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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום שני9.1.17 ,

על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  30מיום .14.12.16
 )2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .15.12.16
 )3אישור מכרזים:
-

מכרז פומבי מס'  – 16/2016שירותי תחזוקה ותיקונים למע' הביוב בתחומי המועצה.

-

מכרז פומבי מס'  – 20/2016מכירת אוטובוס.

 )4אישור חוק עזר לחבל מודיעין (שירותי שמירה) התשע"ז – .2017
 )5עדכון חוק עזר לחבל מודיעין (הסדרת השמירה) (תיקון) התשע"ז – .2017
 )6האצלת סמכויות וועדים מקומיים (הסדרת השמירה).
 )7אישור תב"ר רכישת מבנה יביל בי"ס בני עטרות בסך של .₪ 70,000
 )8עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה.
 )9עדכון תב"ר מפעל שיקומי.
 )12דיווחי ראש המועצה.
תוספת לסדר היום:
 )10עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון.
 )11אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום שני9.1.17 ,

 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה .על סדר היום אישור
מר שמעון סוסן :
פרוטוקול ישיבת מליאה מה .14.12.16-אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מה.3 .15.12.16-
אישור מכרזים :מכרז פומבי  16/2016שירותי תחזוקה ותיקונים למערכת הביוב בתחומי המועצה .מכרז
פומבי  20/2016מכירות אוטובוס .4 .אישור חוק עזר לחבל מודיעין שירותי שמירה תשע"ז .5 .2017
עדכון חוק עזר לחבל מודיעין הסדרת השמירה תיקון התשע"ז  .6 .2017האצלת סמכויות ועדים
מקומיים הסדרת שמירה .7 .אישור תב"ר רכישת מבנה יביל בית ספר בני עטרות בסך .8 .₪ 70,000
עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה .9 .עדכון תב"ר מפעל שיקומי .נושא עשירי הוספנו עדכון
תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון בהנהלה ,כמובן נאשר את זה במליאה .ונושא נוסף אישור תקציב
והיטלי מיסים ביישובים ,זה  .11ודיווחים יהיה  . 12אני מבקש קודם כל לאשר את התוספת שההנהלה
אישרה של הנושאים :עדכון תב"ר מעגל תנועה בגנתון ,אישור תקציב והיטלי מיסים ,מי בעד? מישהו
מתנגד? אושרו התוספות פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  30מיום .14.12.16

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה ,יש למישהו הערות לפרוטוקול מה-
מר שמעון סוסן:
 14.12.16של יש יבת המליאה הרגילה? אני מבקש לאשר אותו מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול
פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  30מיום .14.12.16
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .15.12.16

יש פרוטוקול ישיבת מליאה שלא התקציב תכנית העבודה מה15.12.16-
מר שמעון סוסן:
ישיבה שלא מן המניין ,אני מבקש לאשר אותו ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .15.12.16
)3

אישור מכרזים:
מכרז פומבי מס'  – 16/2016שירותי תחזוקה ותיקונים למע' הביוב בתחומי המועצה.
מכרז פומבי מס'  – 20/2016מכירת אוטובוס.

מר שמעון סוסן:
בתחומי המועצה.

 .3מכרז פומבי  16/2016שירות תחזוקה ותיקונים למערכת הביוב

הוגשו  4הצעות למכרז ,ההצעה הזולה ביותר הייתה של אלי שירותי
מר יוסי אלימלך:
שאיבה וביוב בע"מ בסך  ₪ 36,621כולל מע"מ לחודש ,זה תשלום חודשי קבוע על תחזוקת מערכות ביוב.
הוועדה בדקה את ההצעה ,ההצעה עומדת בכל תנאי הסף ,קיבלנו המלצות ,הוועדה ממליצה להכריז
עליו כהצעה הזוכה.
מר שמעון סוסן:

יש את החומר לאנשים.

מר יוסי אלימלך:

כן.
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יש למישהו שאלות הערות? אני מבקש לאשר את הזוכה במכרז ,מי בעד?
מר שמעון סוסן:
מישהו מתנגד? אושר הזוכה במכרז שירותי תחזוקה-
אלי שירותי שאיבה וביוב.
מר יוסי אלימלך:
מר שמעון סוסן:

אלי שירותי שאיבה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 16/2016שירותי תחזוקה ותיקונים למע' הביוב
בתחומי המועצה ,חב' אלי שירותי שאיבה וביוב בע"מ בסך  ₪ 36,621כולל מע"מ לחודש.
מר שמעון סוסן:

מכרז פומבי  20/2016מכירת אוטובוס.

הוגשו  3הצעות למכירת אוטובוס צהוב ,הצעה אחת הוגשה בלי מעטפה,
מר יוסי אלימלך:
כלומר בלי צ'ק בלי ערבון בל י כלום ,סתם שמו פתק .הוועדה ממליצה לפסול אותה ,זה ההצעה הגבוהה
שהייתה .ההצעה הבינונית בסך  ₪ 44,000והצעה גבוהה בסך  ₪ 47,000הוגשה כנראה בלי סימני זיהוי
ולאחר סגירת תיבת המכרזים בסך  ₪ 47,000הוועדה ממליצה לפסול אותה .הצעה מספר  1היא של
פארג'ת מחמד בסכום של  ₪ 41,500הגיש את הצ'ק ,הוועדה ממליצה להכריז עליו כהצעה הזוכה.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז של אוטובוס.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 20/2016מכירת אוטובוס,
הצעה מספר  1של פארג'ת מחמד בסכום של ₪ 41,500
)4

אישור חוק עזר לחבל מודיעין (שירותי שמירה) התשע"ז – .2017

מר שמעון סוסן:

 .4אישור חוק עזר לחבל מודיעין.

אני מזכיר לכם ,אישרנו כבר את השיטה ואת התעריפים רק
מר יוסי אלימלך:
פורמליסטיקה אנחנו צריכים לאשר חוק עזר חדש שנקרא חוק עזר לחבל מודיעין שירותי השמירה
תשע"ז  , 2017שלחנו אותו אליכם .העיקרון של החוק הזה הוא אותו דבר ,בגדול אני אעבור עליו .יש את
התעריפים של השמירה שעברנו עליהם ואישרנו אותם-
אפשר לקבל אותם?
מר אבנר זכריה:
מר יוסי אלימלך:

יש לך אותם ,אני אתן לך עוד שנייה.

מר אבנר זכריה:

לא ,פעם שעברה הבאת אותם.

מר שמעון סוסן:

לא ,גם עכשיו.

