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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,13מיום שלישי3.3.15 ,

על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .28.1.15
 )2אישור דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2014
 )3מינוי ועדת ביקורת ביישובים.
 )4אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים.
 )5אישור מכרזים:
-

מכרז פומבי מס'  – 24/2014הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום (מתחם
איירפורט סיטי וחמ"ן)

-

מכרז זוטא מס'  – 5/2015אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה.

-

מכרז פומבי מס'  – 2/2015שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות הביוב.

-

מכרז פומבי  – 4/2015מכירת רכב איסוזו.

-

מכרז זוטא  – 7/2015הפעלת מתחמי פעילות אירוע יום העצמאות.

-

מכרז זוטא  – 8/2015אומנים  -יום העצמאות.

 )6דיווחי ראש המועצה.
תוספת לסדר היום:
 )7אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  2015עפ"י הנוהל הרגיל
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 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום –הוספנו סעיף בהנהלה ומבקשים לאשר אותו במליאה .אישור המלצות ועדת
מר שמעון סוסן :
תמיכות לשנת  2015עפ"י הנוהל הרגיל .אני מבקש לאשר את סדר היום .מישהו מתנגד? אושר סדר
היום פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
אני מבקש להקדים ולומר ולהשתתף בצערו של חברנו ,חבר הנהלת המועצה,
מר שמעון סוסן :
הרצל אברהם ,במות עליו אביו .אתמול היתה לוויה .הוא יושב באור יהודה ,הכתובת אצל אסנת.
כמובן משתתפים בצערו.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .28.1.15

מר שמעון סוסן :
פה אחד.

אישור פרוטוקול ישיבה מ .28/1/15-יש למישהו הערות? אושר הפרוטוקול

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .28.1.15
)2

אישור דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2014

מר שמעון סוסן :

נושא שני ,אישור דו"ח ביצוע התקציב הרגיל לשנת  .2014שלמה ,בבקשה.

