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על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  21מיום .2.2.16
 )2דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2015
 )3אישור המלצת ועדת תמיכות מיום .16.2.16
 )4הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר – גן לפיד.
 )5אישור מורשי חתימה חשבון בנק – ניהול עצמי – בי"ס אלומות.
 )6אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס – בנק לאומי.
 )7עדכון תב"ר גן ילדים גמזו.
 )8אישור תב"ר לחידוש מבנים – ישיבות נחלים ע"ס .₪ 500,000
 )9אישור תב"ר – אופק חדש – פינות עבודה בי"ס אלומות – .₪ 35,200
 )10מינוי ועדת ביקורת לוועד מקומי – שילת.
 )11אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  2016ביישובים השונים.
 )12דיווחי ראש המועצה.
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 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -חברים אנחנו הולדנו מליאה ,האמת היא גם חודש עבר אבל הולדנו אותה
מר שמעון סוסן :
השבוע רק ,מכיוון ששלמה צריך לצאת לאיזו חופשה יזומה בענייני בריאות ,אז היה חשוב שנסיים אותה
בזמן ששלמה איתנו לפני שהוא יוצא לכמה ימים לטפל בבריאות האישית שלו ונאחל לו בריאות איתנה
וטובה והחלמה מהירה .בגלל חלק מחברי המליאה לא קיבלו כמו שרגילים לקבל מבעוד מועד ,אבל אתם
יודעים שאנחנו משתדלים לעשות בצורה מסודרת ,מליאה לעולם  48שעות יכולים להזמין מליאה ,רגילה
אני מדבר אבל אנחנו משתדלים שלא .במקרה הזה אני הסברתי למה זה נעשה ,כי שלמה רוצה להעביר
את הדו"ח ,אנחנו עובדים מסודר ,את ביצוע תקציב  2015לאשר אותו ובעזרת השם עוד כמה דברים
העלינו ,וגם אחת לחודש אנחנו משתדלים ,אחת לחודש חודש וחצי לעשות ישיבת מליאה ועשינו בפעם
הקודמת לפני כחודש .אז המתנו הוזמנו לחמש זה הזמן אנחנו עומדים לפי כל הקריטריונים יש שליש
חברי מועצה שיכולים לנהל את הישיבה.
אני פותח את ישיבת מליאה ונאשר גם את הנושאים .אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  21מיום
 ,2.2.16דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת  ,2015אישור המלצת ועדת תמיכות מה ,16.2.16-הארכת הסכם
הקצאת קרקע עמותת גנאחר גן לפיד ,אישור מורשי חתימה חשבון בנק ניהול עצמי בית ספר אלומות,
אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס בנק לאומי ,עדכון תב"ר גן ילדים גזמו ,אישור תב"ר לחידוש
מבנים ישיבת נחלים ע"ס  ,₪ 500,000אישור תב"ר אופק חדש פינות עבודה בבית ספר אלומות ,₪ 35,200
מינוי ועדת ביקורת לוועד מקומי שילת ,אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  2016ביישובים השונים,
דיווחים.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  21מיום .2.2.16

מר שמעון סוסן :

אני מתחיל ,פרוטוקול יש למישהו הערות? הפרוטוקול מאושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  21מיום .2.2.16
)2

דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2015

מר שמעון סוסן :

דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת  .2015שלמה בבקשה.

אני גם שלחתי לכם כמה דפים בנושא הזה ,אז פה אנחנו בעצם רואים
מר שלמה כפרי:
בשקופית הזאת את התמונה הכוללת של איך נגמרה שנת  .2015בצד ההכנסות בארנונה התקציב היה
 ₪ 118,410,000וגבינו  ₪ 120,376,000גידול של  .₪ 1,966,000יתר העצמיות התקציב היה  26.5מיליון ₪
או  26.3מיליון  ₪וגבינו קצת פחות ,אני אסביר בהמשך למה ,כי לא ראינו צורך בגדול ,ואחר כך אני
אפרט מה זה יתר העצמיות .גבינו  .₪ 23,636,000בממשלה התקציב  ₪ 48,705,000ונכנס ₪ 50,750,000
גידול של  2מיליון  .₪כלומר סך הכול ההכנסות גידול של  ₪ 1,307,000לעומת התקציב .לצד ההוצאות
בשכר הביצוע הוא  ₪ 58,346,000לעומת  ₪ 57,560,000גידול של  ₪ 786,000בהמשך אני אסביר שזה
בעיקר בחינוך ,ואם תרצו אני אפרט בדיוק איפה .לגבי הפעולות פחות או יותר אותו דבר ₪ 126,000,000
 .₪ 126,000,000ופירעון מלוות גם כן לא משמעותי .למעשה התמונה הסופית היא עודף של .₪ 379,000
אם אין שאלות נעבור לשקופית הבאה .כאן אנחנו רואים את גביית הארנונה .הגבייה מפיגורים
 ₪ 6,199,000לעומת שנה קודמת  ₪ 9,800,000כלומר פיגורים ברגע שגבינו שנה שעברה הרבה יותר אז
הפיגורים ירדו ואז אי אפשר לגבות כל הזמן יותר .הגבייה השוטפת לעומת זה גבינו  ₪ 5,300,000יותר
משנה קודמת בגבייה השוטפת .ודרך אגב אני שלחתי לכם דפים ושם רואים בפירוש אחוז הגבייה
השוטפת מהחיוב השנתי הוא  ,95.2%יותר מדויק  95.43%כמעט .95.5%
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כל הכבוד ,אבל ממה נובע הגידול בגבייה השוטפת ממטרים נוספים
מר אילן קופרשטיין:
שנוספו והעדכון בטח? כנראה היה איזה עדכון קטן של אחוז משהו.
מר שמעון סוסן:

היה עדכון ,כמה הוא היה בשנה קודמת?

???:

.1.66

מר שמעון סוסן:

זה גם העדכון.

מר אילן קופרשטיין:

וגם מטרים בטח.

