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על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  23מיום .7.4.2016
 )2אישור מכרז פומבי  – 8/2016שירותי הדברת מזיקים ,עשבייה ולכידת זוחלים.
 )3הצגת דו"ח סקר סיכונים.
 )4אישור דו"ח כספי לשנת  – 2015חברה כלכלית.
 )5מינוי ועדת ביקורת – תאגיד היכל התרבות.
 )6מינוי ועדת ביקורת – תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.
)8

דיווחי ראש המועצה.

תוספת לסדר היום:
)7

מינוי חברים לוועדת רישוי עסקים.
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 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -אני פותח את ישיבת המועצה .על סדר יום :אישור פרוטוקול ישיבת
מר שמעון סוסן :
מליאה מה . 7.4.16-נושא שני ,אישור מכרז פומבי שירותי הדברת מזיקים עשבייה ולכידת זוחלים.
נושא שלישי הורד מסדר היום הצגת דו"ח סיכונים לפעם הבאה .נושא רביעי ,אישור דו"ח כספי
לשנת  2015חברה כלכלית 5 .מינוי ועדת ביקורת תאגיד היכל התרבות 6 .מינוי ועדת ביקורת תאגיד
לחינוך תרבות ופנאי 7 .מינוי חברים בוועדת רישוי עסקים זה נושא שהוספנו אותו בהנהלה ו8-
דיווחים .אני מבקש לאשר את סדר היום עכש יו מליאת מועצה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר סדר
היום.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  23מיום .7.4.2016

אישור פרוטוקול ,יש למישהו הערות מהפרוטוקול שהיה ב?7.4.16-
מר שמעון סוסן :
אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ,מי בעד? חבר'ה לאשר את הפרוטוקול .מאושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  23מיום .7.4.2016
)2

אישור מכרז פומבי  – 8/2016שירותי הדברת מזיקים ,עשבייה ולכידת זוחלים.

מר שמעון סוסן :

אישור מכרז פומבי .8/2016

מכרז הדברה ,הוגשו  6הצעות ,אין לכם את החומר יש לכם את
מר יוסי אלימלך:
החומר החלקי רק של הפתיחה כי הוועדה דנה בזה לפני כשעה .ההצעה הזולה ביותר הייתה של
חברת חרקירי ביטוח מזיקים בע"מ בסך של  .₪ 165,842המכרז כולל את כל שירותי ההדברה
למיניהם ,הדברה ריסוסים כל מה שקורה לזה .של המבנים של השטחים הפתוחים ,כל מה שקשור
בהדברה וריסוסים .המכרז בנוי לפי סעיפים ,לכל סעיף יש מחיר ,ואנחנו משלמים פר ביצוע כלומר
זה לא מחיר גלובלי.
מר שמעון סוסן:

הוא לא מקבל מחיר גלובלי הוא מקבל על ביצוע.

אם הוא הולך לרסס דונם של שלוליות אז הוא מקבל לפי תעריף ,אם
מר יוסי אלימלך:
הוא לא הולך הוא לא מקבל כסף .אנחנו עשינו אומדן של שנה ,בערך כמה אנחנו משתמשים בשנה,
כמה פעמים אנחנו מרססים ,כמה פעמים מרססים מבני ציבור ,בתי ספר ,מוסדות חינוך כל הדברים
האלה ,כשהתשלום בפועל ייעשה לפי ביצוע בפועל .אם הוא הלך לרסס בבתי ספר הוא יקבל ,אם הוא
לא הלך הוא לא יקבל.
מר מוריה חיים:

אז מה עלה למכרז התעריף של כל פעולה?

מר יוסי אלימלך:

כן.

