של הערות,
דו"חות הביקורת שלהם לא ייראו כדו"חות רציניים .ולכן ,לצורך העניין ,ככל שרמת הביקורת היא
רמת ביקורת  -בדו"ח שהוא דו"ח נוקב ,הדברים האלה  -חברים ,בואו .אני אומר לכם עכשיו מניסיוני.
הדברים האלה הם דברים  -אני לא מזלזל בשום דבר שיש כאן .יש כאן דברים שצריך לטפל בהם.
וואללה ,תאמינו לי ,הדברים האלה הם דברים מינוריים .זה לא דברים שהם בעיות משמעותיות.
עכשיו ,בשים לב לכל הדברים האלה מסביב ,מצד אחד ,לא צריך לזלזל בדברים האלה .צריך לתת להם
תשובות .צריך לטפל בהם ,צריך להתקדם בדברים האלה .מצד שני ,לא צריך להיכנס לפאניקה ,זה לא
שאנחנו -
אבל יש משהו שאני יכול לעשות אל מול ועדת ערר? תענה לו .אם אתה יודע
מר שמעון סוסן:
שאני יודע לעשות משהו מול ועדת ערר ,תגיד לי.
לדאוג לכך שהם יתכנסו יותר פעמים .לא ארבע שנים .או שאני לא מבין את
מר אבנר אבולש:
המערכת .יכול להיות שאני לא מבין את המערכת ,מה אני אגיד לך.
עו"ד חן סומך:

הם לא מתכנסים אחת ל 9-שנים .זה לא נכון.

מר אבנר אבולש:
לא יודע את מי -

יכול להיות שאני לא מבין  -אם אפשר לכנס את דודו ואת ההוא מטרומן ואני

מר שמעון סוסן:

מי אמר לך?

מר אבנר אבולש:

ארבע פעמים בחודש ,ולגמור את הסיפור הזה ,ולהחליט ,הולכים -

מר שמעון סוסן:
להסדר.

אתה סתם אומר את זה .אבנר ,ה 67-שרשומים פה ,מחצית מהם כבר הגיעו
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מר אבנר אבולש:

אז אוקיי ,אז זה  -אני לא יודע -

תקשיב טוב .גם אם לא היו מגיעים להסדר ,דעתי נחה מאד .תהיה רגוע
מר שמעון סוסן:
לחלוטין .אני שעוקב אחרי הגבייה ,דעתי נחה מאד .הערעורים שהיו פה בעיקר ,רוב הערעורים של
החברות שאתה רואה פה ,זה רק על הדלתא שהוספנו להם בזמן מסוים .אנחנו לוקחים מהם בסיס,
סיפרתי לכם שהעלינו את הארנונה לכל יושבי  -ועשינו להם ממוצע יותר גבוה ,ואז הם באו -
מר אבנר אבולש:

כבר שלוש שנים ,ארבע שנים .מתי העלינו את הארנונה?

מר שמעון סוסן:

זה ,זה .אז זה .זה .סתם אתה  -אתה לא מאמין לעצמך אפילו .אני אומר לך -

מר הרצל אברהם:

אבנר ,אם במרכז הלוגיסטי ,פתאום ארנונה גדלה ,אתה לא מבין -

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,מותר להם לערער.

מר אבנר אבולש:

אבל הערעור הזה לפני  9שנים .עוד לא העלינו אז.

מר שמעון סוסן:

אבנר ,הדברים מטופלים .כן ,בנצי.

מר אבנר אבולש:

תגיד לי ,ערערו לפני שנה ,בסדר .אתה מדבר איתי על ערעור מלפני  9שנים?

מר שמעון סוסן:

אבנר ,אבנר.

מר אבנר אבולש:

אוקיי ,זו ההערה שלי .אתה חושב שזה בסדר ,שיהיה בסדר .מה אני אגיד לך.

מר שמעון סוסן:

קיבלנו אותה פה אחד .בבקשה.

מר בנציון שפר:
עצמם?

בעמוד  ... 65יש איזשהו מצב  ...בין  7366ל 7367-העסקים האחרים הכפילו את

מר שמעון סוסן:

מה זאת אומרת הכפילו את עצמם?

מר בנציון שפר:
מ 743-ל.799-

עסקים אחרים  750,333 - 7366מטר 995,333 - 7367 .מטר? נכסים אחרים ירד

לא ,אני אגיד לך .זה צריך שאלה של הגבייה .לדעתי אין גדילה כזאת .מה
מר שמעון סוסן:
שיכול להיות ,ששינו סיווגים.
מר יוסי אלימלך:

היה אבל גם אכלוס קצת.

מר שמעון סוסן:
בצורה כזאת.