גם פה .מי שמוסמך להכריז על שירותי שמירה זה כל יישוב יוכל לקבל
מר יוסי אלימלך:
את ההחלטה ,מליאת המועצה תצטרך לאשר .כל יישוב בפני עצמו יצטרך לבחור אם הוא מפעיל שירותי
שמירה כן או לא בתעריפים שנקבעו .הוספנו לפה  2דברים ,לא הוספנו משרד הפנים ביקש שנוסיף .1 :כל
יישוב לא יוכל לגבות אגרת שמירה יותר מחודש לפני הפעלת חוק השמירה .אי אפשר להתחיל לגבות
סתם במרץ כשהשמירה תתחיל בספטמבר .אפשר לקחת חודש אחד גרייס כדי לצבור זה ,אבל עד  30יום
מיום תחילת הגבייה ,חייבים להפעיל את שירותי השמירה ,זה מתעקשים שזה יופיע בחוק כדי שלא יגבו
ויפעילו שמירה רק אחרי  4חודשים ,זה דבר אחד .ודבר שני ,ועדת הנחות חייבים להכניס בחוק ועדת
הנחות שתדון בכל מיני הנחות לנזקקים כאלה ואחרים לפי פרמטרים .זה שני הדברים כל השאר הם לפי
החוק הקודם.
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גב' נחמה סילבר:

אני ראיתי שכתוב שזה הסכום המרבי .שמענו פה שזה הסכום שחייב.

מר יוסי אלימלך:

זה הסכום שחייב.

גב' נחמה סילבר:

אז מה כן או מה לא?

מר יוסי אלימלך:

זה הסכום שחייב לגבות.

גב' נחמה סילבר:

אבל כתוב שם מרבי.

מר יוסף אמיתי:

יוסי ,ועדת הנחות מי צריך לעשות היישוב או המועצה?

המועצה ,אני אקריא עוד רגע" .מתן ההנחה מהיטל השמירה" ,אני
מר יוסי אלימלך:
מקריא" ,יהיה טעון אישור של ועדה מקצועית" .סעיף  8לחוק" :תכלול את מנכ"ל המועצה או עובד
בכיר מטעמו ,היועץ המשפטי של המועצה או נציגו וגזבר המועצה או נציגו" .בקיצור גזבר ,מנכ"ל ויועץ
משפטי הם החברים בוועדה.
???:

איך ההנחות?

עו"ד חן סומך:

נגזרת של הארנונה.

מר יוסי אלימלך:

אבל זה טעון אישור של הוועדה המקצועית ,זה לא אוטומטי.

???:

אם הוא קיבל הנחה-

מר יוסי אלימלך:
מר שמעון סוסן:

לא אוטומטי.
אין אוטומטי.

???:
מר יוסי אלימלך:

צריך להגיש בקשה.
כן.

מר שמעון סוסן:

בן אדם מקבל בארנונה הוא לא מקבל בחינוך.

???:

לדעתי אתה צריך להכניס את זה ל-

מר יוסי אלימלך:

רגע אבל קודם נאשר.

מר שמעון סוסן:

קודם נאשר זה דבר חדש .משרד הפנים-

מר יוסי אלימלך:

החזיר לנו עם הערה.

החזיר לנו את זה עם הערה ,שהוא דורש מאיתנו את זה .אנחנו כרגע
מר שמעון סוסן:
מאשרים את זה בתוספת למה שהיה החוב בעבר .בגדול אותו חוב עם התוספות האלה שהמנכ"ל ציין
כעת ,נאשר אותם ואז ,קודם כל שיאושר החוק.
נחמה לשאל תך כתוב" :הפעילה המועצה שירותי שמירה" כלומר יישוב
מר יוסי אלימלך:
שבחר להפעיל ישלם מחזיק בנכס למועצה או לא משנה לוועד היטל בשיעור הקבוע בתוספת.
אז אני קראתי במקום אחר.
גב' נחמה סילבר:
אז אני לא יודע אז אחרי זה.
מר יוסי אלימלך:
גב' נחמה סילבר:

אותו דבר .זה מה ששלחתם לנו השבוע?

מר אבי דישיק:

אם הוא קיבל הנחה בארנונה באותו שנה זכאי לקבל ,כתוב-
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רגע ,הנה אני מקריא" :מחזיק שניתנה לו הנחה בארנונה לשנת מס
מר יוסי אלימלך:
מסוימת ,זכאי באותה שנה להנחה מהיטל השמירה בשיעור של עד שיעור ההנחה לה היה זכאי
בארנונה" .מתן ההנ חה כאמור בסעיף א' שקראנו ,יהיה טעון בהגשת בקשה ,מתן הנחה יהיה טעון
אישור של הוועדה המקצועית ומה שהקראתי מקודם בסדר?
מר אבי דישיק:

אוקיי.

מר שמעון סוסן:

זאת אומרת חייב לעבור ועדה.

מר יוסי אלימלך:

זה לא אוטומטי.

מר יוסף אמיתי:

רק אם היינו זכאים להנחה היינו יכולים להגיש את הבקשה להנחה?

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

מר יוסף אמיתי:

לא כל אחד.

מר יוסי אלימלך:

לא.

יוסי שאלה ,החודש שניתן לגבות מראש ,הוא חודש שאתה גובה אותו
מר אבי אליהו:
מראש על אותו חודש שיש בו שמירה ,זאת אומרת זה לא-
לא ,הוא אומר לך פה ,הם אומרים בחוק הזה עכשיו ,אגב אצלנו זה לא
מר שמעון סוסן:
רלוונטי כי כבר גובים.
בסדר ,נניח.
מר אבי אליהו:
אתה עכשיו שואל על יישוב חדש .נניח שיישוב חדש מקים לעצמו עכשיו
מר שמעון סוסן:
את אגרת שמירה ,אז אומר החוק רשאי היישוב שמפעיל את החוק לגבות עד  30יום לפני הפעלה ,רשאי.
כלומר להכניס כסף לקופתו בלי לתת את התמורה של השמירה ,רשאי.
זאת אומרת אני יכול ,בוא נפשט את זה שאני אבין ,אני ב 1.1-מתחיל
מר אבי אליהו:
לגבות על חשבון פברואר-
.2017
מר יוסי אלימלך:
מר אבי אליהו:

או על חשבון-

מר יוסי אלימלך:

לא ,על חשבון ינואר.

מר אבי אליהו:

אפילו שאין שמירה.

מר יוסי אלימלך:

כן ,אבל תוך  30יום אתה חייב להתחיל.

רק רגע ,זה לא חובה זה לא חובה .יכול היישוב להפעיל שמירה ב1.1-
מר שמעון סוסן:
ולגבות ממך ב 1.2-על ינואר ,אבל יש לו יכולת לוועד המקומי להחליט שהוא את ה 30-יום הראשונים,
עד  30יום הראשונים קבע ולא נתן את השמירה ,אלא הכניס את הכסף לתוך מעגל כדי שהוא יכול ...זה
הכול החוק אמר עד  30יום .בכל היישובים שמתקיים חוק שמירה זה לא רלוונטי ,לא רלוונטי בכלל אין
מה לעשות ,נגמר הסעיף הזה לגבי יישו ב שזה לא רלוונטי להם ,לא רלוונטי ,זה הכול רק ליישובים
חדשים.
והתעריף של מבוא מודיעים?
גב' נחמה סילבר:
מבוא מודיעים יתוקן ל.₪ 8.04-
מר יוסי אלימלך:
יוסי לגבי דברי ההסבר ,מה זה בדף השני פה-
מר אבי דישיק:
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מר יוסי אלימלך:

איזה מהם יש פעמיים דברי הסבר.