יש פה אני הייתי אומר יותר אכיפת גבייה ,אנחנו עושים עיקולים איפה
מר שלמה כפרי:
שאפשר אבל גם בדרך כלל עד היום את העלאה החריגה של  2014שהיה אישרו בסוף  ,2014ולכן ההכנסות
היו ב.2015-
מר שמעון סוסן:

אילן ,זה גורמים שונים שמביאים גם גדילה אבל בגדילה אנחנו-

מר אילן קופרשטיין:

זה משמעותי זה .5%

עם כל הכבוד זה גם גדילה זה קומבינציה .אגב רק בשביל לסבר את האוזן
מר שמעון סוסן:
עוד פעם לחברים כשמדברים על ארנונה כשאומרים  95%שזה שיא ,שזה באמת עבודת קודש ,שלא תטעו
אם אתם תבקשו לדעת ,זה מעניין שאני אראה לכם פעם מה קרה עם האחוזים ,ניקח  5שנים אחורה נגיד
להם תיתנו לי את מה היה חסר .נניח שהיה  92% 91%לאורך כל ה 5-שנים אחרונות זה המקומות
שאנחנו נמצאים בהם בגביית הארנונה .עכשיו יש דלתא של  8%שלא שילמו ,במקרה הזה פה זה 4.5%
שלא שילמו .אני רוצה שתבקשו לראות את ההתנהגות של  4.5%האלה ,בשביל שתבינו שאנחנו מצמצמים
אותם לכמעט  , 0כלומר מי שיכול לשלם שישלם או שילם ינואר ,פברואר ,מרץ ,אפריל ,הוא לא מתרחק
אנחנו עד יוני מגיעים ל 99%-גבייה מבינים מה אמרתי? זאת אומרת זה לא ש 4.5%-לא שילמו ויתרנו
להם ,יכול להיות שיש  1%בתוכם שהוא מסופק ברח אי אפשר לתפוס אותו ,אבל את השאר אנחנו
ממשיכים זה לא מפסיק ,פשוט צילמנו מצב  31.12אז אתם רואים  ,95%הבנתם? בבקשה שלמה.
אוקיי אם אין שאלות לשקף הבא בבקשה .כאן אנחנו רואים שסך הכול
מר שלמה כפרי:
תקציב ההכנסות יתר הכנסות עצמיות כלומר לא ארנונה זה  ₪ 26,340,000והביצוע הוא ₪ 23,636,000
כמו שקודם ראינו ,ואתם רואים העברה מהיטל ביוב לא ראינו צורך להעביר  2.5מיליון  .₪לא ראינו צורך
כי ממילא יש עודף אז אין צורך.
???:

ממה זה?

מר שלמה כפרי:

העברה מהיטל ביוב על פי הכללים וההנחיות-

שנייה ,אז אני רוצה להסביר משהו ,זה בפשטות נסביר את זה בעברית
מר שמעון סוסן:
פשוטה .יש העברה שזכותה של המועצה ,לא זכותה בהתנהגות של הכללים הרגילים אני יכול להעביר את
הסכום שהמועצה מוציאה בביוב בשנה בהערכה שלנו ,להעביר אותו מקרן הביוב לתקציב הרגיל הרגיל.
אני יכול להוציא  2.5מיליון  ,₪לפעמים גם יותר תלוי כמה בכל שנה בשנת תקציב.
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מר שלמה כפרי:

לעדכן מדובר רק בפירעון מלוות ביוב לא יותר לא בהוצאות הביוב שזה-

בסדר בפירעון מלוות .עכשיו אם הייתי משתמש בכסף שמותר לי על פי
מר שמעון סוסן:
הכללים להשתמש ,אני גומר בעודף של במקום  .₪ 2,800,000 ₪ 300,000עכשיו אנחנו לא עושים את זה
תמיד ולא מפעילים את הנשק שעומד להגנתנו ,להשאיר כסף בקופה של הביוב ,כי הביוב אנחנו ממשיכים
להשת מש בפרויקטים גדולים בביוב שלא יחסר בעתיד ,אני יכול להשתמש בזה אבל עדיף לי להשאיר את
זה במקרה הזה פה בביוב ,כי אנחנו עוד תחנה ועוד קו משאיר ,מובן? מותר על פי החוק להשתמש לא
השתמשנו ,הוא הוציא את זה חזרה מהתקציב השאיר את זה בקרן באזור של הביוב לטיפול בביוב ,כי
יכול להיות שנחסר זה הכול.
אתם רואים פה אחד המרכיבים העיקריים זה אגרות ביוב שגבינו
מר שלמה כפרי:
 ₪ 6,993,000והתקציב פחות או יותר  .₪ 6,900,000המרכיב הבא זה אגרות וקנסות בנייה ₪ 4,168,000
לעומת תקציב של  .₪ 4,300,000אותו דבר חינוך  ₪ 3,200,000לעומת  .₪ 3,400,000בקיצור זאת התמונה
הכוללת .אם אין שאלות לשקף הבא .כאן בעצם רואים הכנסות מהממשלה ,אז יש לנו משרד הפנים
שהוא נותן כמה גרושים כפי שאתם רואים .משרד החינוך המרכיב העיקרי תקצבנו  ₪ 37,870,000קיבלנו
כמעט אותו דבר טיפה יותר  ₪ 38,700,000הבדל של  .₪ 841,000משרד התרבות שזה בעיקר לנושאים של
ספורט קיבלנו  554,000לעומת תקציב של  .₪ 480,000משרד הרווחה קיבלנו מיליון  ₪יותר מהתקציב.
ומשרדים אחרים שזה בעיקר משרד הממשלה משרד המשטרה יותר נכון לנושא שמירה זה המרכיב
העיקרי.
פה אתם רואים בממשלה לעולם רק תקציבים שוטפים לא פיתוח .אם
מר שמעון סוסן:
אנחנו מקבלים תקציבים של בניית גנים ,בתי ספר ,כיכרות ,כבישים זה לא קשור פה זה רק שוטף אני
מזכיר לכם ,זה רק פעילות שוטפת זה דבר אחד שראוי לציון .יש פה עבודה גם בחלקים נעשית עבודה פה
שהיא משמעותית .למשל ברווחה ד"ר רונית לב עושה עבודת קודש והיא יודעת בסוף שנה היא הפכה את
זה לאליפות ,בגלל שהיא יושבת בפורומים של המעגלים של הפורומים של הרווחה הארציים של המחוזות
ושל ההנהלה הארצית ושל המועצות האזוריות ,היא יודעת לגייס בסוף שנה תמיד ברווחה יש עודפים
שאם אנחנו משכנעים אותם שעשינו פעילויו ת לקשישים הסעות אז הם מוסיפים ,תמיד בסוף שנה הם
נותנים .השנה היא גם עושה את זה כמו כל שנה ,הגיע בערך איזה כמעט  ₪ 600,000ברווחה .בחינוך זה
לדעת כל הזמן לפעול ולקחת ,יש הרבה ידע פה איך לקחת את מה שמגיע לרשות ,ולפעמים גם לא מגיע
ולשכנע שאנחנו פועלים באזורים שהם אפורים נניח ,שלא היינו חייבים והוצאנו כסף ושמגיע לנו .בבקשה
שלמה.
אוקיי ,אם אין שאלות לשקף הבא .כאן אנחנו רואים את השכר ,את
מר שלמה כפרי:
הביצוע של השכר לא מהתקציב .אז בגדול ביצענו  ₪ 5,346,000לעומת תקציב של  57,560,000פער של
 ,₪ 786,000אתם רואים בעיקר הוא בחינוך ,בחינוך יש פער של  ₪ 517,000שזה בעיקר נובע מהתיכון
השש שנתי פה וקצת מגני ילדים שנוספו סייעות-
גב' נחמה סילבר:

מה זה נכסים ציבוריים?

