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על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום 28.6.17.
 )2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17
 )3אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח – פארק התעשייה חמ"ן.
 )4הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות התכנון והפיתוח בפארק תעשייה חמ"ן.
 )5אישור תב"רים:
-

עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין.

-

עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון.

-

עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן.

 )6אישור גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.
 )7אישור מורשי חתימה של המועצה.
 )8אישור מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.
 )9אישור מכרזים:
-

מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה טמוני קרקע.
מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות.
מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון.
מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד.
מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי הספר.
מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים.

 )10דיווח היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ח.
 )11דיווח ראש המועצה.

תוספות לסדר היום:
 )12דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017
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 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה .אנחנו נעשה את העניינים של החברה
מר שמעון סוסן :
הכלכלית קצר .אתם נמצאים פה רק לעניין של האישור הזה?
מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

כן .אז אנחנו נתחיל ונתחיל עם הנושאים שלכם ,כדי לשחרר אתכם .גם ככה
מר שמעון סוסן:
אתם עולים יקר .חברים ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה .על סדר היום :אישור פרוטוקול ישיבת
מליאה מ .28.6.17-אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום  28.6.17גם.
אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח – פארק התעשייה חמ"ן .הסמכת החברה הכלכלית
לבצע עבודות התכנון והפיתוח בפארק תעשייה חמ"ן ,ארבע .5 .אישור תב"רים :עדכון תב"ר בניית בי"ס
אזורי חבל מודיעין .עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון .עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן .6 .אישור
גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף .7 .אישור מורשי חתימה של המועצה .8 .אישור מינוי חבר
מליאה – מר ישראל הלל .9 .אישור מכרזים ,12/2017 :לפי מה שכתוב לכם כן? ,20/2017 ,19/2017 ,18/2017
 .10 .23/2017 ,22/2017 ,21/2017דיווח על היערכות לפתיחת שנת הלימודים .ביקשנו להוסיף נושא והוספנו
אותו על ידי ההנהלה ,אני מבקש שגם המליאה תאשר אותו :דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני 2017
שביום חמישי רק הסתיים ,הכנסנו אותו לסדר יום .ו .12-מה ש 11-היום זה דיווח ראש המועצה .אני מבקש
לא שר את כל הנושאים כמו שהם ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו הנושאים פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום .28.6.17

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .35למישהו יש הערות מהמליאה הרגילה
מר שמעון סוסן:
שהייתה ב ? 28.6.17-אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום .28.6.17
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17

אישור פרוטוקול י שיבת מליאה שלא מן המניין ,צו ארנונה אני מזכיר לכם,
מר שמעון סוסן:
כולם קיבלו את ההעתקים ,אני מבקש לאשר אותו ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול של הישיבה
שלא מן המניין צו ארנונה מה 28.6.17-פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17
)3

אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח – פארק התעשייה חמ"ן.

)4

הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות התכנון והפיתוח בפארק תעשייה חמ"ן.

הנושאים שדיברנו בהם כרגע  3ו 4-פיתחנו אותם בהנהלה ,כל חברי המליאה
מר שמעון סוסן:
שמעו ,אני מבק ש לא לחזור על כל הדברים .אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י – רשות מינהל מקרקעי
ישראל לתכנון ופיקוח פארק התעשייה חמ"ן ,על פי מה שפורט פה בהנהלה ,יש למישהו שאלות בעניין הזה?
בבקשה צדוק.
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נלקח בחשבון נפח התחבורה? גם ככה היום יש בעיה בנפח התחבורה .הפארק
מר צדוק שמח:
עכשיו יגדל פי  2פי  .3נפח התחבורה תהיה בעיה איתו רצינית.
צדוק ,קודם כל אני אגיד לך  2דברים ,אני אתחיל עם הטוב ואחרי זה נלך על
מר שמעון סוסן:
פחות טוב .מהטוב ,אנחנו כרגע אושרו  180מיליון  ₪בתוכנית החומש בחלק הזה של בית נחמיה אזור תעשייה
פה כולל צ מד בית נחמיה ,לא אושרו יש כבר תכנון כמעט סופי ,יוצאים למכרז עד סוף השנה ,בשנה וחצי
הקרובות עוד הרבה הרבה לפני שבכלל תראה טרקטור באזור תעשייה פיתחו את הכביש הזה שמסיים ,אגב
אני אדווח לכם בעניין הזה גם לכל החברים ,מהיציאה פה בשוהם שמאלה יש את המקטע הזה שהוא עד
צומת בית נחמיה בית נבאלה שפונה ימינה חדיד ושמאלה ,מהקטע של למעלה-
מר אילן קופרשטיין:

כבר גידרו.