מר יוסי אלימלך:

בסך הכול הערכה-
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זה בסדר אני רק עונה לך ,ממשיך לדבר לומר לך שזה מכרז מדף,
מר שמעון סוסן:
אתה לא אומר לו :יש לי עכשיו  100,000דונ ם תגיד לי כמה זה .לא ,אני אבקש ממך לפי ביצועים ,אני
רוצה שאת בית הספר הזה את הגנים הללו את הכיתות הללו ,את השדות הפתוחים האלה נניח ,לפי
מה שצריך.
מר ליאור סטופל:

אבל עשבייה זה אחרת.

מר יוסי אלימלך:

גם שם לפי דונמים .כל סעיף זה לפי הזה.

מר מוריה חיים:

הסעיפים זה לפי יחידה.

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

מר מוריה חיים:

ויכול להיות סעיף מסוים שהוא  50דונם הוא עושה.

מר יוסי אלימלך:

אז עשינו הערכה כמה אנחנו עושים בכל סעיף בשנה.

מר מוריה חיים:

אז זה לפי הערכה?

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

חבר'ה יש שאלות למישהו בעניין המכרז? אני מבקש לאשר את מכרז
מר שמעון סוסן:
 8/2016לשירותי הדברת מזיקים עשבייה ולכידת זוחלים .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי  – 8/2016שירותי הדברת מזיקים ,עשבייה ולכידת
זוחלים  -חברת חרקירי ביטוח מזיקים בע"מ בסך של .₪ 165,842
)4

אישור דו"ח כספי לשנת  – 2015חברה כלכלית.

אישור דו"ח כספי לשנת  2015חברה כלכלית ,אנחנו מבקשים מאמנון
מר שמעון סוסן:
לומר בדקה וחצי את מה שאמרנו בשעה קודם .חברי המליאה היו פה ושמעו.
סך הכול המאזן  17מיליון  ,₪הרכוש השוטף  14מיליון  ,₪הרכוש
רו"ח אמנון חדד:
הקבוע  2.5מיליון  ,₪ההון העצמי  12מיליון  .₪הרווח השנה ,המחזור היה  16מיליון  ₪גידול של כ-
 15%מול שנה קודמת ,הרווח הנקי  1.75מיליון  .₪זה פחות או יותר הדו"חות הכספיים שסקרנו
אותם בצורה מפורטת לפני חצי שעה.
מר שמעון סוסן:

של החברה הכלכלית.

רו"ח אמנון חדד:

של החברה הכלכלית לשנת .2015

אני מבקש לאשר את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לשנת
מר שמעון סוסן:
 , 2015מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו הדו"חות .אמנון תודה לך .אושרו הדו"חות של החברה
הכלכלית לשנת  2015פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  – 2015חברה כלכלית.
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)5

מינוי ועדת ביקורת – תאגיד היכל התרבות.

מר שמעון סוסן:

מינוי ועדת ביקורת תאגיד היכל התרבות ,יוסי.

מר יוסי אלימלך:
רון ממושב גנתון.

מבקשים למנות שני חברים את דורון בן שאול ממושב גמזו ואת ליאת

מי בעד לאשר את החברים? מישהו מתנגד? אושרו החברים בוועדת
מר שמעון סוסן:
ביקורת תאגיד היכל התרבות פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את דורון בן שאול ממושב גמזו ואת ליאת רון ממושב גנתון כחברי
ועדת ביקורת – תאגיד היכל התרבות.
)6

מינוי ועדת ביקורת – תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.

מר שמעון סוסן:

מינוי ועדת ביקורת תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.

מר יוסי אלימלך:
תאגיד החינוך.

מבקשים לאשר את שי יצחקי ואת מירי אפל לוועדת הביקורת של

מר שמעון סוסן:

מאיפה הם?

מר יוסי אלימלך:

שי יצחקי מבן שמן מירי אפל מגמזו.

לוועדת ביקורת לתאגיד לחינוך ופנאי ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו
מר שמעון סוסן:
חברי ועדת ביקורת לתאגיד חינוך ופנאי פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את שי יצחקי מבן שמן ואת מירי אפל ממושב גמזו כחברי ועדת
ביקורת – תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.
)7

מינוי חברים לוועדת רישוי עסקים.