מר שלמה כפרי:

זה כל מה שנקרא אגף מוניציפאלי.
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עכשיו כששלמה אומר שיש חריגה בעניין של גנים ותיכון ,אז אני מזכיר
מר שמעון סוסן:
לכם שנה קודמת הוסיפו לנו את הסייעת השלישית מה שנקרא בגנים .אנחנו היינו בהרבה מקומות כבר
עם סייעת שלישית ,אבל בחלקים היינו צריכים להוסיף את זה ,אז זה לא תוקצב הכי נכון להגיד לפני
שהתחלנו את זה ,אני מדבר לפני פלוס ,אז זה בא לידי ביטוי פה בתוספת .ובעניין של התיכון זה עולם
תוכן ,המורים של התיכון ,אני מזכיר כשהקמנו תיכון המורים שזה עשרות מורים עם המנהלת
כשמקבלים שכר שמלמדים בכיתה י' י"א י"ב כל המורים שמלמדים בתיכון לא חטיבה ,חטיבה זה בדרך
כלל מתוגמלים על ידי המדינה ,הם מורים שמקבלים משכורת מהמועצה אזורית חבל מודיעין ,כמו כל
הרשויות בארץ בגילאים האלה .עכשיו זה עולם תוכן חדש ,אנחנו עוברים שמה ייסורים ,יוסי משקיע בזה
כמנכ"ל ואחראי על כוח האדם ,והחבר'ה של כוח האדם ימים ולילות אתם לא מבינים איזה תשומות
הוקדשו כדי להגיע למצב ,זה לא שחור לבן ,כי המורים זה עולם תוכן עם עשרות סעיפים ותתי סעיפים,
וכל הזמן יש טענות שאנחנו שילמנו נכון לא שילמנו נכון ,ועוד הפעם זה לא בכוונה כי אף אחד לא ,עכשיו
זה מתאזן ויש מישהי שנכנסה לעבודה אחרי שהכנסנו חברות וכאלה זה מתאזן פחות או יותר ,ואז אנחנו
נוכל לשלוט בזה ברמה ש אפשר לומר מה התקציב ,בגלל זה אתם רואים את העניין הזה שבחינוך יש שכר
 ₪ 517,000שהוא מעבר למה שתוקצב .אמרתי גם סייעת שלישית וגם המורים בעיקר.
מר אילן קופרשטיין:

מה הקשר של משרד החינוך לבית ספר תיכון?

מר שמעון סוסן:
המורים של התיכון.

הוא מתגמל פר פעילות תלמידים ונותן לרשות ,ואנחנו מעסיקים את

מר יוסי אלימלך:

הם עובדים שלנו.

מר שמעון סוסן:

מה שאני אומר זה בכל הארץ.

מר אילן קופרשטיין:
לא פר מורה.

ברור לי ,אבל כשאתה מקבל תקציב ממשרד החינוך הוא פר תלמיד הוא

לא ,לא ,לא ,בתיכון מה שהם מכירים לנו .בוא נסביר את זה ככה ,אם
מר שמעון סוסן:
בתיכון יש סתם  20כיתות תיכוניות י' י"א י"ב' ,אני סתם בשביל לסבר לכם את האוזן נותן זה ,לצד זה
יש פעילות של מורים שצריך יש סל שמשרד החינוך מכיר מה כל תלמיד ,אם אנחנו פועלים נגיד אני פותח
כיתות מעבר לתקנים ועושה פעילויות ש הם מעבר ,ההוצאה הזאתי היא על חשבוני .הם נותנים לי בתיכון
פר קפיטל פר תלמיד נניח.
מר אילן קופרשטיין:

יש להם מפתח.

יש מפתח ,כל תלמיד צריך לקבל כך וכך ואתה תסתדר עם זה .עכשיו
מר שמעון סוסן:
אנחנו נותנים את המשכורות למורים של התיכון ,הם נותנים לחטיבה ,מה שאני אומר לכם זה בכל הארץ
זה לא שאנחנו החלטנו .עכשיו לתת את השכר למורים זה בתיכון זה דבר מסובך ,אתם לא מבינים בטח
עם הרפורמות החדשות שנכנסו בשנים האחרונות ,ואנחנו בכלל חדשים בעניין ,והבאנו את מיטב
המומחים וחברות והכול ולא הצלחנו לצאת מזה ,ועכשיו רק רואים את האור בקצה המנהרה אחרי שנה
וחצי שנתיים ,כמה זמן?
מר יוסי אלימלך:

שנתיים.

מר שמעון סוסן:

שנתיים של בעיות ,עכשיו אנחנו רק רואים את ה-

מר שלומי שוורץ:

כמה זמן כבר התיכון? יותר משנתיים.
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מר שמעון סוסן:

אנחנו כבר מילאנו י"ב ומסיימים עכשיו.

???:

שנה שנייה של י"ב.

מר שמעון סוסן:

עכשיו זה הסיום .בבקשה שלמה.

תקציב הפעולות בלי השכר מה שנקרא רק פעולות ,אז יש לנו תקציב של
מר שלמה כפרי:
 ₪ 135,000,000ומשהו שם לא רואה טוב והביצוע פחות או יותר-
מר אילן קופרשטיין:

.₪ 136,036,000

כן ,הפער הוא  ₪ 142,000בגדול לא משמעותי ,זה הפירוט של כל הפעולות
מר שלמה כפרי:
לפי אגפים נושאים וכו' .אם יש שאלות ,אם לא נמשיך הלאה .התפלגות ההוצאות בפועל ,כלומר פה יש
גם את השכר וגם את הפעולות והסך הכול וההתפלגות באחוזים ,אתם רואים בגדול שהחינוך הוא מעל
 40%מסך הכול ההוצאות .והיתר פחות או יותר חוץ מ -יש שם .17%
מר אילן קופרשטיין:

כמה השכר הכללי מתוך התקציב?