מר אבי דישיק:

אחד של ...השמירה.

מר יוסי אלימלך:
מר אבי דישיק:
מקומי ,תסביר לי.

של? הסדרת השמירה או שירותי השמירה?
הסדרת השמירה .מה זה תיקון לסעיף  ,1מה הוא אומר פה הגדרת ועד

מר יוסי אלימלך:

איפה אתה רואה?

מר אבי דישיק:

בסעיף הראשון .הגדרת ועד מקומי ,יחידת דיור ,נחלה...

מר יוסי אלימלך:

הא בטבלה אולי הוא מסתכל.

גב' נחמה סילבר:

הוא בדף השני.

מר אבי דישיק:

אמרת על הסדרת השמירה.

כן ,למשל כי יחידת דיור זה כבר לא רלוונטי אנחנו מוחקים את ההגדרה,
מר יוסי אלימלך:
למה? זה החוק הקודם ,זה ה תאמה של החוק שהיה עד היום .נכון? היה לנו חוק שהיינו גובים למשל לפי
יחידות דיור ,עכשיו זה כבר לא רלוונטי אז מוחקים את ההגדרה מה זה יחידת דיור.
מה זה לא רלוונטי? מה זה?
מר אבי דישיק:
מר יוסי אלימלך:

אתה לא גובה-

מר שמעון סוסן:

לא קיים.

מר יוסי אלימלך:

אתה לא גובה לפי יחידות דיור .זה מה שהיה קודם.

מר שמעון סוסן:

 ...זה רק פרק השאירו אותו-

מר יוסי אלימלך:

זה פרק של התאמות.

מר שמעון סוסן:

אבל עכשיו הוא אומר לך לפי מ"ר ,גובים לפי מ"ר ,לא גובים לפי יחידה.

מר אבי דישיק:

אז אוקיי מה זה נחלה או נכס אחר ,למה צריך בחוק?

מר יוסי אלימלך:

כי זה לא רלוונטי כבר לחוק החדש.

מר שמעון סוסן:

לפי מ"ר.

מר יוסי אלימלך:
אותם.

זה דברים פורמליסטים שכבר לא רלוונטיים לחוק החדש ,אז מוחקים

מר אבי דישיק:

אני אחזור על הזה ואני אגיד ,רפתות לא?

???:

לא ,לא.

מר אבי דישיק:

לא תשמע ,תסתכל עליי.

מר יוסי אלימלך:

הנה אמרתי מה.

זה לא בסדר .שמה גובים ...משחררים אותם בכניסה או מה לא הבנתי.
מר אבי דישיק:
תסביר לי אל תצחק .שהוא יבוא עם העגל לכניסה לשומר יגיד לו :שמע אתה סע לשלום .למה? אתה לא
משלם .תסביר לי אתה.
מר שמעון סוסן:

אבי-
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מר אבי דישיק:

זה אבי בסדר ,תמשיך ככה .מה זה אבי?

מר שמעון סוסן:

זכותך להעלות מה שאתה רוצה.

מר אבי דישיק:
גמור רק לבלוע.

אבל העליתי את זה כמה פעמים שמעון ,אתם מביאים את זה ...גרוס

מר שמעון סוסן:

אבל אני לא מקבל ,אתה רוצה להעלות תעלה את זה פה.

]

זה פייר זה? אלפי מטרים ,ומישהו אחר שיש לו  50מ"ר בבית צריך לשלם
מר אבי דישיק:
עליהם אז מה? לא הבנתי תסביר ,זה לא שוויוני ,זה לא שוויוני.
מר שמעון סוסן:

אתה יכול להעלות שאלה-

מר אבי דישיק:

אני העליתי את זה  100פעם שנה שלמה-

מר שמעון סוסן:

אבל אני מתנגד לזה.

מר אבי דישיק:

אני רואה בסוף הבאתם את זה ככה ,תמחק נא ,תמחק ,לא היה.

מר שמעון סוסן:

אנחנו מתנגדים לזה.

מר אבי דישיק:

מה זה זה מה?

מר שמעון סוסן:

יקירי תקשיב טוב ,כשההבדל הוא בין בתים שגרים בהם-

מר אבי דישיק:

יש עסקים אותו דבר ,זה עסק וזה עסק.

אתה לא יכול לבוא לחקלאים שהפרנסה שלהם ,העסקים שאתה מדבר
מר שמעון סוסן:
אנחנו לא יכולים להגיד לך מה מצבם של העסקים פה ,אנחנו מדברים-
גם העסקים מסכנים.
מר אבי דישיק:
אני לא רוצה ,לא רוצה ,סליחה אבי תקשיב רגע ,העסקים מקומם לא
מר שמעון סוסן:
היה בדרך כלל ביישובים ,תן לי לרמוז לך רק ,כי אנחנו מדברים...
שמעון יש לי-
מר אבי דישיק:
תן לי לרמוז לך ,העסקים לא מקומם היה בזה ,אנחנו באים ואומרים
מר שמעון סוסן:
לחקלאים האלה בדרך כלל אנחנו לא לוקחים לא ממטעניקים ולא מגדשניקים ולא ממגדלי ירקות,
החקלאות זה הפרנסה של האנשים .המועצה האזורית בבסיס נולדה כדי שיהיו חקלאים בה ויתפרנסו
בה .אבל עכשיו אתה יכול להביא לי להצבעה-
מר אבי דישיק:
מר שמעון סוסן:

איזה מביא להצבעה תקשיב ,אני לא מביא שום הצבעה ,בסוף תגיד אני-
אבל מותר לך.

שמע רגע ,אותו דבר הרפת הזה שנסגר החליפו אותו במקומו יש מחסן,
מר אבי דישיק:
אז זה הפרנסה של האדם ,אותו דבר זה הפנסיה שלו .אבל תקשיב זה לא בסדר ,אז לא צריך לגבות ממנו
 ₪ 4למ"ר יגבו ממנו  ₪ 1למ"ר ויהיה עזרה לתוך היישוב ,זה לא ככה נו.
מר שמעון סוסן:

אבי זכותך להגיד את מה שאתה רוצה.

מר אבי דישיק:

שמע ,זכותי ואני אמרתי את הדברים.

מר שמעון סוסן:

רק שנייה אבל חכה רגע אבי-

מר אבי דישיק:

אני דיברתי שנה שלמה שמעון אף אחד לא שמע-

9

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום שני9.1.17 ,

מר שמעון סוסן:

אבי אבל אני לא רוצה-

מר אבי דישיק:

אתה מביא את זה בצורה כזו-

מר שמעון סוסן:

אבי סליחה.

מר אבי דישיק:

אף אחד לא מבין ,מה ,מה?