גידרו בטח שתפסו .מהקטע שלמעלה עד חדיד זה הופך דאבל כביש ברמות
מר שמעון סוסן:
הכי גבוהות .אני מסביר לך  3ק"מ פה  180מיליון  ₪השקעה ,זה כבר פורט לי משר התחבורה עם המנכ"ל עם
הכול ,זה היה לפני שבועיים .הקטע הנוסף שהוא מבית אריה וכאלה ראש העין ,אגב הם לא עושים את זה
לעיניים היפות שלנו ,הם עושים את זה בחלק מלחץ שלנו של שנים ,כי כולם לחצו ,אזור התעשייה המושבים.
ומבית אריה הלאה זה ראש העין ,מפתחים עשרות יחידות דיור עכשיו ליד אלעד כולל אלעד ,אין הכביש כבר
חסום ,אי אפשר יותר ,אתם מכירים את הצמתים האלה יותר ממני .אגב אני ניסיתי לנסוע כמה פעמים
עכשיו ,ללכת לנחם את איתן כבל  3פעמים הלכתי  3פעמים חזרתי ,נכנעתי הרמתי ידיים ללא קרב .עשיתי
שמאלה שמאלה באיזה מקום לא חוקי ב רחתי ,נסתי על נפשי .למה? אי אפשר .בכל יום רגיל אי אפשר לנסוע.
אתה מינימום שעה פקק .אז אני אומר לך שזה .אבל אני רוצה לך לומר צדוק ,אגב זה לא לך באופן אישי אני
רוצה שכולם יבינו ,אם אתה רוצה להיות צודק על חשבון המועצה אזורית חבל מודיעין ואת שוהם אתה לא
תשאל אם בונים ,אנחנו יש לנו יתרון  300,000מ"ר ,לא נרצה לבנות כי אנחנו נהיה צדיקים נשאיר מקום
לשוהם או לאלעד או לא יודע למי ,זה תציע לאחרים לא לי ,לא במשמרת שלי .במשמרת שלי  300,000מ"ר
המשמעות שלהם כניסה של מיליונים לטובת המועצה בהיטלי השבחה ,בארנונה ,בתעסוקה ועוד ועוד ועוד,
אני לא מוותר עליהם ,מי שרוצה לוותר עליהם ,אני אל תדאג אני לא מוותר עליהם.
מר צדוק שמח:

לא מוותרים על זה ,אבל עניין ש-

מר שמעון סוסן:

אבל עכשיו עניתי לך על התחבורה.

מר צדוק שמח:

בסדר  .100%העניין אם אפשר להתחבר לכביש .6

לא ,לא ,לא ,תוריד לך מעל הפרק .חבר'ה אם מישהו רוצה ,אתה יודע שבאים
מר שמעון סוסן:
אליי חברות גדולות ,אוסם זה זה הם באים לפה ,והרבה פעמים יש להם דמיונות ,זה סתם לא לעניין .תוריד
לך את זה מהראש לכל הדורות .לעולם ,לעולם לא יהיה חיבור לכביש  .6המקום היחידי שיכול להיות כביש 6
חיבור אם בכלל ,גם עכשיו הוא מחוץ לחומש זה  ,461זה מה שנתנו לרינתיה ובארות יצחק קטע של כביש-
מר דן כהן:

אתה מדבר על רנתיס לא?

כן ,אבל גם זה הורידו ,הורידו בגלל שאלות אחרות .אתם חייבים להבין אם
מר שמעון סוסן:
אתם רוצים נעשה ישיבה אחת ,אני אסביר לכם על כל התחבורה או אני אביא לפה אנשי מקצוע ,אני אביא
לכם אנשי מקצוע מהתחבורה שיתנו לכם מה קרה בתחבורה במדינה ,מה קורה בתחבורה במדינה .היה להם
את  ,461אגב  461היה הכביש הכי חשוב בכביש  ,6אנשי כביש  6עשו הסכם ש 461-הוא כביש חובה ,אם הם
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לא עושים אותו אין הסכם .אבל מה קרה? כביש  6התמלא הרבה לפני שמישהו חלם ,עוד לא סיימו לבנות
אותו כבר בנו שלישי ומחפשים את הרביעי ,את הנתיב הרביעי אני מדבר ,והוא התפוצץ כבר יש פקקים
בכביש  6כל יום כמעט ,כל יום ,יש על כל דבר קטן פקקים .עכשיו  461הם לא צריכים אותו הוא מלא ,הם
החזירו את הכביש  800פעם ,מבחינת כמויות אף אחד לא העריך את מה שקורה בכביש  .6עכשיו הם בכלל
הביאו את הרכבת לכאן ,הם רוצים עכשיו ,הם מתווכחים איתנו על בארות יצחק ובני עטרות ,הם רוצים
להביא את הדיפו של הרכבת ,הרכבת לא העילית-
מר דב בן אברהם:

קלה לא?

כל הקלה .נת"ע מביאה רכבת בצבע כתום ,הם רוצים את הדיפו ,יש חלופות,
מר שמעון סוסן:
עכשיו יש לנו ויכוחים ומריבות בין יהוד לביננו ,אביגדור יצחקי דיבר איתי ,לא הלאה אתכם עכשיו זה לא
הזמן ,אני רק אומר לכם שהעולם שלהם של המדינה השתנה .עכשיו הם אומרים ,הם מבינים שאם אין משהו
יצירתי בעוד  5שנים אין מי שיכול להיכנס לתל אביב ...כאילו מה שקורה היום 300,000 .כלי רכב נוספים
יוצאים  30,000כל שנה  300נוספים ,יוצאים  300 30נוספים ,אני סתם אומר לא מדע מדויק ,אבל אתם
מכירים את העולם הזה .והכול הולך להיות התפוצצות ,בונים אלפי יחידות ,אור יהודה ,קריית אונו ,גבעת
שמואל ,פתח תקווה ,ראש העין ,לוד ,זה הכול הולך להתפוצץ ,בתוך  5שנים המדינה הזאתי אף אחד לא יוכל
לנסוע .אז הם כולם כרגע ברכבות ,כולם עברו למקומות אחרים .את המאות מיליונים שיש מפתחים כבישים
חשובים וכבישים שבעיניהם כבר לא חשובים 461 .כזה לדעתי ,כי הוא היה צריך להביא את הדרומיים
והצפוניים .ל 461-לשיטתם כולם היו צריכים לבוא לכביש הזה להיכנס לתל אביב אליו ,גם כמובן יהוד ואור
יהודה שזה שטויות ,אבל העיקר מבחינתם הכביש הזה מביא למרכז תל אביב ,הוא היה צריך להביא לשם.
הוא כבר לא קיים ,רבו עליו אלה אלה. -
???:

גידרו שמה כבר.

אמרתי להם .אז עכשיו מה שאני מנסה להגיד לך ,השתנו הדברים אין סיכוי
מר שמעון סוסן:
בעולם לקבל כניסה מכביש  6לשום מקום בדרך ,אם זה לא  461אם בכלל וזהו .אגב לשיטתם יש לנו כניסות
מרביות ,אתה רק לא רואה את זה ,אלעד  2מטר  ,חדיד מטר וחצי ,זה בשבילם כניסה במקום ,זה נקרא באזור
תעשייה שלנו יש זה ,אתה רק רואה את זה ,אצלך כניסה צריכה לבוא עם האוטו עד לזה ,אבל אין את זה ,לא
יהיה .אין את זה וגם לא יהיה ,אל תשאלו ,אני הסברתי לכם כי אני יודע את המחשבות שלהם ,אני מכיר את
כל עולם התוכן של משרד התחבורה בכוונה הזאתי.
שמעון  ,אתה יודע אולי הקטע כביש בין בית נחמיה לחדיד ישנו איזה שהוא
מר הרצל אברהם:
מעבר תת קרקעי? יהיה מעבר תת קרקעי לחקלאי לא חקלאי?
אני מציע לך ,אתה דיברת איתי על זה ,אתה מזכיר לי את הדבר הזה ,אני
מר שמעון סוסן:
מציע ל ך עכשיו לבוא לבקש איתי פגישה עם ליאוניד עם אנשי התכנון שמה ,שעכשיו רוצים להוציא מכרז,
אנחנו יש לנו יכולת לשנות שמה דברים ,תבוא איתי .זה עניין מקומי שאנחנו יודעים לעשות אותו .אגב הם
מפתחים את הגשר ,הם מפתחים את הגשר הזה של בית נבאלה ,הם הראו לי את כל התוכנית .פייר לא אגיד
לך ש , -אגב הם מפתחים גם ,כי הם מפתחים פה את הבסיס ,אתם מכירים את זה .אתה מכיר את זה מ,-
ומפתחים את הכבישים ומפתחים את הכול על העניין הזה של לעשות גשר או כאלה ,אני מציע שתבקש ,זה
אנחנו נעשה את זה פרטני .חבר'ה אני מבקש לאשר את הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח בפארק
התעשייה חמ"ן .אם אין עוד שאלות אני מבקש להעמיד את זה להצבעה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י.
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מר רוני ענבר:

הנוסח...

חבר'ה אומר רוני רק נחזור ונאשר עוד פעם כי יש נוסח .ההחלטה צריכה
מר שמעון סוסן:
להי ות כזאת :מליאת המועצה מאשרת את הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י – רשות מקרקעי ישראל ,לתכנון
ופיתוח פארק התעשייה חמ"ן ,תיק א 52358933/ומסמיכה את מורשי החתימה מטעמה ראש המועצה והגזבר
לחתום בשמה על ההרשאה .זה הנוסח שהמינהל רוצה .מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה ,מליאת המועצה
הסמיכה ואישרה את ההרשאה עם רמ"י פה אחד.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י – רשות מקרקעי ישראל,
לתכנון ופיתוח פארק התעשייה חמ"ן ,תיק א 52358933/ומסמיכה את מורשי החתימה מטעמה ראש
המועצה והגזבר לחתום בשמה על ההרשאה.
שתיים ,מליאת המועצה מסמיכה את החברה הכלכלית לבצע בשמה את
מר שמעון סוסן:
עבודות התכנון והפיתוח של פארק התעשייה חמ"ן ,בהתאם לחוזה ההרשאה שייחתם בין המועצה לבין
רמ"י .זה מה שהיה תמיד אגב שתדעו את זה .זאת אומרת ההרשאה תמיד הייתה ,החברה הייתה מנהלת
אותה .אם אין שאלות ,מ י בעד? מישהו מתנגד? אושרה ההחלטה שתיים ,המועצה מסמיכה את החברה
הכלכלית לבצע בשמה את עבודות התכנון והפיתוח של פארק התעשייה חמ"ן בהתאם לחוזה ומה שאמרתי
קודם .תודה רבה לכם אנשי החברה.
מר רוני ענבר:

תודה רבה לכם.
אנחנו את הנושא ההוא בפעם הבאה נביא אותו אם בכלל .חברים  3ו4-

מר שמעון סוסן:
העברנו.
החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להסמיך את החברה הכלכלית לבצע בשמה את עבודות התכנון
והפיתוח של פארק התעשייה חמ"ן ,בהתאם לחוזה ההרשאה שייחתם בין המועצה לבין רמ"י.
)5

אישור תב"רים:
עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין.
עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון.
עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
-

מר שמעון סוסן:
מודיעין .בבקשה.