מר שלמה כפרי:

הנה כתוב.

מר שמעון סוסן:

לא ,אחוזים.

מר אילן קופרשטיין:

השכר מתוך התקציב.

מר שלמה כפרי:

באחוזים  30% .30%שכר ,פעולות .40%

מר שמעון סוסן:

לא ,זה לא פעולות זה החינוך אתה אומר פעולות בכלל.

לא ,הוא שאל מה סך הכול השכר 30% .שכר והשאר פעולות .אם אתה
מר שלמה כפרי:
לוקח את הכול אז המשקל של החינוך הוא  40%ומשהו.
אל תשכח שהחינוך ,אתם רואים פה גם החינוך בצורה ישירה של ,40%
מר שמעון סוסן:
אבל יש גם עקיף אם תשימו לב.
פרעון מלוות אתם רואים שהפער הוא לא משמעותי תקציב  9.35יצא ,9.3
מר שלמה כפרי:
אני חושב שזה נגמר אלא אם מישהו רוצה.
הלוואות ביוב זה בתקציב וזה בסדר .חבר'ה אם אין שאלות לאנשים אני
מר שמעון סוסן:
מבקש את ביצוע תקציב הרגיל של שנת  2015לאשר מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הביצוע של  2015פה
אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2015
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)3

אישור המלצת ועדת תמיכות מיום .16.2.16

מר שמעון סוסן:

אישור המלצת ועדת תמיכות מיום .16.2.16

ועדת תמיכות הגישו  4עמותות .עמותה ראשונה תושבים למען תושבים
מר יוסי אלימלך:
ביקשו  ₪ 350,000הוועדה אישרה להם תמיכה של  .₪ 100,000עמותה לגיל הרך ביקשו תמיכה של
מיליון-
מר אילן קופרשטיין:

זה אני לא הבנתי את זה-

מר יוסי אלימלך:

 ₪ 1,363,810וקיבלו .₪ 200,000

מר שמעון סוסן:

 ₪ 200,000כל שנה ,עזוב רגע.

מר אילן קופרשטיין:

מאיפה הם מביאים את הסכום הזה? הגירעון שלהם ואמרו תביא לנו.

מר שמעון סוסן:
תמיכות.

אבל יש שאלות שאנחנו כרגע על הדיון ,אנחנו מאשרים רק מה שוועדת

מר אילן קופרשטיין:

ביקשו -₪ 1,300,000

מותר לבקש כ מה שאתה רוצה .מי שעומד בקריטריונים של המועצה ,של
מר שמעון סוסן:
המועצה קשה כן ,זה רק גופים מועצתיים .מי שעומד בקריטריונים האלה יכול לבקש מה שהוא רוצה,
יכול לבקש גם את השמיים ,יכול לבקש את הגזבר אליו אליו ליישוב שלו ,שייקח אותו יישב שמה עם
פנקס הצ'קים ישר הוא יכול לבקש-
מר שלומי שוורץ:

מה זה יישוב זה עמותה.

מר שמעון סוסן:
פחות דלק.

יכול להיות שהוא ישקול שכדאי לו לבוא למזור ,הוא גר בפתח תקווה זה

מר שלומי שוורץ:

אני אגיד לך למה כדאי לו לבוא למזור ,כי מזור לא מבזבזים.

מר יוסי אלימלך:

העמותה לחבר הוותיק ביקשו-

מר שלומי שוורץ:

רגע ,אבל מה עם העמותה לגיל הרך ?₪ 200,000

מר יוסי אלימלך:

 ₪ 200,000כן אמרתי.

מר שמעון סוסן:

שנייה רגע חבר'ה ,אני אדבר לפני שנאשר בסדר?

מר שלומי שוורץ:

בסדר.
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ועדת תמיכות זה מה שהחליטה אי אפשר לשנות את זה ,אי אפשר לשנות
מר שמעון סוסן:
מבין? אפשר להגיד כן או לא זהו .בבקשה.
העמותה לחבר הוותיק ביקשו  ₪ 765,000הוועדה אישרה להם 500,000
מר יוסי אלימלך:
 .₪עמותת בית הגלגלים ביקשו תמיכה ,הבקשה שלהם נדחה.
מר שלומי שוורץ:

מה זה בית הגלגלים?

מר שמעון סוסן:

לא משנה לא...

מר שלמה כפרי:

זה נדחה.

(מדברים יחד)
מר יוסי אלימלך:
לתחום שטח המועצה.

הוועדה דחתה את בקשה עמותת בית הגלגלים כי הפעילות שלהם מחוץ

חבר'ה תקשיבו רגע ,ההמלצות פה שניתנו בידכם הם המלצות ,הוועדה
מר שמעון סוסן:
מחליטה .כל גוף יכול לבקש כמה שהוא רוצה.
מר שלומי שוורץ:

רגע האם ועדת תמיכות מסתכלת מה ריאלי ומה לא?

רק רגע ,ועדת תמיכות דנה ורואה מה ריאלי ומה לא ריאלי והכול בסדר.
מר שמעון סוסן:
בעניין של העמותה לגיל הרך ,העמותה לגיל הרך אני אפתח פרק נפרד לעמותה לגיל הרך באחד הישיבות
הקרובות שבה נעלה את הסוגיה של העמותה לגיל הרך במלוא הדרו ונראה ונבחן כל מיני דברים את
הסוגיה הזאתי ,כרגע זה מה שאושר להם -₪ 200,000
מר שלומי שוורץ:

כי הפעילות שלהם רצינית.

הם פונים לקבל תמיכה יותר מוגדלת בלל כל מיני סיבות ,לא נעלה אותם
מר שמעון סוסן:
לא נפתח אותם פה ,כרגע ההמלצה של ועדת תמיכות ,עמותת הספורט זה לא עכשיו זה בפעם הבאה אחרי
שאנחנו נשב ,יש עוד סשן .מה שמומלץ כרגע חוזרים להמלצת ועדת תמיכות  ₪ 200,000לעמותה לגיל
הרך ₪ 500,000 ,לעמותה לחבר הוותיק ,ו ₪ 100,000-לעמותה תושבים למען תושבים שעושים עבודת
קודש ,אלה ההמלצות כל השאר תבוא עוד המלצה ,עוד הפעם אין הרבה לא נותרו הרבה תמיכות ,זה
אמרתי פרק נפרד שאנחנו נפתח בעמותה לגיל הרך .יש שאלות למישהו? אני מבקש לאשר את התמיכות
הללו ,מי בעד? מישהו מתנגד?
מר אילן קופרשטיין:

אני.