למה אתה אומר אף אחד לא מבין? אבי אני מבקש ממך פתחת את
מר שמעון סוסן:
הנושא הסברת אותו ,יושבים פה אנשים מבינים היטב .אני אומר לך תניח רגע לפקידים ולמנהלים
שמדברים איתך ,עכשיו אני מדבר איתך.
מר אבי דישיק:

מי קובע את זה? סליחה שאני-

מר שמעון סוסן:

המליאה ,המליאה.

מר אבי דישיק:

לא המליאה ,המליאה לא קבעה את הקריטריונים.

מר שמעון סוסן:

לא הבנת ,אבל-

מר אבי דישיק:

לא ,לא ,יש אנשים בתוך המועצה פה ישבו-

אני ,אני ,אני ,הנה אני פה מסתכל עליך .אני מביט עליך ,הנה אני אומר
מר שמעון סוסן:
לך את זה בפרוטוקול ,אני אומר לך את זה בפרוטוקול ,אתה לא מקשיב? אני גם מנמק לך .עכשיו
זכותכם ,באמת עכשיו ,דרך אגב אני מתחייב לכם באמונה שאם במועצה פה יגידו :שמעון שמע שגית
בזה ,אנחנו רוצים עכשיו שיגבו גם מזה ,עכשיו ,אני מקבל את זה באהבה ,הנה אני אומר לך באהבה.
מר אבי דישיק:

אני רוצה להבין ,היה בעבר ,תעביר את זה.

???:

אבל זה חוק שמעון-

עו"ד חן סומך:

אי אפשר ,שמעון מקבל באהבה אבל זה לא העניין ,העניין הוא שנקבעו-

מר אבי דישיק:

אני קיבלתי ממך-

מר שמעון סוסן:

תקשיב ,אבי תן לו לדבר.

מר אבי דישיק:

בבקשה.

באופן עקרוני הבסיס של חוק העזר לשמירה על פי הנחייה של משרד
עו"ד חן סומך:
הפנים לא הנחייה שלנו ,הבסיס לצורך העניין הוא כל הנכסים שמחויבים בארנונה .זה לא שמעון וזה לא
אנ י וזה לא יוסי וזה לא שום דבר .הדבר היחידי שהיה לנו שיקול דעת בו בעניין הזה ,זה לקבוע בטווח
המחירים שהיה בין לבין ,בכל מיני דברים .היה אפשר להגיד שבאחיסמך יהיה  ₪ 4.32לפי מרכיבי
הביטחון שיש ,נעשתה עבודה כאן בקטע הזה .זה לא שיקול הדעת שלנו להחליט אם הנכס הזה יוצא
הנכס הזה בפנים בנקודה הזאתי.
מר אבי דישיק:
עכשיו זה-

לפני הדבר הזה אתה נתת לי אישית ,אתה נתת לי מכתב שכן צריך לחייב.

מר שמעון סוסן:
נכון? הוא אומר לך כל נכס-

לא ,מה הוא אומר לך דבר לא נכון? אתה חושב שהוא נתן לך דבר לא

עו"ד חן סומך:

איפה אני אומר את זה? כל מה שמחויב בארנונה-
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מר שמעון סוסן:

שמחויב בארנונה אפשר לחייב אותו-

מר אבי דישיק:

לא ,אז אני אומר עוד הפעם שמעון ,אני יודע מה שאני אומר.

מר שמעון סוסן:

הוא רוצה שיחייבו את הרפתות.

מר יוסי אלימלך:

הוא רוצה שיחייבו רפתות.

מר שמעון סוסן:

הוא רוצה שיחייבו את הרפתות.

מר יוסי אלימלך:
מר שמעון סוסן:

אבל זה מה שהוא רוצה נו.
אבל אי אפשר ,אנחנו לא מחייבים אותם ארנונה.

(מדברים יחד)
מר שמעון סוסן:
אל תצעק.

אבי שנייה ,היועץ המשפטי אמר ,אבי תנהל דיון ,תנהל דיון ,תנהל דיון

מר אבי דישיק:

אני לא צועק.

אל תצעק ,אל תצעק ,תקשיב רגע ,תנהל דיון .אומר לך היועץ המשפטי
מר שמעון סוסן:
לפרוטוקול נכס שלא מחויב בו ארנונה אי אפשר היה להביא אותו להסדר שמירה.
מר אבי דישיק:

זה עכשיו.

מר שמעון סוסן:

אז הוא אמר עכשיו .מה זה משנה אמר אתמול.

מר אבי דישיק:

עד לפני חודשיים זה לא היה.

מר שמעון סוסן:

למה מה הוא ממציא? הוא המציא?

מר אבי דישיק:

אבל הוא נתן לי חוות דעת שכן צריך לחייב.

מר שמעון סוסן:

לא הבנת ,למה הוא המציא עכשיו?

מר אבי דישיק:

אבל שמעון הוא נתן לי חוות דעת ,הוא נתן לי.

מר שמעון סוסן:

אבל עכשיו הוא אומר לך.

מר אבי דישיק:

לא יודע ,זה משגע אותי גם אני לא יודע.

מר שמעון סוסן:

טוב עזוב ,אבי אבל אומר לך אפילו ,אתה יודע למה הוא אמר את זה?

מר אבי דישיק:

חבל שאין לי את זה ,זה במשאית.

מר שמעון סוסן:

אבי ,אז מה אתה רוצה להגיד שהוא אומר דברים לא נכונים?

מר אבי דישיק:

 ...לא אמרתי שאמרתי את זה.

מר שמעון סוסן:

אז מה אתה רוצה להגיד שהוא אומר דבר לא נכון?

מר אבי דישיק:

מה אמרתי? אני אמרתי שהוא לא אמר דבר לא נכון?

]

אז עכשיו הוא אומר ,אז מה אכפת לי מה הוא אמר לך אתמול? היום,
מר שמעון סוסן:
היום ,היום הוא אומר לך רפת או כל מוסד אחר שמתקיים באישור שלא נגבה ממנו ארנונה ,אי אפשר
להכניס אותו ולהחיל עליו את חוק השמירה ,זהו נקודה זה הכול.
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מר אבי דישיק:

בסדר.

מר שמעון סוסן:

תמשיך יוסי.

עו"ד חן סומך:

מה הסיבה שהוא רוצה שיהיה-

מר שמעון סוסן:
עגלים ויש להם עגלות.

לא יודע ,אני לא יודע .הוא רוצה שהרפתות ישלמו ,כי גם הם יש להם

מר אבי דישיק:

הגנב בא לשמה ,מה הוא בא אליי?

מר דב בן אברהם:

הוא יכל גם לגנוב משאיות ומכוניות אותו דבר.

מר שמעון סוסן:

אבל בסדר ,אבל אי אפשר ,אי אפשר.

מר אבי דישיק:

אני מכיר את זה טוב את הנושא.

מר שמעון סוסן:

אני סיימתי את העניין של הפרק שלהסביר למה רפתות לא ,אני סיימתי.

מר אבי דישיק:

בסדר אוקיי.

מר שמעון סוסן:

מי שרוצה שיעמיד הצבעה מה שהוא רוצה .בבקשה.