מר שמעון סוסן:

מינוי חברים לוועדת רישוי עסקים.

מר יוסי אלימלך:

להוסיף את החברים רפי ראובני ואביבה הלל לוועדה לרישוי עסקים.

מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו החברים לוועדת רישוי עסקים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את רפי ראובני ואביבה הלל בחברי ועדת רישוי עסקים.
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)8

דיווחי ראש העיר

חברים עברנו את ימי הזיכרון ויום העצמאות ובכל זאת זו תקופה לא
מר שמעון סוסן:
פשוטה ,והיו פה לא מעט גילויים של באמת חסד ובכלל מפסח ,בסך הכול בכבוד גדול אני חושב שגם
המסיבות וגם האירועים וגם הטקסים היו מכובדים ויישר כוח לכל העושים במלאכה ולא מעט
אנשים שהם גם חברי מועצה אבל גם ראשי הוועדים פועלים .אני לא פעם ראשונה נתקל בתופעה
שבה חבר שלנו שהוא נציג ציבור פועלים נגדו ,מכיוון שחושבים התושבים שהוא שותף בכך שיפעילו
את החוק במושב .במקרה הזה מושב אחיסמך היום שרפו את האוטו בצורה מאוד קיצונית ליו"ר
הוועד יוסי בן שחר הוא היה חבר מועצה בפעם הקודמת ,אתם מכירים אותו שהוא אגב לא נרתע
מכלום עושה עבודת קודש ,אבל היום שרפו לו את האוטו ועלו מדרגה נוספת .אני התקשרתי-
???:

פעם שעברה פינצרו לו את הגלגלים.

פינצרו לו את הגלגלים זה הולך וגובר .כל זה מכיוון שהוא נלחם
מר שמעון סוסן:
שהיישוב הזה יהיה נקי ,שהיישוב הזה יהיה מסודר ,שלא יהיה פרעות בו ולא יהיה פסולת ויש הרבה,
ואני אומר לכם שאני רואה את זה בחומרה רבה .אני ביקשתי את מנכ"ל המועצה היום את כל הצוות
של נו ללוות אותם ,כי בכל זאת אשתו התקשרה אליי וסימנה לי שנחצו כל הקווים האדומים .זה לא
פעם ראשונה שפועלים נגדו .אני צלצלתי היום למפקדי התחנות ולמפקד המרחב שנמצא בחו"ל
ותקשרתי איתם והעמדתי אותם על החומרה של העניין .אני רואה בחומרה רבתי את העניין הזה
שנציגי ציבור נבחרי נציגים נתקלים ,כל אדם שנתקל באלימות או בפשע מהסוג הזה זה חמור ,אבל
על אחת כמה וכמה אם הוא נבחר ציבור שממלא את העבודה שלו ,שממלא את חובתו .אני רואה את
זה בחומרה רבה ,אני לא אוותר על העניין הזה .יוסי בן שחר היה חבר מועצה בקדנציה הקודמת,
יוסי היה איתנו פה והוא היום ראש ועד במושב אחיסמך .הוא הפסיק להיות חבר מועצה הוא נהיה
ראש ועד .הם אחיינים הוא ואורן הם משפחה.
???:

מה עושים עם זה?

אבל המשטרה פועלת כרגע במשנה מרץ .ניסים עידן מבן שמן הם גם
מר שמעון סוסן:
בני דודים .אני א ומר מה שעושים עם זה ,זה נלחמים בדבר הזה .המסר לאנשים שעומדים מנגד
ומחפשים לפעול בפשע מאורגן בתחומים של פסולת ,יש שמה ממש פשע .המסר הוא להיות אמיץ
מולם ולפעול נגדם ולא לוותר ולא לחשוש .ביקשתי את מנכ"ל המועצה ללוות את החבר להעניק לו
ביטחון ,גם מצלמות שיהיו קבועות ועוד כהנה וכהנה ,כי אוי לנו אם אנשים שהם פעילי ציבור
נבחרים שעושים עבודה מדהימה ,אני אומר לכם במקרה של יוסי בן שחר הוא עושה עבודה מדהימה
במושב אחיסמך ,הכול לטובת הקהילה .אוי לנו אם אנשים כאלו יירתעו ויפחדו או יחששו מפעולות
כאלה ואחרות.
???:

 ...אל תשים אצלו בבית ,תשים בכל המושב.