מר שמעון סוסן:

אילן מתנגד .אושרה התמיכה למעט אילן שהתנגד על ידי כולם.

מר שלומי שוורץ:

אבל למה אילן?
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מר אילן קופרשטיין:

אני יכול להסביר אבל...

רק רגע אם אתה רוצה להסביר אני אתן לך טיפ ,אז א' אני רוצה שהוא
מר שמעון סוסן:
יגיד ,אבל אני נותן לו טיפ פעם הבאה במקום להתנגד נמנע ,מי שנמנע צריך להסביר .בבקשה אילן ,אילן
תסביר.
מר אילן קופרשטיין:
הסכום-

לא ,לא הגיוני לי משהו פה עם העמותה לגיל הרך  ₪ 1,363,810מה זה

מר שמעון סוסן:

מה זה קשור?

מר אילן קופרשטיין:

אני רוצה להבין-

מר שמעון סוסן:

אבל מה לא הגיוני לך ,מה קשור לתמיכה?

מר אילן קופרשטיין:

אני רוצה להבין מה זה הסכום הזה.

מר שמעון סוסן:

אבל מה זה קשור לזה שאתה מתנגד?

מר אילן קופרשטיין:

הפער לא הגיוני בין הדרישה לבין האישור.

מר שמעון סוסן:

אבל הם יכולים לדרוש מה שהם רוצים.

מר שלומי שוורץ:

רגע יש משהו במה שהוא אומר.

מהקהל:

אתה צריך שישבו פה הנציגים של העמותה ויסבירו הם.

מר אילן קופרשטיין:

הנציגים לא צריכים לשבת פה.

מהקהל:
.₪ 1,300,000

להסביר לנו למה הם רוצים  ₪ 1,300,000אולי ישכנעו אותנו שכן

מר שמעון סוסן:

אבל זה לא עובד ככה.

קודם כל הפער לא נראה לי הגיוני אני רוצה לקבל הסבר לפער הזה .דבר
מר אילן קופרשטיין:
שני יש לי השגות לגבי כל התנהלות העמותה הזו ,וכמו ששמעון אמר הוא יעלה את זה לדיון כשהוא יעלה
את זה לדיון אני אומר את מה שיש לי להגיד בעניין הזה ,לא נפתח את זה כרגע .ואני חושב שהעמותה
הזאת מתנהלת לא נכון ויוצרת גירעונות בגלל בין היתר התקורות הגבוהות שהם גובים ויש מקום לעשות
בדק בית בעמותה הזו.
מר שלומי שוורץ:

התקורות שהם גובים היה צריך לא ליצור גירעון הפוך.

מר אילן קופרשטיין:

לא ,התקורות שהם לוקחים לעצמם...

מר שלומי שוורץ:

הבנתי.
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מר אילן קופרשטיין:

בניהול.

מהקהל:

אז מי צריך לתת את ההסברים?

מר אילן קופרשטיין:

הוא יעלה את זה לדיון.

מר שמעון סוסן:

אני אמרתי שאני מעלה-

מר שלומי שוורץ:
מאוד.

מצד שני צריך להגיד שהעמותה עם מספר הילדים היא התפתחה חזק

חברים אני רק למען הגילוי הנאות אני אומר ,במזור העמותה הזאת
מר אילן קופרשטיין:
מתנהלת בפעוטון יוצא מגדר הרגיל כולל הנכדים שלי נמצאים שם והם מקבלים באמת תמורה מלאה
וחינוך-
מר שלומי שוורץ:

וכמעט אין מקום.

מר אילן קופרשטיין:

בסדר אבל יחד עם זה יש בעיות-

אבל חבר'ה אמרתי שאני אפתח את הדיון .עכשיו תראו קודם כל זה בסדר
מר שמעון סוסן:
שאנשים מעירים וזה ,אבל מה בעצם קרה פה? העמותה מקבלת מאז שאני ראש רשות וגם לפני כן
 ,₪ 200,000אותם ה ₪ 200,000-שעכשיו ועדת תמיכות המליצה עליהם ,זה לאורך כל הדורות .אילן
מדבר על משהו אחר על הערות שקשורות לעמותה ולתפקוד ולניהול.
מר אילן קופרשטיין:

לא גם על ההפרש בין הבקשה לבין האישור.

מר שמעון סוסן:

אבל אנחנו בשביל ההגינות נעשה ישיבה שיבואו לפה כל הגורמים.

שמעון אני אומר עוד הפעם רק להסביר את העניין ,אם היה פה מופיע
מר אילן קופרשטיין:
 350,000ש"ח ואישרנו  200,000ש"ח הייתי אומר :אתה יודע מה בסדר ,כל שנה מאשרים-
מר שמעון סוסן:
את הנימוקים.

לא ,הם רוצים את הסכום הזה ויש להם נימוקים ,אני רק לא שמתי לכם

מר שלומי שוורץ:

אוקיי ,זה דיון אחר.

דיון אחר אז אנחנו נביא .יבואו לפה הנהלת העמותה יש יו"ר לעמותה דני
מר שמעון סוסן:
כהן .אנחנו נקיים דיון בעניין העמותה כן .אישור המלצת ועדת תמיכות אושר אמרנו.
החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את המלצת ועדת תמיכות מיום  ,16.2.16מתנגד – אילן קופרשטיין.
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)4

הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר – גן לפיד.

מר שמעון סוסן:

הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר גן לפיד.

מר יוסי אלימלך:

עמותת גנאחר האנתרופוסופית מפעילה גן בלפיד-

מר שמעון סוסן:

כבר  15שנה.