לא ,היה אכלוס תמיד .זאת שאלה של מנהל הגבייה .אני לא חושב שזה גדל

הדו"ח הזה הוא דו"ח נקי ,יפה ,זה תעודת כבוד לצוות המקצועי של המועצה.
מר בנציון שפר:
ההערות הן הערות מינוריות אם לא למטה מזה .כל מה שנבדק ,נמצא תקין.
מר שמעון סוסן:

תודה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת ביקורת  -דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים
לשנת .7367
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)61

דיווחי ראש המועצה

ידידיי ,דיווחים .יום רביעי ,אני מבקש מכל חברי המועצה ,הזמנו את כל חברי
מר שמעון סוסן:
המועצה ועובדיה ונציגי היישובים ,ועדים ,ועדי אגודות ,כמדי שנה במסורת שלנו ,אנחנו בבארות
יצחק ,מבקשים מכולם לבוא ,להרים כוסית יחד ,ביום רביעי ,בצורה משותפת ,בבארות יצחק .פעם
ראשונה שאנחנו מתארחים בקיבוץ .אנחנו באים הרבה לקיבוץ ,אבל פעם ראשונה שאנחנו מתארחים
במסגרת הרמת כוסית ,במסגרת הסבב שאנחנו עושים -
מר יוסי אלימלך:

היו בחירות לפני שש שנים.

מר שמעון סוסן:

לא ,הוא אומר היה בקיבוץ משהו ,מה היה?

מר יוסי אלימלך:

 5שנים.

מר שמעון סוסן:

לא הרמת כוסית.

מר יוסי אלימלך:

היה הצגת תוכניות עבודה לפני  5שנים.

מר שמעון סוסן:
כללי על החגים.

חברים ,דבר נוסף ,יוסי יעדכן רק על החופשים שהמועצה יוצאת אליהם .עדכון

השנה זה קל ,אין גשרים .אין ימי חמישי מיותרים .כל החגים נופלים בשבת.
מר יוסי אלימלך:
חול המועד המועצה סגורה .המוקד עובד כרגיל ,כוננים כרגיל .אבל בחגים עצמם ,כיפור ,ראש השנה,
וחול המועד ,המועצה סגורה.
מר שמעון סוסן:
לכם.

מכובדיי ,להתראות ביום רביעי בבארות יצחק בהרמת הכוסית ,תודה רבה

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה

32

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,94מיום שני71.2.7360 ,

קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  49מיום 6208062.3
)6

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ,92מיום .66.5.60

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  48מיום ....7..3
)7

אישור מכרזים:
אישור מכרז זוטא מס'  - 6007360ציוד לגני ילדים.
אישור מכרז זוטא מס'  - 6907360השתלמות נופש חברי מליאה ודירקטוריון
אישור מכרז זוטא מס'  - 6707360עב' פיתוח בבית נחמיה.
-

החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא  - .3062.3ציוד לגני ילדים .הזוכים :מציע מספר ,.
חברת עידן אלגני ומציע מספר " 6לגן ולטף פתח תקווה".
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא מס'  - .4062.3השתלמות נופש חברי מליאה
ודירקטוריון באילת .הזוכה :חברת "אשת טורס".
החלטה :מכרז זוטא מס'  - .1062.3עב' פיתוח בבית נחמיה  -אושר פה אחד.
הזוכה – חב' ק.ב.י הנדסה בסכום של ( ₪ 441,.21כולל מע"מ).
)0

אשרור חוק עזר (הסדרת השמירה בחבל מודיעין).

החלטה :חוק העזר (הסדרת השמירה בחבל מודיעין) אושרר פה אחד.
)9

אשרור הסכם חברת נתיבי ישראל  -כביש צפוני קשת  -חלק ב'.

החלטה :הסכם חברת נתיבי ישראל  -כביש צפוני קשת  -חלק ב' אושרר פה אחד.
)1

אישור הלוואה ע"ס  ₪ 7,333,333עבור הקמת עולם ספורט.

החלטה :אושרה ההלוואה לאולם הספורט על סך  1מיליון  ₪עבור הקמת עולם ספורט בתנאים
שפורטו ,פה אחד.
)5

הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב 7-מיליון ( ₪סה"כ  0מיליון .)₪

החלטה :הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב 6-מיליון ( ₪סה"כ  3מיליון  )₪אושרה פה אחד.
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)2

הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור.

החלטה :הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור במיליון  ₪אושרה פה אחד.
)4

עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  -הקטנה בסך של ( ₪ 47,757סה"כ .)₪ 754,577

החלטה :עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  -הקטנה בסך של ( ₪ 91,671סה"כ )₪ 679,761
אושרה פה אחד.
)63

אישור תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ₪ 55,149
(משרד התחבורה  ₪ 79,721מועצה ( )₪ 70,032עדכון)

החלטה :תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך ( ₪ 77,294משרד התחבורה ₪ 14,682
מועצה  )₪ 63,328אושר פה אחד.
)66

אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים לשנת ( 7360עדכון)

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את היטלי מיסים ותקציב בקיבוץ בארות יצחק בסך  ₪ ...72למטר.
סך התקציב – .₪ 142,622
)67

אישור מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי דיווח למשרדי ממשלה
ולמוסדות ציבור אחרים (עדכון)

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי
דיווח למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור אחרים.
)69

אישור קביעת "מודד" לבחירות ביום .79.67.60

החלטה :הוחלט פה אחד על קביעת "מודד" לבחירת נציגי המליאה של  122לבחירות ביום .64..6..3
)67

אישור המלצות ועדת ביקורת  -דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת .7367

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת ביקורת  -דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים
לשנת .7367
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