חברים אני עובר לאישור תב"רים ,עדכון תב"ר בניית בית ספר אזורי חבל

ערב טוב לכולם ,אנחנו מביאים פה תב"רים לעדכון ,הראשון שביניהם בית
מר ג'קי להב:
ספר אזורי חבל מודיעין בני עטרות .מהות העדכון זה הרשאות של משרד החינוך שעודכנו תוספות שניתנו לנו,
אם זה מיזוג ביסוס קרקע וכדומה .העדכון בסדר גודל של  ₪ 1,305,788והתב"ר יעמוד כרגע אחרי העדכון על
 .₪ 12,187,365זה התב"ר הראשון.
מר שמעון סוסן:

לא ,אנחנו תב"ר תב"ר .אם זה התב"ר השני-

מר ג'קי להב:

זה התב"ר הראשון.
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זה מובן? אנחנו אישרנו תב"ר ,אגב ה 12-מיליון  ₪שמדברים זה רק שלב א' ו-
מר שמעון סוסן:
ב' ,שלב ג' שגם הוא הסתיים עוד לא קיבלנו עליו את ההרשאה ,אומנם ביצענו אבל עוד לא קיבלנו את
ההרש אה ,יש התחייבות הם יתנו לנו אותה ,עוד לא נתנו אותה .כרגע אנחנו מאשרים שלב א' ו-ב' .והעדכון
הוא לשלב א' ו-ב' .ששלב א' ו-ב' ידענו סכום מסוים ,לימים אישרו לנו תוספות על עניין מיזוג וזה ,אנחנו
באים מאשרים את התב"ר כאילו לעדכן אותו ,זה טכני בעיקרו אם אתם רוצים להבין .אני מבקש להצביע על
עדכון תב"ר בניית בית ספר אזורי חבל מודיעין ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר העדכון פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין – מ .החינוך . ₪ 12,187,365
עדכון תב"ר בניית בית ספר נחשון ,זה התיכון .בית ספר אזורי חבל מודיעין
מר שמעון סוסן:
זה בני עטרות החדש .עדכון תב"ר בניית בית ספר נחשון שכבר סיימנו אותו דור שלם .בבקשה.
גם פה במקרה הזה עדכון טכני ,יש עדכונים של המדדים של מפתחות התקצוב
מר ג'קי להב:
של מפעל הפיס ומשרד החינוך .מפעל הפיס עדכון של  ₪ 399,773ומשרד החינוך  .₪ 506,738סך הכול אחרי
עדכונים סך כל התב"ר יהיה  .₪ 9,971,747משרד החינוך –  .₪ 5,574,237מפעל הפיס – . ₪ 4,397,510
אני מבקש לאשר עדכון התב"ר לתיכון ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר העדכון
מר שמעון סוסן:
של תב"ר בניית בית ספר נחשון פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון – מפעל הפיס – ,₪ 4,397,510
משרד החינוך –  ,₪ 5,574,237סה"כ – .₪ 9,971,747
מר שמעון סוסן:

עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן.

מר ג'קי להב:

גם במקרה הזה עדכון מפתח תקצוב של מפעל הפיס-

גב' זהבה טמסית:

עוד לא התחילו אותו.

מר שמעון סוסן:
אומרת עוד לא התחילו.

נכון את צודקת ,אבל יש עדכון לתב"ר .ברגע שיש מספרים בבקשה .היא

מר ג'קי להב:

כן ,נכון.

מר שמעון סוסן:

אז תענה לה למה אתה מביא עדכון.

מר ג'קי להב:

אני עונה לה.

מר שמעון סוסן:

את צודקת ,תקבלי פרס.

התב"ר אושר נתנו הרשאה ראשונית של  .₪ 1,349,415כנ"ל מפתחות התקצוב
מר ג'קי להב:
ממשרד הפיס עודכנו בעוד  ,₪ 78,274אם כ בר הבאנו לאישור את התב"רים מצאנו לנכון לעדכן גם את
התב"ר הזה .הסכום לאחר העדכון .₪ 1,427,689
אבל היא רוצה ,קודם כל אני בעד .אבל אני לא יצא לי לדבר איתך הרבה ,אבל
מר שמעון סוסן:
עכשיו אני אומר לך ,אנחנו הרי לא נביא עדכון כל שעתיים שמישהו הביא לי עוד  ₪ 80,000או עוד ,₪ 50,000
זה מערכת שלמה .תב"רים ,אני רוצה להסביר לחבריי במליאה ,תב"ר זה לבנות את התב"ר לאשר ,כלומר
לומר את המספרים למלא טפסים לחתום פנימה לשלוח את זה לאישורים ,אנחנו עדיין שולחים לאישורים?
מר ג'קי להב:

כן.
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עוד לא פטורים מזה? לשלוח למשרד הפנים לאישורים ,להמתין שזה יתקבל,
מר שמעון סוסן:
אז למה אני צריך כל ,למשל אני בגדול אני אומר ,אומנם אנחנו עושים ישיבת עבודה גלויה ,למה אני צריך
לעדכן על כל סכום? אנחנו עדכנו עם שלמה ,נאמר פעם אחת בסוף.
הסכום הזה לא היה כל כך מהותי ,אבל כבר אמרנו שעדכנו אז כדי שלא נהיה,
מר ג'קי להב:
מפספסים את זה ,כבר עברתי על מפעל הפיס אז ראיתי גם את זה אז הכנסתי את זה.
אין לי בעיה ,אין לי בעיה ,אנחנו נאשר .בגדול אפשר לעבוד בצורה כזאתי,
מר שמעון סוסן:
שבא ואומר הגזבר :אני רואה כל שינוי אני מביא אותו ,אני מביא אותו ,זה הכי גלוי בעולם נכון? נגיד השתנה
סכום מסוים ,עלה סכום מסוים ,השתנה תקצוב במפעל הפיס ,אמת מידה במשרד החינוך ,אני לא ידעתי את
זה כשבאתי הבאתי את התב"ר בהתחלה ,עכשיו אני יודע אני אביא לשינוי .המערכת תעבוד פה יותר קשה ,זה
לא מפריע למועצה ,הפוך זה מביא לכם את התמונה הכי הכי אמתית .והיו פעמים שאנחנו סיימנו תב"ר ואז
הבאנו למליאה את כל העדכון בו ,תוספות הכנסות ,כי זה לא מסתיים ,אף פעם זה לא מסתיים באותו מספר
שאמרנו .נגיד אני בונה גן ילדים ,יש בו בלת"מים ,חשבתי שזה יעלה  ₪ 1,400,000אבל זה עלה יותר מ-
 ,₪ 1,400,000כי זה עלה פה פתאום רצו עוד הצללה ,פחות דשא יותר זה ,כל מיני כאלה שינוי את התב"ר.
אגב תמיד יש מקורות לעניין הזה ,אבל א ני אומר עכשיו ,את שאלת שאלה נכונה ,העניין הזה של התב"ר .הוא
רוצה לעדכן את זה ,זה בסדר שאנחנו מעדכנים ,זה לא דבר פסול שאנחנו מעדכנים ,אבל אני הייתי שואל
אותו ומשאיר את השאלה בידיו כרגע כגזבר .אם הוא רוצה למען הסדר להביא כל פעם שיש לו מצב לעדכן
שיעדכן את התב "ר .זה לא מפריע לי ,להם יש עבודה ,לחברים בגזברות יש עבודה יותר קשה .אם הוא לחכות
בסיום ,היה בייסיק בסיס ,המועצה אישרה להקים גן ,הגן הזה עלה והשתנה פחות או יותר זה לא משנה ,הרי
אנחנו את העדכון צריכים להביא גם אם זה פחות גם אם זה יותר ,אתה מביא בסוף ,ככה אני חושב .זכותך
להחליט שאתה רוצה אחרת ,אני אומר לך את זה גם פה ,אם אתה רוצה .בינתיים מה העדכון שאמרת כעת?
תחזור עליו בבקשה.
מר ג'קי להב:

.₪ 1,427,689

מר שמעון סוסן:

זה העדכון של המפתח של ה-

מר ג'קי להב:

של מפעל הפיס.

מר שמעון סוסן:

התקצוב של מפעל הפיס בתב"ר בן שמן.

מר ג'קי להב:

כן.

אז בוא נאשר אותו .אני מבקש לאשר אותו מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
מר שמעון סוסן:
התב"ר של בן שמן לבניית מועדון נוער בן שמן פה אחד .מה יש פה באישור גזבר? בבקשה.
מר יוסף אמיתי:

לגבי בתי ספר ,כל התב"רים והכול ,זה מכסה את העלויות או-

מר שמעון סוסן:

לא ,מה פתאום.

מר יוסף אמיתי:

לא מכסה.