מר יוסי אלימלך:
שירותי שמירה תשע"ז .2017

זהו אנחנו אמורים לאשר ,אחד לאשר את חוק העזר לחבל מודיעין

מר שלומי שוורץ:

שאלה יוסי ,לא אישרנו את זה כבר?

מר שמעון סוסן:

לא ,אישרנו כבר לפני עקרוני.

מר יוסי אלימלך:

הוא בא באמצע ,הוא בא באמצע.

מר שמעון סוסן:

בא משרד הפנים ,אתה לא היית פה-

מר יוסי אלימלך:

הוא לא היה.

מר שמעון סוסן:

שלומי עם כל הכבוד ,לא היית פה.

מר שלומי שוורץ:

אל תסביר ,אל תסביר.

מר יוסי אלימלך:

פורמליסטיקה.

מר שמעון סוסן:
מה ,תגיד מה השינויים.

פורמליסטיקה עכשיו ,תאשרו את המילה הזאת את המשפט הזה .אמרנו

מר יוסי אלימלך:

אישור חוק עזר לחבל מודיעין שירותי השמירה תשע"ז .2017

מר שמעון סוסן:

לפי הנוסח שקיבלתם .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הנוסח פה אחד.

החלטה :המועצה מאשרת את חוק העזר לחבל מודיעין (שירותי השמירה) התשע"ז – ,2017
לרבות שינוי נוסח שייקבעו ע"י משרד הפנים ומשרד המשפטים ,וכן את הפעלתו בתחומי היישובים.
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)5

עדכון חוק עזר לחבל מודיעין (הסדרת השמירה) (תיקון) התשע"ז – .2017

מר יוסי אלימלך:

עדכון חוק עזר לחבל מודיעין הסדרת השמירה תיקון תשע"ז .2017

מר שמעון סוסן:
עדכן .מי בעד?

אני מבקש לאשר את העדכון של חוק העזר אותו נוסח של משרד הפנים

מר שלומי שוורץ:

מה ההבדל בין  4ל 5-בחצי מילה?

מר יוסי אלימלך:

 4זה חוק חדש 5 ,זה עדכון של החוק הישן בעיקר מחיקת סעיפים.

מר שלומי שוורץ:

בעיקר מה?

מר יוסי אלימלך:

מחיקת סעיפים לא רלוונטיים.

מר שמעון סוסן:

היה דירות ,דובר על דירות גבייה של דירות.

???:

עכשיו לפי מטרים.

מר שמעון סוסן:

יחידות ,עכשיו זה שיטת מטרים.

מר שלומי שוורץ:

עכשיו לי מטרים...

מר שמעון סוסן:

למה אתה לא קורא? החומר אצלך למה אתה לא קורא אותו?

מר שלומי שוורץ:

קראתי שמעון קראתי ,רק רציתי לדעת אם אתה יודע.

למה אתה לוקח את החומר? אל תשלח לו ,אל תשלח לו חומר .הוא
מר שמעון סוסן:
מקבל חומר בא לשאול .אז למה שולחים לך חומר .אל תשלח לו חומר ,חבל על החומר פעמיים .חבר'ה
העדכון בבקשה ,מי בעדו? מישהו מתנגד? אושר העדכון פה אחד ,עדכון חוק העזר בסעיף-
מר יוסי אלימלך:

.5

מר שמעון סוסן:

הסדרת השמירה תיקון תשע"ז .2017

הוחלט פה אחד לאשר את עדכון חוק עזר לחבל מודיעין (הסדרת השמירה) (תיקון)
החלטה:
התשע"ז – .2017
)6

האצלת סמכויות וועדים מקומיים (הסדרת השמירה).

מר שמעון סוסן:

 .6האצלת סמכויות ועדים מקומיים.

מר יוסי אלימלך:

להאציל סמכויות ,האצלנו כבר אבל למען הסר ספק-

רגע סתם אני עוד פעם רוצה לשאול ,כי הרי מי שגובה שמירה בלי שום
מר שלומי שוורץ:
קשר לאיזה מתכונת אז יש לו את הסמכות ,אז בשביל מה-
מר יוסי אלימלך:

אנחנו רוצים שלא יתזזו אותנו עוד פעם.

מר שמעון סוסן:

משרד הפנים רוצה כל פעם מחדש.

מר שלומי שוורץ:

לא ,אני קראתי כבר בבית שמעון ,עכשיו זה בזבוז זמן.

13

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום שני9.1.17 ,

אומר המנכ"ל למען הסר ספק אני עושה את זה ,אבל אני אומר זה לא
מר שמעון סוסן:
למען הסר ספק ,למה א ם יש חוק עזר ,אני מפלפל עכשיו מבחינה משפטית אני נותן את התפקיד של
היועץ המשפטי .אם שינינו את החוק הייתה האצלה של חוק בעבר של חוק מסוים ,שינינו את החוק
אנחנו צריכים לאשרר עוד הפעם את האצלה ,זאת דעתי .מה אומר?
עו"ד חן סומך:

ראש המועצה והיועץ המשפטי חושבים אותו דבר.

אז אנחנו מבקשים לאשר האצלת הסמכויות לוועדים בחוק העזר
מר שמעון סוסן:
לשמירה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר האצלה פה אחד ,האצלת סמכויות ועדים מקומיים הסדרת
שמירה .תודה רבה לכם ידידיי יובל ואלון.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את האצלת סמכויות וועדים מקומיים (הסדרת השמירה).
)7

אישור תב"ר רכישת מבנה יביל בי"ס בני עטרות בסך של .₪ 70,000

אישור תב"ר רכישת מבנה יביל בבית ספר בני עטרות בסך  .₪ 70,000אני
מר שמעון סוסן:
מבקש לאשר את התב"ר ,מי בעד?
מר אילן קופרשטיין:

לא מעבירים את בית הספר?

מישהו מתנגד? תכף אני עונה לך .אושר התב"ר על סך  .₪ 70,000אין
מר שמעון סוסן:
קשר אם חסר רק כיתה שמה ,זה יביל אז יביאו אותה לשם ,ואם לא יביאו אותה לשם יביאו אותה
למקום אחר .עם השאלות קיטבג שלך ,חסרה כיתה אז הבאנו כיתה במקום אחר .אל תדאג זה לא מגיע
להיות במועדון...
מר יוסי אלימלך:

אין באף בית ספר כיתה...

אושר התב"ר .אגב בית ספר בני עטרות למי שרואה ,בית ספר בני עטרות
מר שמעון סוסן:
מתפתח פה הבנייה בצורה משמעתית ואנחנו העמדנו יעד שב 1.9-יגיעו כל התלמידים של יישובי הצפון
המרכז אלה שלומדים בבני עטרות וילמדו בבית ספר חדש מהחדישים ביותר ,אתם רואים שזה קורם
עור וגידים.
מר שלומי שוורץ:

הצליחו לפתור את-

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

אנחנו עושים מאמץ ,שמנו לנו ליעד  1.9לומדים פה .וכל המערכת
מר שמעון סוסן:
התכנסה לעניין הזה ,ואנחנו ממשיכים הלאה.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר רכישת מבנה יביל בי"ס בני עטרות בסך של .₪ 70,000
)8

עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה.