כן ,אנחנו הקצנו להם קרקע ומבנה לפני  3שנים ,את המבנה של הגן כדי
מר יוסי אלימלך:
שיפעילו שם את הגן .ה הסכם הזה יגיע לסיומו עם שנת הלימודים הזאתי ואנחנו מבקשים להאריך את
ההסכם איתם בעוד  3שנים ,את הסכם ההקצאה של המבנה הזה.
אני מזכיר לכולם הגן בלפיד המועצה תומכת בחינוך אנתרופוסופי ,החינוך
מר שמעון סוסן:
הזה היה בכל מיני מקומות ,הוא ישנו בגנים בלפיד ,בלפיד התפנו גנים בזמנו וכבר  15שנה יש גנים
פורמליים שקשורים לחינוך האנתרופוסופי .הבית הספר האנתרופוסופי שכרגע נמצא מערבית לבית
הספר התיכון נחשון ממוקם שם  ,הוא מאושר היום מה שנקרא מוכר ושאינו רשמי אבל מוכר ,אלומות.
זה בית ספר שנגיע אליו גם לאישורים ,הוא בית ספר שהוא מוכר על ידי המדינה הוא לא פורמלי ,לא
ממלכתי רגיל אבל הוא מוכר ,מקבל תקציבים ומוכר יש לזה משמעויות כספיות ,וגם הגן מוכר .בעצם מה
שיוסי אומר מכיוון שאנחנו נותנים קרקע לגוף אז מעת לעת אנחנו צריכים לאשר את זה מחדש ,לאשר
את מתן הפעילות...
קרקע ומבנה.

???:

ברור גם המבנה .זה הסכמים שרצו לאורך כל השנים ואנחנו מאריכים
מר שמעון סוסן:
אותם מעת לעת ,עכשיו נתבקש להאריך אותם עוד  3שנים.
גב' אביבה הלל:

זה גן מועצה?

זה גן מועצה ,הוא מוכר שם רשמי ,הגן רסמי ממש גן רסמי ,אבל הניהול
מר שמעון סוסן:
שלו הוא דר ך החינוך האנתרופוסופי .יש למישהו שאלות? אני מבקש לאשר את הארכת ההסכם עם
עמותת גנאחר בגן לפיד ל 3-מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ההסכם ל 3-שנים פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר – גן לפיד ל 3-שנים.
)5

אישור מורשי חתימה חשבון בנק – ניהול עצמי – בי"ס אלומות.

מר שמעון סוסן:
בית ספר אנתרופוסופי.

אישור מורשי חתימה חשבון בנק ניהול עצמי ,זה בית ספר אלומות באותו

מבקשים לאשר את מורשי חתימה ירון זנבל המנהל ומאיה אסיה
מר יוסי אלימלך:
המזכירה לחשבון לניהול עצמי .אישרנו להם כבר חשבון לבית ספר מורשי חתימה ,עכשיו אנחנו אמורים
לאשר להם פתיחת חשבון נוסף לניהול עצמי מורשי חתימה ירון ומאיה אסיה.
אני מבקש לאשר את מורשי החתימה לבית ספר לניהול עצמי לבית ספר
מר שמעון סוסן:
אלומות מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו מורשי החתימה על פי מה שקרא יוסי אלימלך פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ירון זנבל ומאיה אסיה כמורשי חתימה בחשבון ניהול עצמי בית
ספר אלומות.
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)6

אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס – בנק לאומי.

מר שמעון סוסן:

אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס בנק לאומי.

ב 1.12.15-נכנס לתוקף תיקון  50לחוק יסודות תקציב המגן על כספי
מר שלמה כפרי:
המענקים להקמה בשיפוצים מפני עיקולים ,מדברים על כספי פיס .לכן אנחנו צריכים על פי החוק לפתוח
חשבון פיתוח להקצבות פיס .ואנחנו פותחים את זה בבנק לאומי ,זה ההנחיות.
מר שמעון סוסן:

רק פתיחת חשבון?

מר שלמה כפרי:

כן.

מר שמעון סוסן:

מורשי חתימה לא צריך?

מר שלמה כפרי:

לא ,לא ,רק פתיחת חשבון.

מר שמעון סוסן:
בנק לאומי ,בנק לאומי איזה?

טוב ידידיי אני מבקש לאשר את פתיחת החשבון להקצבות מפעל הפיס

מר שלמה כפרי:

בנק לאומי.

מר שמעון סוסן:

אבל איזה? ביהוד .בנק לאומי סעיף יהוד ,לא צריך להגיד את זה פה?

מר שלמה כפרי:

אפשר להגיד.

בבקשה אני מבקש לאשר את פתיחת החשבון מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושר פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס בבנק לאומי ביהוד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס – בנק לאומי ביהוד.
)7

עדכון תב"ר גן ילדים גמזו.

מר שמעון סוסן:

 7עדכון תב"ר גן ילדים גמזו.

התקציב הקיים היה  ,₪ 1,400,000התקציב המקורי .עכשיו עם סיום כל
מר שלמה כפרי:
העבודות וקבלת כל סכומי ההכנסות ממשרד החינוך אז התקציב עומד על  .₪ 1,511,148הגידול הוא
במשרד החינוך  ₪ 70,320ומקרן פיתוח גידול של .₪ 40,828
???:

קרן פיתוח של היישוב.

מר שלמה כפרי:

של המועצה ,גני ילדים של המועצה .כלומר הגידול הוא .₪ 111,148

מר שמעון סוסן:
שאמרת חלק ממשרד החינוך-

מהתב"ר שהקמנו .הגידול הוא  ₪ 111,148בסך הכול שמחולק לפי מה

מר שלמה כפרי:

מהחינוך וחלק מהמועצה.
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אני מ בקש לאשר את התב"ר של גן גמזו ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
מר שמעון סוסן:
התב"ר בגמזו עדכון התב"ר של גן ילדים גמזו.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר גן ילדים גמזו בגידול של .₪ 111,148
מקורות המימון :משרד החינוך – ₪ 70,320
קרן פיתוח .₪ 40,828 -
)8

אישור תב"ר לחידוש מבנים – ישיבות נחלים ע"ס .₪ 500,000

אישור תב"ר לחידוש מבנים ישיבת נחלים על סך  .₪ 500,000הגיע תקציב
מר שמעון סוסן:
של שיפוצים לפנימיית נחלים ייעודי זה בא דרכנו כרגיל המוסדות נמצאים תחת זה לא יכולים לקבל אלא
רק דרכנו אנחנו מבקשים לאשר את התב"ר הזה  ₪ 500,000לשיפוצים בישיבת נחלים חידוש מבנים ,מי
בעד? מישהו מתנגד? אושר התב"ר  ₪ 500,000לחידוש מבנים בישיבת נחלים פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר לחידוש מבנים – ישיבות נחלים ע"ס .₪ 500,000
)9

אישור תב"ר – אופק חדש – פינות עבודה בי"ס אלומות – .₪ 35,200

אישור תב"ר אופק חדש פינות עבודה בית ספר אלומות .באותו בית ספר
מר שמעון סוסן:
אנתרופוסופי יש פינות עבודה למורים  ₪ 35,200שהגיע ממשרד החינוך ,שוב אנחנו מוציאים את הזה
פינות עבודה למורים זה תקציב שהגיע ממשרד החינוך .אני מבקש לאשר אותו מי בעד? מישהו מתנגד?
אושר התב"ר  ₪ 35,200לבית ספר אלומות לפינות עבודה פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר אופק חדש – פינות עבודה בי"ס אלומות – .₪ 35,200
)10

מינוי ועדת ביקורת לוועד מקומי – שילת.