מר שמעון סוסן:

מה לשים?

???:

מצלמות בכל המושב.

מר יוסי אלימלך:

יש שם.
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יש למושב מצלמות הוא מרושת היטב המושב ,אבל ליד הבית שלו היו
מר שמעון סוסן:
מצלמות ,בפעם שעברה שפגעו לו ,אני אומר לך לבושתי שמנו  3חודשים וזה ירד ,הורדנו את זה 3
חודשים היה כלא היה ,ואני מצטער על כך .היום כמובן ביקשנו להשיב את המצלמות .אנחנו חייבים
להרתיע את הציבור העברייני במובן המלא של המילה זה צד אחד .צד שני ,לתת חוזק לנבחרי
הציבור גיבוי שהוא יידע שעומדים מאחוריו .כי אחרת מה יש לו חוץ מהעניין שהוא מתנדב ותורם
ומקבל בונוס על כך הוא מאוים ,מה יש לו בפעילות הציבורית? הוא לא משתכר מהמועצה ולא
מתפרנס מהמועצה ,אדם מתנדב ומביא "צרה" לעצמו ואנחנו צריכים לדאוג שלא יהיה כדבר הזה.
יש יישובים שאני לא מודאג אם ראשי הוועד מתפטרים יבואו אחרים ,אני לא צוחק אני לא מתלוצץ.
אני אומר יש יישובים שאם זה זה ,אבל ביישוב כזה ודומיו צריך לדאוג שאנשים לא יתייאשו .ברגע
שבן אדם מתייאש העבריינות גואה הפשע גואה ,כי אז הם מצליחים להרתיע אנשים .אם קורה דבר
כזה ביישובים אחרים נורמטיביים ,אז אני לא מודאג ,אני יודע שאם לא יהיה פעיל ציבור הזה יהיה
פעיל ציבור אחר .אבל פה זה מסר לפושעים שאתם מצליחים ,הנה אתם מרתיעים את האנשים-
???:

המועצה צריכה להגביר את הנוכחות.

אז אני מודיע לך שאנחנו נמצאים שם במשנה תוקף .נתתי הנחייה גם
מר שמעון סוסן:
למשטרה גם לצוות של אלון הקב"ט גם ליוסי ,שיהיו שמה היום מ 19:00-בערב עד הבוקר שמירה,
שיהיו מצלמות ,ודי ברתי עם כל הגורמים המשטרתיים ואני בעניין הזה לא אוותר .אנחנו ניתן את ה-
 spaceלאנשי הציבור לפעול מתוך אמונה .אגב ,הוא לא עשה דברים שהם זה ,נכון הוא קיצוני לטובת
הציבור ,הוא לא עשה דברים שהם למען עצמו ,למען הקהילה ולמען הציבור .זה הדיווחים שיש לנו.
שמעון לפני שמסיימים דיברנו בפגישה הקודמת לגבי הנושא של
מר ליאור סטופל:
הכלבים ,אמרנו שיהיה כאן איזה דיווח.
על הכלבים ,בשנת  2015ניתנו  72דו"חות סך הכול 72 ,דו"חות על
מר יוסי אלימלך:
הכלבים ביישובים .במזור ניתנו  12דו"חות ,בן שמן  ,8לפיד  ,9זה בשנת .2015
מר שמעון סוסן:

שנייה רגע ,לאן אנחנו חותרים יישוב יישוב אתה יכול לתת לו את ה-

מר יוסי אלימלך:

לא ,לא ,אני יכול לתת לו ,הוא רוצה-

אני חושב שאם יש כאן כלבן שעובד עם המועצה לפחות איזה 2
מר ליאור סטופל:
כלבים ביום הוא יכול לתפוס ,מה זה  70דו"חות .לא שאני בא כאן-
מר שמעון סוסן:

לא ,תעשה הבחנה בין דו"חות-

מר ליאור סטופל:

אנשים במצוקה ,ילדים לא יכולים ללכת.