מר שמעון סוסן:

עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה ,בבקשה שלמה.

מר שלמה כפרי:

אוקיי התב"ר הקיים היה על  ,₪ 8,584,464התקציב הקיים .₪ 8,584,464

מר שמעון סוסן:

זה התב"ר?
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 8.5מיליון  ₪כן ,זה מסתיים ב .₪ 9,288,570-קיבלנו את כל הכסף
מר שלמה כפרי:
ממשרד התחבורה ,קיבלנו הלוואה בזמנו ממשרד הפנים ,ולכן הגידול הוא פה מקרן פיתוח במקום
 ₪ 1,955,020יהיה .₪ 2,659,126
עכשיו זה על חשבוננו.
???:
זה מקרן פיתוח של המועצה.
מר שלמה כפרי:
מר שמעון סוסן:

הסתיימה העבודה?

מר שלמה כפרי:

הסתיימה העבודה וודאי.

מר שלומי שוורץ:

כמה ההפרש?

מר אילן קופרשטיין:

.₪ 700,000

מר שלמה כפרי:

.₪ 704,106

אני מבקש לעדכן את עדכון התב"ר בבקשה ,מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושר עדכון התב"ר של הסדרי תנועה בקריית המועצה על סך  8מיליון-
מר שלמה כפרי:

לא ,על סך .₪ 9,288,570

מר שמעון סוסן:

יופי ,אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה על סך .₪ 9,288,570
)9

עדכון תב"ר מפעל שיקומי.

מר שמעון סוסן:

תעבור הלאה ,עדכון תב"ר מפעל שיקומי.

אוקיי ,סוף סוף קיבלנו את התשלום האחרון אחרי הרבה זמן ,לכן
מר שלמה כפרי:
הפרויקט היה בתקציב  ₪ 3,080,460הסתיים ב ₪ 3,431,816-והגידול הוא הביטוח הלאומי קיבלנו יותר
 ₪ 79,697מקרן שלם קיבלנו יותר  ₪ 26,289וצריך גם להגדיל את קרן הפיתוח ב .₪ 245,370-סך הכול
התב"ר .₪ 3,431,816
אני מבקש לאשר את עדכון תב"ר מפעל שיקומי ,מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושר עדכון תב"ר מפעל שיקומי על פי הסכום שציין הגזבר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מפעל שיקומי על סך .₪ 3,431,816
)10

עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון.

מר שמעון סוסן:

עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון.

התב"ר המאושר לאחרונה היה על סך  ₪ 1,140,841והוא הסתיים ב-
מר שלמה כפרי:
 ₪ 1,075,372יש פה קיטון מקרן פיתוח של .₪ 65,469
אני מבקש לאשר את עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון על פי
מר שמעון סוסן:
המספר שציין הגזבר ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ההקטנה ועדכון התב"ר של מעגל תנועה וכבישים
בגנתון.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון על סך .₪ 1,075,372
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)11

אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים.

מר שמעון סוסן:

אישור תקציב היטלי מיסים.

מר שלמה כפרי:

יש פה שני יישובים שהגישו.

מר שמעון סוסן:

מה זאת אומרת ,הגישו כבר מזמן עוד יישובים לא?

מר שלמה כפרי:

אנחנו בינואר שמעון.

מר שמעון סוסן:

אז מה?

מר יוסף חכים:

אלה היישובים הראשונים.

מר שלמה כפרי:

כן.

???:

יש עליהם כסף.

אז ככה היישוב הראשון שהגיש זה לפיד ,סך הכול התעריף למגורים
מר שלמה כפרי:
 ₪ 14.25למ"ר סך הכול התקציב  .₪ 2,376,000אוקיי? יש למישהו שאלות? שמעון שיאשרו.
מר שמעון סוסן:

אבל על מה זה?

מר שלמה כפרי:

לפיד.

מר שמעון סוסן:

מה הסכום תגיד הסופי?

מר שלמה כפרי:

התקציב .₪ 2,376,000

מר שמעון סוסן:

מי בעד אישור התקציב .₪ 2,376,000

מר שלמה כפרי:

התעריף הוא  ₪ 14.25למ"ר.

מי בעד התקציב של לפיד? מישהו מתנגד? אושר התקציב של לפיד פה
מר שמעון סוסן:
אחד על פי הסכום שציין הגזבר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב לפיד לשנת  2017ע"ס  ₪ 14.25למ"ר מגורים,
וכן תקציב לפיד לשנת  2017ע"ס .₪ 2,376,000
היישוב השני והאחרון להיום זה רינתיה .התעריף למגורים ₪ 15.90
מר שלמה כפרי:
למ"ר והתעריף לעסקים  ₪ 5למ"ר ,בסך הכול התקציב .₪ 1,126,000
רינתיה בבקשה ,לאשר את תקציב רינתיה  ,₪ 1,126,000מי בעד? מישהו
מר שמעון סוסן:
מתנגד? אושר התקציב של רינתיה פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2017ע"ס  ₪ 15.90למ"ר מגורים
ו ₪ 5-למ"ר עסקים ,וכן תקציב רינתיה לשנת  2017ע"ס .₪ 1,126,000
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דיווחי ראש המועצה.

מר שמעון סוסן:

ידידיי דיווח אחד או שניים בבקשה אדוני המנכ"ל.

אנחנו מתחילים מחר בסבב של שולחנות עגולים עם הוועדים המקומיים,
מר יוסי אלימלך:
אני מידע אתכם .אחת לשבוע לשבועיים אנחנו מביאים כל פעם  6ועדים מקומיים ,אנחנו מזמינים את
כל הוועד המקומי.
???:

בצירוף חברי מועצה.

לא ,אני אומר ועדים מקומיים ,כמו שעשינו אותו רעיון שעוברים כל 20
מר יוסי אלימלך:
דקות עם מנהל אגף אחר ,מחר יהיו פה  6ועדים ראשונים ,יעברו בין כל מנהלי האגפים ,כל אחד 20
דקות עם כל מנהל אגף ,שבהם מנהל האגף ייתן את הסקירה שלו ל 2017-עם דגשים .כדי לחבר את
הוועדים יותר ,יש ועדים שיותר בקשר איתנו יש ועדים שבכלל לא בקשר איתנו ,אנחנו בשאיפה לעשות
את כל הוועדים בזמן הקרוב מאוד ,כדי לסנכרן את כולם.
רק שנייה ,אבנר שאל שאלה ,אנחנו ממשיכים את הסיסטם ,הדבר היה
מר שמעון סוסן:
בשנה שעברה אבל גם היה בדצמבר כשהיינו באילת.
מר אבנר זכריה:

זה פעם שלישית.

מר יוסי אלימלך:

כן.

מר שמעון סוסן:

לא ,אבל עכשיו מתחילים-

מר יוסי אלימלך:

עם הוועדים.