מר שמעון סוסן:

מינוי ועדת ביקורת לוועד מקומי שילת.

מר יוסי אלימלך:

מבקשים לאשר את שלומית ארליך-

מר שלומי שוורץ:

דרך אגב רק שנייה ,מה שזה נדחה משבוע שעבר סודר?

מר יוסי אלימלך:

סודר.

מר אילן קופרשטיין:

התקיים דיון.

מר יוסי אלימלך:

גברת שלומית ארליך אורלי זינגר ועומר וונטש.

ועדת ביקורת בשילת אני מבקש לאשר אותה מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושרו ועדת הביקורת של ועד מקומי שילת פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי שלומית ארליך אורלי זינגר ועומר וונטש כחברי ועדת ביקורת
לוועד מקומי שילת.
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)11

אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  2016ביישובים השונים.

מר שמעון סוסן:

אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  2016ביישובים השונים ,שלמה.

מר שלמה כפרי:

אחיסמך התעריף למ"ר מגורים  ₪ 21.7סך הכול התקציב .₪ 1,744,448

גב' אביבה הלל:

אין להם מבני תעשייה?

???:

אין להם.

למה אתה אומר אין להם? יש להם אבל הם לא מחייבים .לא יכולים
מר שלמה כפרי:
לחייב מי שלא חייב באיזה שהיא שנה ,היום מזה כבר אולי  8 7שנים מאז שאילן יודע ,מי שמבקש לחייב
עסקים הוא לא יכול ,רק אם לפני כן הוא חייב.
מר אילן קופרשטיין:

הטלה ראשונה.

ואז כמובן זה הולך ש 30%-מהתעריף של המועצה ,אז זה אחיסמך לא
מר שלמה כפרי:
מחייבים עסקים לא יכולים לחייב עסקים ,גם אם הם רוצים .אז זה התעריף למגורים  ₪ 21.70סך הכול
התקציב .₪ 1,744,448
אני מבקש לאשר את התקציב של אחיסמך על פי מה שהגזבר הקריא ,מי
מר שמעון סוסן:
בעד? מישהו מתנגד? אושר תקציב אחיסמך פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב אחיסמך לשנת  2016ע"ס  ₪ 21.70למ"ר
מגורים ,וכן את תקציב אחיסמך לשנת  2016ע"ס .₪ 1,744,448
מר שלמה כפרי:
הכול התקציב .₪ 1,185,500

היישוב הבא זה גבעת כח התעריף למגורים  ₪ 12.99לעסקים  ₪ 6.69סך

מר שמעון סוסן:
כח פה אחד.

אני מבקש לאשר תקציב גבעת מי בעד? מישהו מתנגד? אושר תקציב גבעת

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גבעת כח לשנת  2016ע"ס  ₪ 12.99למ"ר
מגורים ולעסקים  ₪ 6.69למ"ר ,וכן את תקציב גבעת כח לשנת  2016ע"ס .₪ 1,185,500
מר שלמה כפרי:
.₪ 920,000

התקציב הבא גינתון ,התקציב למ"ר מגורים  ₪ 14.5סך הכול התקציב

מר שמעון סוסן:
גינתון פה אחד.

אני מבקש לאשר תקציב גינתון מי בעד? מישהו מתנגד? אושר תקציב

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת  2016ע"ס  ₪ 14.5למ"ר מגורים,
וכן את תקציב גינתון לשנת  2016ע"ס .₪ 920,000
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כפר טרומן התקציב למ"ר מגורים  ₪ 22.02ולעסקים התעריף הוא ₪ 2.57
מר שלמה כפרי:
למ"ר ולשטח פתוח  ₪ 0.67למ"ר.
מה יש להם גם שטח פתוח?

???:

בזמנו ככה החליטו שטח פתוח ועסקים .עסקים  ₪ 2.57ושטח פתוח 0.67
מר שלמה כפרי:
 .₪סך הכול התקציב .₪ 1,207,000
מר שמעון סוסן:
פה אחד.

תקציב כפר טרומן מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התקציב של כפר טרומן

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב כפר טרומן לשנת  2016ע"ס  ₪ 22.02למ"ר
מגורים ,לעסקים  ₪ 2.57למ"ר ולשטח פתוח  ₪ 0.67למ"ר ,וכן את תקציב כפר טרומן לשנת  2016ע"ס
.₪ 1,207,000
רינתיה התעריף למ"ר מגורים  ₪ 15.63התעריף לעסקים  ₪ 4.88למ"ר,
מר שלמה כפרי:
סך הכול התקציב .₪ 1,063,881
מר שמעון סוסן:
תודה שלמה.

תקציב רינתיה מי בעד? מישהו מתנגד? אושר תקציב רינתיה פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2016ע"ס  ₪ 15.63למ"ר מגורים,
לעסקים  ₪ 4.88למ"ר ,וכן את תקציב רינתיה לשנת  2016ע"ס .₪ 1,063,881
)12

דיווחי ראש המועצה.