מה פתאום .חבר'ה אני אתן לכם דיווח בסוף ,אבל אנחנו גם אמרנו את זה.
מר שמעון סוסן:
אתה נוגע בנקודה מאוד רגישה .בית ספר בני עטרות ייצר לנו השקעה מהמועצה משהו בסביבות  8מיליון ₪
ל פחות מכספי המועצה .ואני אסביר לכם למה ,אבל תקבלו את התמונה .אנחנו אישרנו בית ספר ואישרנו גם,
אני מבטיח לכם כשישבנו פה ישבנו ודיברנו על כך שתהיה כתוספת  500מ"ר שמרווחים את בית הספר ,מה
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אנחנו אומרים? הרי אנחנו דואגים לדורות של העתיד .אל תדאג אנחנו כבר לא ,רוב האנשים פה כבר בסוף ה-
 ,אנחנו עושים את מה שעשו לנו הקודמים .הם דאגו לנו ,כשאתה היית במועצה בהנהלה דאגו לנו להרבה
דברים טובים .ועכשיו אנחנו דואגים לעתיד ,זה שסידרנו פה את המרכז של המועצה ואת בתי הספר זה ל50-
שנה הבאות ,כולל גני הילדים .אתם יודעים שאני את גן הילדים שלי במושב בעזריקם עד היום אותו מבנה
קיים מלמד ,יש בו בניין קונבנציונלי .כלומר מי שבנה אותו לפני  50שנה הוא בנה אותו ל 50-שנה ,אנחנו בנינו
דברים ל 50-שנה .ובית הספר הזה בבני עטרות בגלל שאנחנו בנינו אותו כשהיה לנו צר מלהכיל בבית ספר
בבני עטרות הנוכחי ולא היה ,היינו רחבי לב .נתנו לו שטח גדול 12 ,דונם לבית הספר שזה המון בכל קנה
מידה ,אני אומר לכם .בנינו בניינים ,בנינו כיתות רחבות לב ,בנינו בתוך הכיתות ,מי שיבוא ביום חמישי
שאנחנו מתקינים מזוזה ופותחים אותו בעזרת השם ,אתם תראו פרוזדורים רחבי לב בין הכיתות ,משהו
שעושה טוב לילדים ,משהו שעושה טוב למחנכים ,משהו שעושה טוב לזה ,כי אנחנו חשבנו לכל הדורות .אז
אנחנו הוספנו מט רים מעל הפרוגרמה של משרד החינוך ,אחרי זה הוספנו ,היום בעידן של היום שואלים אותי
ההורים :תגיד הילדים יהיו בשמש ,במגרש לא מקורה? לא ,אתם צודקים .אז אני אישרתי ₪ 1,300,000
 ₪ 1,400,000עם המע"מ לקרות את בית הספר ,זה עוד לא עכשיו אבל בעוד חודש חודש וחצי .אחרי זה אתה
צריך להשקיע גינון ודשא ,והכול ביחד זה בערך  8מיליון  ₪שהמועצה משקיעה מכספה לעניין הזה של בית
הספר ,אבל זאת השקעה כמעט חד פעמית לכל הדורות שמביאה בית ספר שהוא סוף הדרך ,אנשים גומרים
עליו את ההלל .אני לא מכיר לעשות את העבודה חצי ,ליד ,עוד מיליון  ₪פחות מיליון  .₪אני מכיר לעשות
עבודה זה ,וזה המקום שהלכנו אליו .ואתה עכשיו שואל ,שאלת שאלה ,לא בכל המקומות זה עולה לנו ככה.
לא כל בית ספר עלה לנו ככה .אבל נגיד בכל מקום משרד החינוך נותן בדוחק את התקציב שלו.
מר יוסי אלימלך:

את המינימום.

מר שמעון סוסן:

כמה נותן למ"ר בנייה?

מר ג'קי להב:

עם התוספות זה  5,200בערך.

מר שמעון סוסן:

איפה?

מר ג'קי להב:

פה.

לא ,אבל אנחנו פה ,ה 5,200-זה לא שהיינו יותר מ 5,200-בהרבה ,הוספנו
מר שמעון סוסן:
מטרים .הוספנו מטרים לטובת בית הספר ,כדי שלא יהיה מצב שמישהו יגיד שאנחנו באנו מבית ספר קטן
וזה ,אלא כיתות רחבות.
???:

שלא יהיו סרדינים.

מר שמעון סוסן:

ברור ,זה הפרס שאנחנו נותנים לבני עטרות שסבלו כל כך הרבה שנים.

מר אריק אטיאס:

זה בית ספר היסודי הכי גדול במועצה.

מר שמעון סוסן:

הכי גדול תרתי משמע ,הכי גדול הכי רחב ,זה בית ספר ברמה גבוהה מאוד.

מר אריק אטיאס:

מתי נראה אותו?

מר שמעון סוסן:

ביום חמישי אתם מוזמנים ב 17:30-זה מזוזה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן –
מפעל הפיס – .₪ 1,427,689
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אישור גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.

מר שמעון סוסן:

איפה היינו? אישור גזבר ,אתה רוצה להציג את זה?

מר ג'קי להב:

אני אסביר את זה.

מר שמעון סוסן:

בבקשה.

הסעיף הבא ,אישור גזבר המועצה כממונה גבייה על פי המסמך המצורף.
מר ג'קי להב:
להזכירכם כבר אישרתם את גזבר המועצה כממונה גבייה ,בהליך האישור מול משרד הפנים הוא מבקש
שבפרוטוקול יופיעו כל סמכויות המונהגות כממונה הגבייה .אז זה אומר  4סמכויות אני אחזור ואני אקריא
בפניכם שתדעו על מה מדובר . 1 .ממונה גבייה מתוקף גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים
במשק המדינה .2 .גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין של קנסות שפסק בית המשפט לעניינים מקומיים לטובת
הרשות המקומית .3 .גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין בשל עבירות שהם ברירת משפט
לחוק סדר הדין הפלילי .4 .זה גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המינהליות של קנסות מנהליים,
שעוקלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעטיה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית
לפי חוק העבירות המנהליות .זה הפירוט בעצם של סמכויות ממונה הגבייה ,והרשות אמורה להביא את זה
לידי ביטוי בפרוטוקול שלה וכמובן לאשר את כל הסמכויות האלה ,זה בהליך האישור ,ולכן אני מביא את זה
שוב פעם-
מר אהרון גל:

זה לא משהו חדש.

מר שמעון סוסן:

לא ,מה שהיה.

מר יוסי אלימלך:

משרד הפנים רצה שנפרט את זה רק.