אנחנו מדברים על דו"ח הביצוע של השנה שחלפה .2014 ,אני אתן לכם חומר,
מר שלמה כפרי:
ופה מצגת מעבר גם למה שש לחתי .אז בוא נתחיל .בעצם פה אנחנו רואים את כל מסגרת התקציב
והשורה התחתונה .מה התקציב ,מה הביצוע לפי עיקרי הנושאים ,ומה מצב העודף .יש פה עודף של
 .1,260,000לצד הארנונה ,התקציב מ ,14-גבינו מה ,19-כלומר גידול של  .5.1יתר עצמיות  25לעומת
גבייה של  ,23.7זה פחות מ 1.6-מיליון  ,₪בהמשך אני אסביר מה זה .והכנסות ממשלה  1.7מיליון ₪
יותר מהתקציב .סך הכל ההכנסות בביצוע  191.9לעומת  .186.6הפער הוא .5.2
בצד ההוצאות ,בשכר אתם רואים יש פער של  ,215אבל בפעולות יש פער של  3.8מיליון  .₪כלומר,
 118.5לעומת  .114.6יתר הנושאים זה העברת קרן פיתוח ממה שאפשר להעביר ,כי זה מה שאישרנו,
התקציב .פירעון מלוות  9.7לעומת  , 9.6קצת פחות כמה אגורות .זו המסגרת .כלומר ,אנחנו מסיימים
בעודף של  1.262מיליון  .₪אם אין שאלות נעבור לשקף הבא.
פה אנחנו רואים את הארנונה ,את גביית הארנונה גם לעומת שנה קודמת .בגבייה מפיגורים גבינו 9.8
לעומת  4.5שנה קודמת ,פער של  .5.2בגבייה השוטפת גבינו יותר  2מיליון ,כמעט  .12.6כלומר 104
לעומת שנה קודמת  .91.8והנחות יצא  ,4.9 ,4.8לעומת  .4.080זה כמובן בגלל שגבינו יותר ,אז יש יותר
הנחות .כי הנחות הן גם הוצאה וגם הכנסה.
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נעשית פה עבודה קשה בגבייה ,ובאמת מגיע יישר כוח לכל מחלקת
מר שמעון סוסן :
הגבייה ,לגזבר ,שעושים עבודת קודש .אבל חשוב שתדעו ,גבייה מפיגורים זה לא שפתאום ב2014-
מישהו עבד וקיבל יותר ובשנת  2013לא עבדו .אנחנו עובדים באותו קצב .מה שאתם רואים ב,2014-
למשל ,המועצ ה החליטה להעלות ארנונה .אני נותן לכם שתי דוגמאות שגורמות לפיגורים .המועצה
החליטה לגבות ארנונה ,שתי נקודות מרכזיות שבהן אתם תראו לפעמים פיקים כאלה .פעם אחת זה
כשהעלינו ארנונה .על הדלתא בדרך כלל בסוף שנה מאשרים לנו אותה .נגיד ,העלינו פעמיים ארנונה
בשנים האחרונות ,לעסקים 15% .ו .10%-אנחנו נתקלים בתופעה שזה עלה בשנה של ה 15%-בתום
השנה ,כמעט ממש יומיים לפני תום השנה ,ואז ה 10%-האלה ממילא נגבים רק במשך שנה הבאה ,ואז
זה נחשב גבייה מפיגורים .זה הופך אותנו למצב שכל הדלתא ,שכל התוספת של אלה שלא שילמו ,או
שילמו בשנה ל אחר מכן ,כאילו גבינו את זה מפיגורים .זה מרכז אחד .מרכז שני שהיה לנו בעבר גם
הרבה עררים על זה .כשעררים תלויים ועומדים אז אתה במצב סטטי מול האנשים ,ואחרי זה הם
משלמים .לא משנה .בכל מקרה ,זה לא שבשנת  2013עבדו פחות טוב או זה .הסברתי לכם את
הנקודות שבהן נגרם שיש תופעה כזאת שאנחנו גובים פי  2כמעט מפיגורים בשנת  2014מ.2013-
בבקשה ,שלמה.
נמשיך לשקף הבא ,זה יתר הכנסות עצמיות .כלומר ,יש ארנונה ויש שאר
מר שלמה כפרי:
ההכנסות העצמיות .כפי שאתם רואים פה ,יש פה את הפירוט .סך הכל התקציב הוא  25,390וגבינו
 .23,770אתם רוא ים בסעיף שנקרא המרה מהיטל ביוב גבינו פחות כי לא היה צורך ,אז היינו מקטינים
את הקרן היטל ביוב ויש המון עבודות בהמשך ולא היה צורך ,כי אז היינו מגדילים עוד יותר את
הגירעון ואין צורך ,ולכן זה מה שעשינו .לא גבינו כלום מה 2.5-מיליון ,שזה היה בתקציב .לכן כאן
יכול להיות שצריך קיטון של  1.6מיליון  ,₪אבל יש פה גידול בכמה סעיפים ,ולכן הקיטון הנטו הוא
 1.6מלש"ח .אם אין שאלות ,נעבור לשקף הבא וזה הכנסות ממשלה.
בהכנסות ממשלה אתם רואים שמשרד הפנים כמעט כלום ,והשנה ,2015 ,לא יהיה כלום ,אולי כמה
גרושים .משרד החינוך גבינו  729יותר מהתקציב .משרד הרווחה ,אתם רואים 640 ,יותר מהתקציב.
משרדים אחרים ,שזה בעיקר המשרד לביטחון פנים ,מה שנקרא בגין השמירה בכל מוסדות החינוך
וכו' .יש פה גידול של  1.7מלש"ח מצד הכנסות ממשלה.
נעבור לשקף הבא .כאן רואים את הוצאות השכר .התקציב היה  ,53.495הביצוע  .53.710פער של ,215
שבעיקר רואים את זה בחינוך .בחינוך וברווחה .אבל המשמעותי הוא בחינוך .פה נפל הכותרת ,אבל
אני פה רואה את הפעולות .כל הפעולות ,מה התקציב ומה הביצוע ,לפי כל האגפים ,מחלקות וכו' ,כולל
פירעון מלוות והעברת קרן פיתוח .יש פה גידול של  3.8כמעט .כמובן הגידול העיקרי הוא בחינוך ,אתם
רואים בחינוך  1.9מיליון  ,₪וברווחה לא הרבה .הנחות אתם רואים ,בגלל שגבינו יותר אז יש גם יותר
הנחות.
זו התמונה של הפעולות וכאן אני מכניס את סך הכל ביצוע בפועל ואיך מתחלק בכל ,שכר ופעולות
סה"כ והמשקל היחסי של כל ביצוע לפי המחלקות ,האגפים וכו' .כלומר ,אנחנו מדברים על סך הכל
ביצוע של  190.668מלש"ח .זה כל השכר והפעולות כולל פירעון מלוות .אם אין שאלות ,נעבור לשקף
האחרון ,זה בעצם פירעון המלוות ,כאשר הוא מתחלק בגדול ל :2-הלוואות ...והלוואות אחרות.
ידידי ,אני מבקש שנאשר את דו"ח ביצוע התקציב הרגיל לשנת  .2014מי בעד.
מר שמעון סוסן :
מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח ביצוע התקציב הרגיל לשנת .2014
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)3