מר אילן קופרשטיין:
למחלקה הזו-

הנושא הזה בנפשנו ,אני אומר עוד הפעם לקחת ממקום אחר להכניס

מר שמעון סוסן:

לא ,זה לא העניין ,מה אנחנו חוסכים...

???:

צריך להביא לוכד חיצוני-

מר שמעון סוסן:

אז נביא לוכד חיצוני בבקשה.

מר יוסי אלימלך:

הכלבן של המועצה זו התפוקה-

מר אילן קופרשטיין:

הוא לא כלבן הוא רחמן.
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רג ע ,זה התפוקה שהוא יודע להביא ,אנחנו חיפשנו עד עכשיו פתרון
מר יוסי אלימלך:
אחר .עד היום לא מצאנו חברה שיודעת לעבוד לפי תפיסה .אנחנו לא מוכנים לשלם לחברה שתעבוד
לפי שעות ,הם יבואו יסתובבו לא יעשו כלום .חיפשנו חברה או לוכד לא משנה מישהו גורם
באאוטסורסינג שיעבוד לפי תפיסות וא נחנו נשלם לו לפי ראש ,ואני מקווה היום יש לנו הצעה על
השולחן ,היום בצהריים השגנו הצעה על השולחן ,יש לנו הצעה למישהו שעובד בשיטה הזאת אני
מקווה שנתקדם איתו ,זה פתרון אחד.
מר עובד שטח:

מה משלמים אפשר להציע את זה ליישוב?

מר שמעון סוסן:

עובד לא עובדים בצורה זאת.

מר עובד שטח:

למה?

מה עכשיו נעשה מזה ,אני יכול לפנות לכל חבר .לא ,אני אשים מודעה
מר שמעון סוסן:
שכל מי שתפס כלב יבוא למועצה ירצה כסף?
יש מישהו שזה המקצוע שלו יש לנו הצעה על השולחן ,נקווה שנחתום
מר יוסי אלימלך:
איתו ונצא לדרך זה פתרון אחד .פתרון שני שאנחנו עובדים בכיוון שלו זה להכשיר את הפקח שעובד
באייר פורט סיטי והוא פקח משכמו ומעלה ,חלקכם בטח כבר שילם לו כסף קצת בצורה של קנסות-
???:

הרבה.

מר שמעון סוסן:

ואם לא שילמתם תשלמו.

אנחנו פועלים להכשיר גם אותו וחלק מהזמן אנחנו מקווים לנצל את
מר יוסי אלימלך:
הכישורים שלו בהטלת קנסות גם...
חבר'ה אני מכיר את אנשיי בתוך המערכת ,תשמעו מה אני אומר
מר שמעון סוסן:
לכם ,כל הזמן אני מגן עליהם עכשיו אני אתכם .אני רוצה שבישיבה הבאה ,תרשום לפניך יובל
לובטון וכל הצוות שאחראי על העניין של הלכידות ,מצידי תביא גם את הווטרינר וגם את הלוכד הזה
יבואו למליאה פה ,עד אז אתם מוזמנים לעשות מה שאתם רוצים ,להביא עוד לוכד לעשות מבצע.
תביא אותם לפה ,אני רוצה שהם יבואו למועצה הם צריכים לתת דיווח למועצה למה לא תופסים
כלבים זה הכול.
???:

קודם תטפל בבעלים של הכלבים.