חייב ,חייב לפרט את זה ,כמו שהוא אמר את זה .את האמת אני מת על מועצה
מר שמעון סוסן:
בלי תושבים ובלי גבייה ,מה אתה אומר?
מר יוסי אלימלך:

למה? בלי תושבים ועם גבייה.

מר שמעון סוסן:

המקליט שמע טוב מה שאמר הגזבר?

מר יוסי אלימלך:

שמע ,שמע.

מר שמעון סוסן:
איך קראנו לזה?

אני מבקש שהחברים יאשרו את זה בבקשה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר,

מר ג'קי להב:

אישור גזבר המועצה.

מר שמעון סוסן:
הדברים שהוקלטו שם ,נכון?

גזבר המועצה כממונה גבייה על פי המסמך המצורף שבו פירטת את כל

מר ג'קי להב:

כן.

מר שמעון סוסן:

כל הסעיפים .אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.
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אישור מורשי חתימה של המועצה.

אישור מורשי חתימה של המועצה .אני מבקש לאשר את העניין הזה שאנחנו
מר שמעון סוסן:
ביקשנו בכניסה ביקשנו ששלמה יהי ה עד שנכנס לתוך העניינים בתור חותמים ,ואז במקביל ,עכשיו אנחנו
הולכים להביא הסדרה את אישור מורשי החתימה של המועצה גזבר המועצה וראש המועצה הם החותמים.
צריך לשנות את ההחלטה הזאתי שביקשנו שהיא תהיה לזמן שעד שנכנס לפעולה יולי ואוגוסט ,עכשיו
מסתיים ועכשיו להחזיר חזרה שהחותמים הם ראש המועצה וגזבר המועצה ג'קי ושמעון .אני מבקש לאשר
את זה ,דבר שהוא רגיל .מי בעד? מישהו מתנגד?
מר אהרון גל:

למנכ"ל המועצה אף פעם לא היה זכות חתימה?

מר יוסי אלימלך:

אסור.

מר שמעון סוסן:

מנכ"ל המועצה לא יכול לחתום.

מר ג'קי להב:

לא להתחייבות כספית בכל אופן.

מר שמעון סוסן:

אז זה אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ראש המועצה מר שלמה סוסן וגזבר המועצה מר ג'קי להב כמורשי
חתימה של המועצה.
)8

אישור מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.

ישראל הלל מברקת ,אתה כבר נתת הרצאה שלמה .תגיד משפט אחד עכשיו
מר שמעון סוסן:
לחברי המועצה .ישראל הוא מחליף את אביבה הלל שהייתה חברה מטעם ברקת ,היא התפטרה והוא הבא
בתור ,בחור צעיר .תאמר משפט אחד ישראל נוסף על מה שאמרת.
מר ישראל הלל:
צלחה-

אני רוצה באמת להיות שותף לעשייה וללמוד מהטובים ביותר .ושיהיה לי דרך

בעזרת השם .ישראל הוא הצעיר של החבורה ,אני חושב חבר המועצה הכי
מר שמעון סוסן:
צעיר שיש ,הוא בן  .31יש עוד מישהו יותר צעיר? דני בן כמה אתה?
מדברים יחד)
ישראל ברכות .המליאה צריכה לאשר את זה? המליאה תאשר את זה אפילו
מר שמעון סוסן:
שאתה זה .ה מליאה ,אני מבקש לאשר את ישראל במקום אביבה הלל ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ישראל
הלל כחבר המליאה במקום אביבה.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.
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אישור מכרזים:
מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה טמוני
קרקע.
מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות.
מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון.
מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד.
מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי ספר.
מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים.
-

מר שמעון סוסן:

אישור מכרזים .יש שמה מכרזים תעבור עליהם אחד אחד שנצביע עליהם.

מכרז  12/2017מתקני אשפת טמוני קרקע ,הוגשו  5הצעות ,ההצעה הזולה
מר יוסי אלימלך:
ביותר שעומדת בתנאים של חברת שיא אשקלון  + ₪ 17,000מע"מ ,זה יוצא .₪ 19,890
מר שמעון סוסן:

למה?

מר יוסי אלימלך:

לפח.

מר שמעון סוסן:

אבל לא הבנתי ,אנחנו קונים כמה?

קונים  20ומשהו .טמוני הקרקע זה המתקנים הגדולים האלה העגולים
מר יוסי אלימלך:
שנמצאים בתוך הזה ,בערים יש את זה הרבה-
מר אהרון גל:

לא ,הפחים.

מר יוסי אלימלך:

מה אמרתי?

מר אהרון גל:

לא הבנתי.

מר שמעון סוסן:

טמוני קרקע ,טמוני קרקע.

מר יוסי אלימלך:

טמוני קרקע כן .יש לנו ברחבי המועצה כ 25-מתקנים-

מר אהרון גל:

הוא רוצה אחד בבארות יצחק.

יש ,הוא מקבל .יש לנו בכמה יישובים שאין ,כמו בקיבוץ במבוא מודיעים שאי
מר יוסי אלימלך:
אפשר להגיע פנימה לתוך הבתים ,אז יש לנו פחים גדולים בחוץ-
מר שמעון סוסן:

בסדר לא משנה ,אתה אומר המכרז-

מר יוסי אלימלך:

מחליפים אותם.