לקחת יישובים ממוקדים ולהשקיע בהם ,כי בעצם מצאנו שזה הקונטקט
מר שמעון סוסן:
הוא מעולה והתוצרים מהמפגשים הללו הם טובים מאוד בלשון המעטה .אבל אבנר שואל ,ועד מגיע ,הרי
ועד מתבקש להזמין חבר מליאה לזה ,ועד מגיע לפחות יזמין את חבר המליאה-
מר אבנר זכריה:

אני מציע שאתם תודיעו.

בימים רגילים לא היינו צריכים להודיע כלום ,ראש ועד נורמלי יודע
מר שמעון סוסן:
שחבר מועצה מוזמן לכל ישיבה של ועד ,בישיבות פורמליות ,הוא צריך להיות מוזמן ככה זה ,אין מה
לעשות ,זה חלק משרשרת החיול .עכשיו אני מסכים שבישיבת עבודה כזאת צריך את החיזוק שלנו ,למה
הם לא יודעים ,אולי זאת ישיבה רגילה כמו שהוא בא ל ,-אם הוא בא למועצה הוא לא חייב כל פעם
שהוא בא למועצה להביא איתו את חבר המועצה ,אבל לדעתי צריך זה.
מר יוסי אלימלך:

בסדר גמור.

מר אבנר זכריה:

יוסי ,אתם מודיעים במזכירויות.

כן ,כן .מסודר לכולם ומזכירים להם וכו' .דבר שני אנחנו דיברנו על זה
מר יוסי אלימלך:
באילת ואנחנו עשינו שיחות לכל יושבי ראש ועדים ואנחנו רודפים אחרי כמה ,אנחנו עוד שבועיים
מתחילים קורס מאוד מאוד מושקע של רכזי התנדבות ביישובים-
מר שמעון סוסן:

במסגרת שנת ההתנדבות ,אני מזכיר לכולם.

מר יוסי אלימלך:
עכשיו.

יש לנו  9יישובים שלא נתנו עוד שמות של מתנדבים ,אני אעבור על זה
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מר שמעון סוסן:

רכזים ,של רכזים.

של רכזי התנדבות ,נאמני התנדבות ביישובים ,זה נכון לאתמול אז יכול
מר יוסי אלימלך:
להיות שאני אומר בטעות יישוב שכבר נתן .אבל בן שמן עוד אין לנו שם או שניים לפחות.
מר שמעון סוסן:

מושב בן שמן?

מושב בן שמן ,בני עטרות ,גמזו ,גנתון ,טירת יהודה ,נופך ,מבוא
מר יוסי אלימלך:
מודיעים ,מזור ושילת .ביישובים האלה עוד לא קיבלנו שמות ,מאוד מאוד חשוב לנו אנחנו משקיעים
בזה המון.
וזה קורס מאוד רציני ,כלומר זה קורס רציני שנותנים כלים משקיעים
מר אייל אריאל:
בזה הרבה ,חבל שלא באים לזה ממש חבל.
נאמני מתנדבים .חבר'ה אני רוצה להסביר עוד הפעם ,לא שאני חושב
מר שמעון סוסן:
שאתם לא הבנתם ,אבל נחזק את זה בבקשה ברשותכם .שנת המתנדב לא הוחלטה סתם כך כי חיפשו
נושא .זה אחד הנושאים הכבדים והמרכזיים לשיפור איכות חיים בקהילה בכלל ביישוב בפרט ,לשיפור...
עכשיו המועצה רוצה להתמקצע בתחום הזה ,ולמקצע את האנשים שמתחתיה דרך סדנאות ,דרך
השתלמויות ,דרך חיזוק ,דרך תכנית עבודה שלמה שמדברת התנדבות .עכשיו אני מזכיר לכם ,אגב יש
יישובים פה שממלאים את העניין של המתנדבים ...עושים את זה טוב ,אבל תמיד אפשר לשפר ,תמיד
אפשר לעשות יותר טוב .קהילה שיש בה מתנדבים יותר היא קהילה איכותית יותר ,אני לא רוצה לומר
יותר מזה שכיף לחיות במקום שבו אתה יודע שיש מלא מתנדבים ,כי ...אחרת הרעיון הוא אחר ,אם בן
אדם קם ומחפש מה לתת או שהוא נותן אתה חי בעולם אחר ,ולצערי זה תחום שאנחנו צריכים לחזק
אותו ,מה לעשות? בכלל בכל המדינה צריך לחזק אותו ,אבל גם במועצה שלנו ,וזה חשוב מאוד ביישובים
שיוסי ציין ,ובכלל גם ביישובים שידוע כבר שיש ,שכל אחד מחברי המועצה שהוא איש בעל ראייה רחבה
אחד שקיבל תמיכה ביישוב שלו והגיע לכאן מתוקף זה שהוא מכיר לפחות את היישוב שלו אם לא
יישובים אחרים אז חשוב גם ההשפעה שלכם על העניין הזה והחיזוק של העניין הזה של לשכנע אנשים
או להמליץ על אנשים-
מר עידן ניסים:

סליחה ,ההמלצה מצפים מאיתנו או מהוועדים?

מר יוסי אלימלך:

אנחנו פנינו לוועדים.

פנינו לוועדים אבל אני רוצה שחברי המועצה יבינו את החשיבות של
מר שמעון סוסן:
העניין יהיו מעורבים ,ואם יש למישהו הצעה בעניין ,אני יודע שכולם ...הרי כל אחד שיושב פה הוא
מעצב דעה ,הו א לא בא מתוקף עצמו ,הוא בא מתוקף זה שהוא מכיר עשרות אנשים אם לא יותר מזה
ביישוב שהוא נתמך על ידם .אז אני סך הכול רוצה לחבר אתכם לאג'נדה ,שאנחנו כבר הסכמנו עליה
והרמנו יד עליה ואנחנו יודעים שאנחנו בשנת ההתנדבות ,זה לא מסתיים בשנה אחת ,הרי אנחנו רוצים
להקים מערך ולמקצע אותו ולתת לו כלים גם ,שאנחנו נוכל ליהנות כולם ,כולם נהנה ,המועצה תהנה
במתנדבים כלליים ,היישובים ייהנו במתנדבים מקומיים ,אחד מתנדב בספרייה ,השני בקופת חולים,
השלישי עם קשישים ,הרביעי עם נוער ועוד כהנה וכהנה .ואנחנו רוצים כי אנחנו השנה נמצאים בתוך
השנה הזאת רוצים את העזרה שלכם ,כי אתם מעצבי דעה רציניים.
גב' נחמה סילבר:

אתם צריכים נציג אחד?

מר יוסי אלימלך:

 2 1גם הולך.
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לא משנה ,גם  .2אבל בינתיים הוא ציין את היישובים שחסר לנו מישהו
מר שמעון סוסן:
שירכז את הנושא מטעם היישוב ,זה לא חייב להיות חבר מועצה ,אני לא מצפה שהנבחר עצמו יהיה,
הפוך הנבחר הוא נבחר ,הוועד הוא ועד ושיהיה רכז מתנדבים .אם במקרה חבר ועד באיזה יישוב הוא גם
מתאים להיות רכז מתנדבים או נאמן אז אין בעיה ,אבל אנחנו כמובן רוצים-
גב' נחמה סילבר:

מי צריך למנות אותו הוועד?