מינוי ועדת ביקורת ביישובים.

מר שמעון סוסן :

מינוי ועדת ביקורת בישובים .יוסי.

מר יוסי אלימלך:

מינוי ועדת ביקורת בבית עריף ,לאשר את רנית אייזיקס ,מלי נבו ועדי פיסטרוב.

מר שמעון סוסן :

מישהו מתנגד? אושרה ועדת ביקורת בבית עריף.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינוי חברי ועדת הביקורת בבית עריף כלהלן:
רנית אייזיקס ,מלי נבו ועדי פיסטרוב.
)4

אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים.

מר שמעון סוסן :

אישור היטלי מיסים ותקציב הישובים השונים .שלמה.

יש פה כמה .גינתון – התעריף למטר מגורים  .₪ 14.32התעריף לעסקים .7.68
מר שלמה כפרי:
סה"כ התקציב .₪ 905,000
אני מבקש לאשר תקציב גינתון ,סך הכל  .₪ 905,000מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן :
אושר פה אחד תקציב גינתון .פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת  2015ע"ס  ₪ 14.32למ"ר
מגורים ו ₪ 7.68-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב גינתון לשנת  2015ע"ס .₪ 905,000
גבעת כח .התעריף למטר מגורים  .₪ 12.83התעריף לעסקים .₪ 6.61
מר שלמה כפרי:
סה"כ תקציב .₪ 1,155,699
תקציב גבעת כוח ,אני מבקש לאשר אותו .מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן :
אושר תקציב גבעת כח פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גבעת כח לשנת  2015ע"ס  ₪ 12.83למ"ר
מגורים ו ₪ 6.61-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב גבעת לשנת  2015ע"ס .₪ 1,155,699
רינתיה .התעריף למטר מגורים זה  .₪ 15.43התעריף לעסקים .₪ 3.84
מר שלמה כפרי:
סה"כ התקציב .₪ 1,119,325
מר שמעון סוסן :

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

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2015ע"ס  ₪ 15.43למ"ר
מגורים ו ₪ 3.84-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב רינתיה לשנת  2015ע"ס .₪ 1,119,325
גב' זהבה טמסית:

שאלה .למה כל אחד משהו אחר?
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כל ישוב במועצה אזורית חבל מודיעין גובה ככה .זה מתנהל לאורך כל השנים
מר שמעון סוסן :
לא רק בחבל מודיעין ,בכל המדינה .במושבים וקיבוצים .כל ישוב מחליט את הארנונה שלו .יש טווח.
אי אפשר להחליט כמה שרוצים .היום עד שליש מגובה הארנונה של המועצה .יישוב יכול להחליט .יש
יישובים שהיסטורית זה ,אבל זה היה וזה נמצא במצב שבו כל יישוב מחליט פחות או יותר .אי אפשר
לשנות היום ולזוז אחורה וקדימה בלי זה .אני אומר לך מה התנהל לאורך כל השנים ,עשרות שנים,
מאז שיש הטלות בוועדות מוניציפליות.
מר שלמה כפרי:
התקציב .₪ 1,497,860

בני עטרות .תקציב למטר מגורים  .₪ 20.56תקציב לעסקים  .₪ 6.8סך כל

מר שמעון סוסן :
אושר פה אחד.

אני מבקש לאשר את תקציב בני עטרות .מי בעד? מישהו מתנגד?