נ ושא אחד שאני רוצה לעדכן אותו פה ,אנחנו יוצאים לדרך שבה אני
מר שמעון סוסן:
מפריד את התאגיד ,היה תאגיד לחינוך ופנאי שכל הזמן אתם ראיתם אותו בתלבושת שבה היה ניהול
מאוחד של אגף חינוך והתאגיד היה מה שנקרא מובלע בתוך המועצה ,זה דבר שהוא לא פעל לאורך
השנים וגם היו כל מיני תהיות ושאלות לגבי כל מיני דברים לא אלאה אתכם ,אני באתי למסקנה שצריך
להפריד את התאגיד הזה ,נכון שזה יעלה לנו שכר של מנכ"ל אבל זה יהיה מופרד ויעבוד בצורה מסודרת,
מה שמלכתחילה היה צריך להיות שיהיה ברור .תאגיד חינוך ופנאי בכל הרשויות שאני מכיר כולל פה
בשוהם השכנה ו בכל ...בישראל הוא תאגיד שמנוהל לבד .מי שמכיר את תאגיד חמש בשוהם ,תאגיד
שלוקח את כל הפעילויות וככה בכל הרשויות .תאגידים שעובדים ועושים את השירות של החינוך הלא
פורמלי וכל הדברים הללו בנפרד ,לא במחשבה לא באוריינטציה .אגב זה לא חוקי להפעיל מערכות
משותפות שיש ח ברה שהמועצה מנהלת את התפקוד שלה ,הנהלת חשבונות של המועצה ,רואה חשבון,
עבודה משותפת וכאלה .צריך היה להפריד את זה על פי כל דו"חות ביקורת שקיבלנו והכול .אנחנו ניסינו
לחסוך לאורך השנים אני לא בטוח שחסכנו בהתנהלות הזאתי אבל זה סתם אני אומר לכם מהרהורי
ליבי .אנח נו הולכים לפצל זה ממש בימים הקרובים יהיה ממלא מקום נעשה מכרז ,יבחר מנכ"ל התאגיד
ירד למטה ,בגדול אנחנו נמקם אותו הרעיון למקם אותו פה במקום שהיה מפעל תעסוקתי ישן פה ממול,
אם אתם יורדים למטה כרגע בחניון רואים מפעל תעסוקתי-
מר שלומי שוורץ:

מה זה אומר שיהיה לו-
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כל הפונקציות של התאגיד ירדו למטה יהיה מנכ"ל והם יופעלו במקום
מר שמעון סוסן:
אחד גוף חיצוני .התפקיד שלו להביט לנושאים שהוא ידבר ורק אליהם להביט ולא להיות בערבוביה
וכאלה .באנו למסקנה שהלחץ שהופעל כלפי נתן שהוא ניהל גם את התאגיד וגם את החינוך הוא לא נכון
זה צד אחד .צד שני גם פרוצדורלית חוקית זה לא נכון לנהל את התאגיד מוטמן בתוך המועצה ,זאת לא
כוונת המשורר .ואסור דבר כזה ,אסור שיהיה דבר כזה .אנחנו כל הזמן חשבנו על מונחים של לחסוך וזה
לא נכון ,אני גם לא בטוח שחסכנו זה במאמר מוסגר אני אומר .אז אני מדווח לכם אנחנו יוצאים לדרך
של הפרדת התאגיד מהמועצה .הפרדה זה אומר הוא ממשיך לשרת את היישובים הוא ממשיך לשרת את
התושבים ,אבל הפרדה ניהול נפרד של התאגיד ,חברה נפרדת שנותנת את השירותים שהיא צריכה לתת.
מר שלומי שוורץ:

למועצה אין שום  sayבזה?

מר שמעון סוסן:
למועצה יש .say

מה זאת אומרת אין  ?sayתראה אתה כחבר מועצה אין לך  sayאבל

מר יוסי אלימלך:

כמו התאגיד של היכל התרבות.

מר שמעון סוסן:

מה זה אין למועצה ?say

מר שלומי שוורץ:

לא ,אז אני שואל.

מר שמעון סוסן:

כשאני מוריד את הכובע של ראש מועצה ואני שם את הכובע של הזה-

מר יוסי אלימלך:

אתה דירקטור שמה.

אתה דירקטור שם לא? לא פוטרת? מה הוא עוד דירקטור? לא ,בתאגיד
מר שמעון סוסן:
החדש הוא לא דירקטור בישן היית דירקטור .ואתה נשאר דירקטור של המועצה.
(מדברים יחד)
מר שמעון סוסן:

חבר'ה תודה רבה תמה הישיבה.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  22מיום 2/3/2016
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  21מיום .2.2.16

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  21מיום .2.2.16
)2

דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2015

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת .2015
)3

אישור המלצת ועדת תמיכות מיום .16.2.16

החלטה :הוחלט ברוב קולות לאשר את המלצת ועדת תמיכות מיום  ,16.2.16מתנגד – אילן קופרשטיין.
)4

הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר – גן לפיד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר – גן לפיד ל 3-שנים.
)5

אישור מורשי חתימה חשבון בנק – ניהול עצמי – בי"ס אלומות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ירון זנבל ומאיה אסיה כמורשי חתימה בחשבון ניהול עצמי
בי"ס אלומות.
)6

אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס – בנק לאומי.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס – בנק לאומי ביהוד.
)7

עדכון תב"ר גן ילדים גמזו.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר גן ילדים גמזו בגידול של .₪ 111,148
מקורות המימון :משרד החינוך – ₪ 70,320
קרן פיתוח .₪ 40,828 -
)8

אישור תב"ר לחידוש מבנים – ישיבות נחלים ע"ס .₪ 500,000

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר לחידוש מבנים – ישיבות נחלים ע"ס .₪ 500,000
)9

אישור תב"ר – אופק חדש – פינות עבודה בי"ס אלומות – .₪ 35,200

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר אופק חדש – פינות עבודה בי"ס אלומות – .₪ 35,200
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)10

מינוי ועדת ביקורת לוועד מקומי – שילת.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי שלומית ארליך אורלי זינגר ועומר וונטש כחברי ועדת ביקורת
לוועד מקומי שילת.
)11

אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  2016ביישובים השונים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב אחיסמך לשנת  2016ע"ס  ₪ 21.70למ"ר
מגורים ,וכן את תקציב אחיסמך לשנת  2016ע"ס .₪ 1,744,448
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גבעת כח לשנת  2016ע"ס  ₪ 12.99למ"ר
מגורים ולעסקים  ₪ 6.69למ"ר ,וכן את תקציב גבעת כח לשנת  2016ע"ס .₪ 1,185,500
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת  2016ע"ס  ₪ 14.5למ"ר מגורים,
וכן את תקציב גינתון לשנת  2016ע"ס .₪ 920,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב כפר טרומן לשנת  2016ע"ס  ₪ 22.02למ"ר
מגורים ,לעסקים  ₪ 2.57למ"ר ולשטח פתוח  ₪ 0.67למ"ר ,וכן את תקציב כפר טרומן לשנת  2016ע"ס
.₪ 1,207,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2016ע"ס  ₪ 15.63למ"ר מגורים,
לעסקים  ₪ 4.88למ"ר ,וכן את תקציב רינתיה לשנת  2016ע"ס .₪ 1,063,881
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