מר שמעון סוסן:

לא למנות-

מר יוסי אלימלך:

לתת לנו את השם.

גב' נחמה סילבר:

טכנית?

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

גב' נחמה סילבר:

אני יכולה לשלוח שמית?

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

נחמה אני אומר לך שביישובים שאין לנו נאמן ואם אין במבוא מודיעים,
מר שמעון סוסן:
תשלחי מישהו שהוא יהיה זה .כמובן אנחנו רוצים מישהו שיודע להפעיל את הציבור ויוכל להפעיל את
הציבור בחזרה ולא סגור לעניין הזה .ידידיי-
שמעון שאלה ,יש באילת ובמחדדים עפרונות דובר על אחד מהצוותים עם
מר יוסף חכים:
הסיפור של האוטובוס המסתובב ביישובים-
מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

עכשיו במקביל לזה ואולי לא רק למטרה הזו ,למועצה כדאי ושווה
מר יוסף חכים:
למכור אוטובוס במחיר כזה ולא להתחיל לייעל אותו?
מר שמעון סוסן:

שאלתי את השאלה שלא תחשוב.

מר יוסי אלימלך:

אני אענה.

מר שמעון סוסן:

בבקשה ,אתה יודע מה את הדברים הקשים שהמנכ"ל יענה ,אני הקלים.

מר יוסף חכים:

אל תהיה חתום עליהם.

מר שמעון סוסן:

אני שאלתי את השאלה ,אגב הסכום הזה ,אני אומר לעצמי כל הזמן-

מר יוסי אלימלך:

זה הכי גבוה שקיבלנו אי פעם.

אני במושב אם אני לוקח את האוטובוס הזה סתם נגיד למי שיש נחלה
מר שמעון סוסן:
במושב ,שם את האוטובוס אפילו בתור מחסן ,מחסן הוא שווה את הסכום הזה  .₪ 41,000אגב זה
לעולם ככה המחירים של אוטובוסים .בבקשה בבקשה ,יוסי הדברים הקשים זה אתה.
מר יוסי אלימלך:

ראשית זה הסכום הגבוה ביותר-

מר יוסף חכים:

לא ,לא ,אין לי טענה על הסכום.

מר יוסי אלימלך:
צהוב.

במאמר מוסגר זה הסכום הכי גבוה שקיבלנו אי פעם על מכירת אוטובוס

מר יוסי פרץ:

אוטובוס עולה כמה מיליון  ?₪כמה עולה חדש?
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מר יוסי אלימלך:

כן ,אבל-

מר שמעון סוסן:

אבל מה הקשר הוא בן .6

מר יוסי אלימלך:

אי אפשר-

מר שמעון סוסן:
מטורפים.

חבר'ה יש מכרז ,אם הוא שווה משהו לא היו באים לתת? תגידו מה אתם

אסור ,אי אפשר להשתמש בו כהסעות ,כי הוא מבוגר האוטובוס.
מר יוסי אלימלך:
עכשיו לשאלתך ,בדקנו את היכולת להשתמש באוטובוס צהוב כזה למטרה שהציעו אז ,היא לא ישימה.
א' הדלתות צרות אין נגישות ,ב' הוא גבוה ו-ג' ברגע שמפרקים את המרכב הפנימי שלו הרצפה שם
גבוהה ,כדי לעמוד אתה צריך להתכופף ,אי אפשר להפוך אותו לזה .עשינו את הבדיקה גילינו שלרכוש
אוטובוס משומש אחר עירוני ,השטוחים האלה כמו של אגד ,עולה  ,₪ 50,000אז הפער הוא לא-
מר שמעון סוסן:

 ...שהוא יותר מתאים-

העדפנו למכור ולקנות משהו מתאים במקום להתחיל לעשות לו התאמות
מר יוסי אלימלך:
ונגישות ,יעלה לנו פי  ,4אז זה היה השיקול.
???:

יוסי קיבלת מחיר טוב...

מר שמעון סוסן:

ידידיי סיימנו את הישיבה ,תודה רבה לכם.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  ,31מיום שני 9.1.2017
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  30מיום .14.12.16

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  30מיום .14.12.16
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .15.12.16

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .15.12.16
)3

אישור מכרזים:
מכרז פומבי מס'  – 16/2016שירותי תחזוקה ותיקונים למע' הביוב בתחומי המועצה.
מכרז פומבי מס'  – 20/2016מכירת אוטובוס.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 16/2016שירותי תחזוקה ותיקונים למע' הביוב
בתחומי המועצה ,חב' אלי שירותי שאיבה וביוב בע"מ בסך  ₪ 36,621כולל מע"מ לחודש.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 20/2016מכירת אוטובוס ,הצעה מספר 1
של פארג'ת מחמד בסכום של ₪ 41,500
)4

אישור חוק עזר לחבל מודיעין (שירותי שמירה) התשע"ז – .2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את חוק העזר לחבל מודיעין (שירותי השמירה) התשע"ז – .2017
המועצה מאשרת את חוק העזר לחבל מודיעין (שירותי השמירה) התשע"ז – ,2017
לרבות שינוי נוסח שייקבעו ע"י משרד הפנים ומשרד המשפטים ,וכן את הפעלתו בתחומי היישובים.
)5

עדכון חוק עזר לחבל מודיעין (הסדרת השמירה) (תיקון) התשע"ז – .2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון חוק עזר לחבל מודיעין (הסדרת השמירה) (תיקון) התשע"ז
– .2017
)6

האצלת סמכויות וועדים מקומיים (הסדרת השמירה).

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את האצלת סמכויות וועדים מקומיים (הסדרת השמירה).
המועצה מאצילה לוועדים המקומיים שבתחומה את הסמכות לפעול לביצוע שמירה ביישובים ולגביית
היטלי שמירה מכוח חוק עזר זה.
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)7

אישור תב"ר רכישת מבנה יביל בי"ס בני עטרות בסך של .₪ 70,000

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר רכישת מבנה יביל בי"ס בני עטרות בסך של .₪ 70,000
)8

עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר הסדרי תנועה בקריית המועצה על סך .₪ 9,288,570
)9

עדכון תב"ר מפעל שיקומי.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מפעל שיקומי על סך .₪ 3,431,816
)10

עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון על סך .₪ 1,075,372
)11

אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב לפיד לשנת  2017ע"ס  ₪ 14.25למ"ר מגורים,
וכן תקציב לפיד לשנת  2017ע"ס .₪ 2,376,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2017ע"ס  ₪ 15.90למ"ר מגורים
ו ₪ 5-למ"ר עסקים ,וכן תקציב רינתיה לשנת  2017ע"ס .₪ 1,126,000
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