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב בני עטרות לשנת  2015ע"ס  ₪ 20.56למ"ר
מגורים ו ₪ 6.8-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב בני עטרות לשנת  2015ע"ס .₪ 1,497,860
טירת יהודה .התעריף למטר מגורים  .₪ 16.00סך כל התקציב
מר שלמה כפרי:
 .₪ 1,265,100אין תעריף לעסקים כי הם לא גובים מעסקים .זה טירת יהודה.
מר שמעון סוסן :

אני מבקש לאשר את תקציב טירת יהודה .מי בעד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב טירת יהודה לשנת  2015ע"ס  ₪ 16.00למ"ר
מגורים ,וכן את תקציב טירת יהודה לשנת  2015ע"ס .₪ 1,265,100
מר שלמה כפרי:
.₪ 1,416,000

מזור .תעריף למטר מגורים  .₪ 14.72לעסקים  .₪ 5.87סך כל התקציב

מר שמעון סוסן :

מזור ,מי בעד? יש מתנגדים? אושר תקציב מזור.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב מזור לשנת  2015ע"ס  ₪ 14.72למ"ר מגורים
ו ₪ 5.87-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב מזור לשנת  2015ע"ס .₪ 1,416,000
אישור מכרזים:
)5
מכרז פומבי מס'  – 24/2014הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום (מתחם איירפורט סיטי וחמ"ן)
מר אילן קופרשטין:

מכרזים .מכרז פומבי מס' .24/2014

 ,24/2014מתן זכויות פרסום והקמת מתקני פרסום באיירפורט סיטי ובחמ"ן.
מר יוסי אלימלך:
כל מה שנמצא בשטחים הציבוריים ,באיירפורט סיטי המתקנים כבר קיימים ,המנהלת ניהלה אותם
עד היום .בחמ"ן זה חדש .הגישו  4הצעות .האומדן עמד על  .₪ 169,000ההצעה הגבוהה ביותר
לטובתנו של חברת דילטוב  2005בע"מ בסך  ₪ 136,876לשנה .כלומר ,אנחנו מקבלים  136,000כל שנה
עבור מתן זכויות הפרסום.
מר אילן קופרשטין:

מי בעד? ירים ידו .מתנגדים? אושר פה אחד.
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 24/2014הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות
פרסום (מתחם איירפורט סיטי וחמ"ן) .חברת דילטוב  2005בע"מ בסך .₪ 136,876
 מכרז זוטא מס'  – 5/2015אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה.מר אילן קופרשטין:

מכרז זוטא מס' .5/2015

 5/2015אספקת מחשבים ניידים .אנחנו מתחילים בהחלפת מחשבים
מר יוסי אלימלך:
ניידים של תוכנית עת הדעת שעובדת בבתי ספר כבר  5שנים .המחשבים להפתעתנו שרדו  5שנים
בצורה יפה מאוד ועכשיו מתחילים להתעייף ואנחנו מתחילים להחליף אותם .אנחנו בסשן הזה נקנה
כ 160-מחשבים ניידים .ההצעה הזולה ביותר של חברת נס מטח בסכום של  ₪ 2,711למחשב.
מר אילן קופרשטין:

כמה מחשבים?

 .150-160הישנים ,חלקם אנחנו נעשה פה פיילוט ונביא אותם במקום
מר יוסי אלימלך:
כל הניירות האלה ,נביא אותם לפה,וחלקם מתים כבר ,אין מה לעשות איתם יותר מדי ,אז יעבירו
אותם בבית הספר לאיזה מעבדה וכל מיני חלקי חילוף כאלה ואחרים .זה רק עושים צרות ,אתה יודע.
אתה תורם אותו ,אתה רק גורם לעוד יותר צרות עם המחשבים .הם שרדו  5שנים ,מעל ומעבר.
מר אילן קופרשטין:

 150-160מחשבים ,חברת נס .כמה? ?2,700

מר יוסי אלימלך:

.₪ 2,711.64

מר אילן קופרשטין:

למחשב .מי בעד? מתנגדים? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא מס'  – 5/2015אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה.
חברת נס מטח בסכום של  ₪ 2,711למחשב.
 מכרז פומבי מס'  – 2/2015שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות הביוב.מר אילן קופרשטין:

מכרז פומבי .2/2015

מכרז  ,2/2015שרותי תחזוקה ותיקונים למערכות הביוב .זה קבלן
מר יוסי אלימלך:
שעובד בצורה פאושלית ונותן שירותים במהלך כל השנה .הוגשו  2הצעות .ההצעה הזולה של חברת
אהוד מאיר שאיבות בע"מ בסך של  ₪ 58,352לחודש כולל מע"מ .זה הקבלן שעובד ב 5-שנים
האחרונות.
מר אילן קופרשטין:

מי בעד? ירים ידו .מתנגדים? אין .אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 2/2015שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות
הביוב .חברת אהוד מאיר שאיבות בע"מ בסך של .₪ 58,352
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 מכרז פומבי  – 4/2015מכירת רכב איסוזו.הוספנו  2מכרזים .אחד ,מכרז מכירת רכב .יש לנו רכב איסוזו בלי מנוע .הוגשו
מר יוסי אלימלך:
 6הצעות למכרז הזה .הצעה ראשונה נפסלה בגלל הטעייה .הצעה שנייה עומדת על סך של .₪ 38,480
הוועדה ממליצה למכור לו את האוטו .בחור בשם דני שניצר.
מר אילן קופרשטין:

מי בעד? ירים את ידו .מתנגדים? אין .אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי  – 4/2015מכירת רכב איסוזו ,לדני שניצר
בסך של .₪ 38,480
מכרז זוטא  – 7/2015הפעלת מתחמי פעילות אירוע יום העצמאות.
מכרז זוטא  ,7/2015הפעלת אירוע יום העצמאות .מי ששאל ,יום העצמאות
מר יוסי אלימלך:
הוא בתצורה הקבועה ,יום שלם בתל חדיד ,בין הבוקר ל-שש-שבע בערב .יום של הפעלות ,מתנפחים,
מוסיקה ,אמנים והופעה של אמן מרכזי בסביבות  18:00בערב .אנחנו יוצאים ל 2-מכרזים .מכרז אחד
זה הפעלה של כל האופרציה ברמה של ג'ימבורי ,דוכנים וכו' .היה מציע אחד ,חברת פנאי הפקות
בע"מ ,בסך .₪ 64,782
מר אילן קופרשטין:

מי בעד? ירים את ידו .מי נגד? אין .אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא  – 7/2015הפעלת מתחמי פעילות אירוע יום
העצמאות .חב' פנאי הפקות בסך .₪ 64,782
מכרז זוטא  – 8/2015אמנים יום העצמאות.
מכרז זוטא  ,8/2015אמנים ליום העצמאות .המכרז הזה כולל  2אמנים
מר יוסי אלימלך:
עיקריים ועוד כל מיני אמנים זוטרים לידם .היו כמה הצעות .ההצעה שהצוות המקצועי של המועצה
ממליץ לבחור אותה זו ההצעה של חברת מופעים בע"מ ,זו חברה של הרשויות המקומיות ,עם הופעה
מרכזית של אמן בשם עומר אדם ועוד כל מיני דברים ,לאל נפרט ,לא צריך ,בסך של  ₪ 139,240כולל
מע"מ .זה כולל מערכות הגברה ,מחסומים וכל מה שמסביב.
מר אילן קופרשטין:

מי בעד? יש מתנגדים? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא  – 8/2015אמנים יום העצמאות.
חב' מופעים בע"מ בסך של ₪ 139,240
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 )7אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  2015עפ"י הנוהל הרגיל.
מר אילן קופרשטין:

אישור המלצות ועדת תמיכות.

ועדת תמיכות ישבה ,כל הנוהל עבד ,פרסום בעיתון ,הוגשו  5בקשות תמיכה,
מר יוסי אלימלך:
יש לכם את הפרוטוקול אצלכם .אני אעבור על כל התמיכות.
עמותת תושבים למען תושבים הגישה בקשת תמיכה ל .₪ 350,000-ועדת התמיכות המליצה לאשר לה
סכום של  .₪ 150,000העמותה לגיל הרך הגישה בקשה של  ,₪ 600,000אושר לה סכום תמיכה של
 .₪ 200,000העמותה לחבר הוותיק הגישה בקשת תמיכה בסך של  ,₪ 965,000אושר להם סכום של
 .₪ 500,000עמותת התיירות ביקשה  ₪ 100,000וקיבלה  .₪ 100,000העמותה להרחבת הפעילות
בספורט ביקשה  ₪ 400,000ואושר לה .₪ 400,000
כל העמותות הגישו את כל האישורים מלבד עמותת תושבים למען תושבים שהתחייבו להביא
מסמכים .יש תקציב ,תכנית עבודה ,הכל.
מר אילן קופרשטין:

מי בעד? ירים ידו .יש מתנגדים? דני מתנגד .אושר ברוב קולות.