(מדברים יחד)
המועצה הבאה לא תתקיים אם הם לא פה ,מבטלים את הישיבה.
מר שמעון סוסן:
דרך אגב ,עכשיו העלית לי רעיון נעשה מבצע ,אנחנו נעשה מבצע ביישובים כל ועד של יישוב מי שתפס
מעל  10כלבים אנחנו נקבל כך וכך.
שמעון ,זה הפך באמת בלי ששמנו לב ,זה הפך למכה .אי אפשר לרוץ,
מר אילן קופרשטיין:
אי אפשר לרכב על אופניים ,אי אפשר ללכת.
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אני שואל אותך אילן ,מעבר לעניין שאתם צודקים הציבור צודק,
מר שמעון סוסן:
צריך לבוא יותר להיכנס ליישובים לעשות מאמץ עילאי ולעשות אותו יותר מקצועי .אבל תסתכל רגע,
תראה לי ב בקשה בכל יישובי הספר המועצות הגדולות המקבילה שלנו ,ואני לא מדבר איתך על
מועצות אזוריות שיש להם יערות עם  50,000דונם כמעט שזה יער בן שמן ,ואני לא אומר את זה סתם
כי בעצם מקור אחד הכי גדול של הצרה שיש לנו זה שאנשים באים ומשחררים-
(מדברים יחד)
תבוא איתי למושבים אני מזמין אותך למושב מזור ,תלך ברחוב
מר אילן קופרשטיין:
במושב מזור הולכים אחריך  10,12כלבים.
מר שלומי שוורץ:
הכלב בינתיים עד שיבוא יובל-

אני בטוח שאם הם יראו טיפה יותר נוכחות גם אם לא יתפסו את

מר שמעון סוסן:

אני מסכים.

שיראו את הנוכחות כי אני למשל מוציא כל שבת בחוזרים גם על
מר שלומי שוורץ:
הגזם וגם על הכלבים .אבל שייראו נוכחות לפחות.
חבר'ה אני אומר לכם תקשיבו ,העניין הזה של טיפול בלהכניס לוכד...
מר שמעון סוסן:
ו ללחוץ את הלוכד הקיים לא להרפות ממנו ,אני לא העמדתי לו את כל הכלים ושלחתי אותו
ל קורסים וסדנאות בשביל שהוא ילכוד חתולים .אני מבקש שתמצה את העניין ,וכולכם אתה כמנכ"ל
ויובל וכל הצוות וטרינר והלוכד הנוכחי כולם אני רוצה אותם בישיבת מועצה הבאה ,להסביר מה
עשו עד אז ומה עוד ניתן לעשות ,שישמעו פה האנשים זה הכול .תודה רבה לכם.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

________ __________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מן המניין מס'  24מיום 15/5/2016
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  23מיום .7.4.2016

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  23מיום .7.4.2016
)2

אישור מכרז פומבי  – 8/2016שירותי הדברת מזיקים ,עשבייה ולכידת זוחלים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי  – 8/2016שירותי הדברת מזיקים ,עשבייה ולכידת
זוחלים  -חברת חרקירי ביטוח מזיקים בע"מ בסך של .₪ 165,842
)4

אישור דו"ח כספי לשנת  – 2015חברה כלכלית.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הדו"ח הכספי לשנת  – 2015חברה כלכלית.
)5

מינוי ועדת ביקורת – תאגיד ניהול היכל התרבות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את דורון בן שאול ממושב גמזו ואת ליאת רון ממושב גנתון כחברי
ועדת ביקורת – תאגיד ניהול היכל התרבות.
)6

מינוי ועדת ביקורת – תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את שי יצחקי מבן שמן ואת מירי אפל ממושב גמזו כחברי ועדת
ביקורת – תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.
)7

מינוי חברים בוועדת רישוי עסקים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את רפי ראובני ואביבה הלל בחברי ועדת רישוי עסקים.
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