החלטה :הוחלט ברוב קולות ( 1נגד) לאשר את המלצות ועדת תמיכות לשנת  2015עפ"י הנוהל הרגיל.
בהתאם לסכומים הבאים:
 סך של .₪ 150,000עמותת תושבים למען תושבים
 סך של .₪ 200,000עמותה לגיל הרך
 סך של .₪ 500,000עמותה לחבר הוותיק
 סך של .₪ 100,000עמותת התיירות
העמותה להרחבת פעילות הספורט  -סך של .₪ 400,000

 )6דיווחי ראש המועצה.
עדכונים .פורים המועצה מסיימת מוקדם את העבודה ,תענית אסתר מסיימת
מר יוסי אלימלך:
מוקדם את העבודה .יום ראשון המועצה סגורה .יום שישי ,אולם הספורט שנחנך היום בצורה רשמית,
בנייתו הסתימה ,פה צמוד לתיכון .היום היה אירוע מכובד עם מפעל הפיס ,משחק כדורסל של קבוצה
מליגת העל לנשים נגד נבחרת התיכון והן ניצחו ב 3-נקודות 37-40 .או  ,37-34לא זוכר .ביום שישי יש
אירוע ביחד עם עמותת הספורט ועם מחלקת הספורט ,אירוע מאוד רשמי של משחק של הקבוצה של
המועצה נגד קבוצת הוותיקים של מכבי תל אביב .זה הפנינג גדול ושלם ,צילומים עם מכבי תל אביב
וצילומים עם גביע אירופה וארוחת צהריים והפנינג שלם .זה מתחיל ב ,13:30-יום שישי הקרוב,
כולכם מוזמנים .אירוע מאוד מכובד ,הפנינג שמח ויהיו ילדים .כולם מוזמנים .פה באולם הספורט
החדש ,יום שישי הקרוב ב .13:30-לאחר מכן תהיה ארוחת צהריים מאוד מכובדת לחברי המליאה ,מי
שיגיע ,ולקבוצה של מכבי תל אביב.
יום שני הקרוב יש חידון ה תנ"ך של המועצה לבתי הספר .מי שפנוי בשעות הבוקר מוזמן ,אירוע מאוד
מאוד מכובד .בשעה  10:00בבוקר .היכל התרבות ברמלה.
???:

מתי יהיה בהיכל התרבות שלנו?
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עוד  3חודשים .תהליכי המסירה הסתיימו כמעט לחלוטין ,מי שעובד ליד
מר יוסי אלימלך:
מוזמן להיכנס .הסתיימו כמעט לחלוטין ,הדברים היחידים שנשארו זה מערכות הבמה ,שזה פרויקט
מאוד מורכב ,מזמינים אותם מחו"ל ,יגיעו בעוד כחודשיים וחצי ,קצת הרכבה וכו' .עוד  3חודשים כל
מערכת התאורה ,הסאונד ומערכות הבמה ,שזה לב ליבו של האולם ,יותקנו והאולם יתחיל בהרצה.
מי שנכנס לפייסבוק ולאינטרנט ולעיתון הקרוב שיחלקו מחר ועוד מעט נתחיל גם בבאנרים ,מתחיל
מסע פרסום מאוד אגרסיבי של היכל התרבות.
מר יוסי אלימלך:

המנהל התחיל לעבוד?

מנהל ההקמה גם ,כן .בשלב הראשון זה לבחירת לוגו ,יהיה הפנינג שלם
מר יוסי אלימלך:
פרסומי סביב זה .בזמן המאוד קרוב הם יתחילו במכירת מנויים ובשיווק מנויים ,כשהרעיון הוא
שבמהלך יולי אוגוסט האולם יעשה הרצה לכל מיני תצורות כאלה ואחרות ובסוף אוגוסט יתחילו
ממש בהצגות.
מי שלא יודע ,אנחנו מקיימים כמסורת חידון תנ"כי ,ההפקה שלו היא ברמה
מר שמעון סוסן :
הארצית .מי שמגיע לאולם רואה חידון תנ"ך לנוער לכל בתי הספר .אגב ,חילונים ודתיים ברמה
ארצית של התנהלות וניהול .אלי בנצקי ,תאשר.
מר אליהו בנצקי :

נכון מאוד.

אני אומ ר לכם באחריות ,ברמה ארצית .מי שאוהב תנ"ך או מי שאוהב את
מר שמעון סוסן :
החידון שהוא רואה בטלוויזיה ,אתם תבואו...
מר אילן קופרשטין:

פורים שמח לכולם.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  – 13מיום 3.3.2015
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .28.1.15

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .28.1.15
)2

אישור דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2014

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח ביצוע התקציב הרגיל לשנת .2014
)3

מינוי ועדת ביקורת ביישובים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינוי חברי ועדת הביקורת בבית עריף כלהלן:
רנית אייזיקס ,מלי נבו ועדי פיסטרוב.
)4

אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת  2015ע"ס  ₪ 14.32למ"ר
מגורים ו ₪ 7.68-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב גינתון לשנת  2015ע"ס .₪ 905,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גבעת כח לשנת  2015ע"ס  ₪ 12.83למ"ר
מגורים ו ₪ 6.61-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב גבעת לשנת  2015ע"ס .₪ 1,155,699
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2015ע"ס  ₪ 15.43למ"ר
מגורים ו ₪ 3.84-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב רינתיה לשנת  2015ע"ס .₪ 1,119,325
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב בני עטרות לשנת  2015ע"ס  ₪ 20.56למ"ר
מגורים ו ₪ 6.8-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב בני עטרות לשנת  2015ע"ס .₪ 1,497,860
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב טירת יהודה לשנת  2015ע"ס  ₪ 16.00למ"ר
מגורים ,וכן את תקציב טירת יהודה לשנת  2015ע"ס .₪ 1,265,100
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב מזור לשנת  2015ע"ס  ₪ 14.72למ"ר מגורים
ו ₪ 5.87-למ"ר עסקים ,וכן את תקציב מזור לשנת  2015ע"ס .₪ 1,416,000
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,13מיום שלישי3.3.15 ,

אישור מכרזים:
)5
 מכרז פומבי מס'  - 24/2014הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות פרסום (מתחם איירפורט סיטי וחמ"ן)החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 24/2014הקמת מתקני פרסום ומתן זכויות
פרסום (מתחם איירפורט סיטי וחמ"ן) .חברת דילטוב  2005בע"מ בסך .₪ 136,876
 מכרז זוטא מס'  – 5/2015אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה.החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא מס'  – 5/2015אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה.
חברת נס מטח בסכום של  ₪ 2,711למחשב.
 מכרז פומבי מס'  – 2/2015שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות הביוב.החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 2/2015שירותי תחזוקה ותיקונים למערכות
הביוב .חברת אהוד מאיר שאיבות בע"מ בסך של .₪ 58,352
 מכרז פומבי  – 4/2015מכירת רכב איסוזו.החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי  – 4/2015מכירת רכב איסוזו,
לדני שניצר סך של .₪ 38,480
מכרז זוטא  – 7/2015הפעלת מתחמי פעילות אירוע יום העצמאות.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא  - 7/2015הפעלת מתחמי פעילות אירוע יום
העצמאות ,חב' פנאי הפקות בסך .₪ 64,782
מכרז זוטא  – 8/2015אמנים יום העצמאות.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא  – 8/2015אמנים יום העצמאות.
חב' מופעים בע"מ בסך של ₪ 139,240
 )7אישור המלצות ועדת תמיכות לשנת  2015עפ"י הנוהל הרגיל
החלטה :הוחלט ברוב קולות ( 1נגד) לאשר את המלצות ועדת תמיכות לשנת  2015עפ"י הנוהל הרגיל.
בהתאם לסכומים הבאים:
 סך של .₪ 150,000עמותת תושבים למען תושבים
 סך של .₪ 200,000עמותה לגיל הרך
 סך של .₪ 500,000עמותה לחבר הוותיק
 סך של .₪ 100,000עמותת התיירות
העמותה להרחבת פעילות הספורט  -סך של .₪ 400,000
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