אני מבקש לאשר את המכרז שאמר יוסי כרגע לאספקה והתקנה מתקן ,מי
מר שמעון סוסן:
בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה
טמוני קרקע .חברת שיא אשקלון  + ₪ 17,000מע"מ ,סה"כ .₪ 19,890
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מר שמעון סוסן:

בניית מועדון נוער במושב בן שמן.

 18/2017בניית מועדון נוער ,הוגשו  5הצעות .ההצעה הזולה ביותר של חברת
מר יוסי אלימלך:
אגאין בסך  .₪ 2,707,631הוועדה ממליצה להכריז עליה כהצעה הזוכה.
המכרז הזה מדבר על הקמת הבית המרכזי שמושב בן שמן ביקש אותו
מר שמעון סוסן:
בתחילת הקדנציה ,זה הבית הזה בית נוער מה שנקרא בית לתנועות הנוער ,שיש תקצוב של מפעל הפיס
והשאר זה מתקציב פיתוח של המושב .אני סתם מספר לכם מה שקבוע תמיד .שאר התקצוב הוא מתקציבי
הפיתוח של היישוב .אני מבקש לאשר את המכרז ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז של בניית מועדון נוער
במושב בן שמן פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן,
חברת אגאין בסך .₪ 2,707,631
מכרז  19/2017אספקת ארוחות צהריים ,הוגשו  3הצעות .ההצעה האיכותית
מר יוסי אלימלך:
ביותר של חברת התעשיינים בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 12.285לארוחה כולל מע"מ.
שנייה רגע ,אני רוצה שבמליאה ידעו .היו הערות על עניין המזון במועצה,
מר שמעון סוסן:
בכלל על התזונה ,יש בעיות קשות בעניין הזה במדינה בכלל עם כל מיני גופים .ובמכרז נודע לי ,אתה היית
במכרז?
מר יוסי אלימלך:

כן.

במכרז נודע לי שבעצם ,אני הייתי מציין את זה למליאה ,שוועדת מכרזים
מר שמעון סוסן:
החליטה להמליץ על מישהו שהוא יותר כסף ממה שהיה הבא בתור ,אני אומר נכון?
מר יוסי אלימלך:
המנה-

כן ,המכרז התבסס על  40%משקל ניתן למחיר של המנה 60% ,לאיכות של

מר שמעון סוסן:

לאיכות ,עשו פה תחרות.

הלכו והיו טעימות והלכו לראות וחזרו ,ובמקרה הזה המציע הזול ביותר לא
מר יוסי אלימלך:
זכה במכרז .כלומר ,המציע מספר  2מבחינת המחיר-
מר שמעון סוסן:

לא ,זה עולה יותר כסף.

מר יוסי אלימלך:

הוא הרבה יותר איכותי.

זה עולה יותר כסף ,זה לא פשוט .זה הרבה כסף המועצה משלמת על זה ,אבל
מר שמעון סוסן:
אני רוצה שתדעו שוועדת מכרזים המליצה ואני אישרתי והבאנו את זה פה למליאה ,כי העניין הזה של
התזונה ,אני אמרתי לחבר'ה מאוד חשוב .כן?
גב' נחמה סילבר:

זה כולל לחמנייה ושוקולד?

מר יוסי אלימלך:

זה ארוחת צהריים זה לא לחמנייה ושוקולד.

גב' נחמה סילבר:

אני מקווה שזה...

לא ,לא אין ,זה לא לחמניות ושוקולד ,זה ארוחת צהריים .אסור להביא דרך
מר יוסי אלימלך:
אגב ,יש עליהם כלל ים מאוד מחמירים של משרד ,אסור קטשופים ,אסור לחם רגיל ,אסור אסור אסור.
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מר שמעון סוסן:

הם לא מתירים את זה ,יותר בריאותי ,יותר מזון בריאותי.

מר יוסי אלימלך:

הרבה יותר בריא.

אבל עשו פה תחרות כי היו תלונות על התזונה בכל מיני מקומות בצהרונים,
מר שמעון סוסן:
בכל מיני מקומות שסיפקנו .ועשינו הפעם מכרז יותר מקפיד וגם ביקשנו שלא ייקחו בטוח את ה ,-אני נתתי
להם אישור עקרוני ליוסי שיביטו על כיוון שלא רק המחיר ,אני רוצה שבסוף הילדים יאכלו אוכל שהוא זה,
ובאמת מכרזים ישבה והחליטה לקבל לא את זה שנתן הזול ביותר ,כי הפרמטרים שבדקו הם פרמטרים של
איכות ,של טיב-
???:

שקיבל את הניקוד הגבוה.

שהוא קיבל את הניקוד הגבוה ולאו דווקא המחיר .אז זה חשוב שתדעו את
מר שמעון סוסן:
זה ,חשוב שהמליאה תדע את זה .אספקת ארוחות חמות לצהריים-
מר צדוק שמח:

כל מגזר יוכל לאכול מהאוכל הזה?

מר יוסי אלימלך:

מה ברמת הכשרות?

מר צדוק שמח:

כן.

מר יוסי אלימלך:
כשרות רגילה.

אם יהיה דרישות מיוחדות אז כן ,הם יודעים לתת הכול .המכרז מדבר על

מר צדוק שמח:

כל מי שירצה אז יוכל-

מר שמעון סוסן:

לא הבנת ,הם יודעים לתת-

מר יוסי אלימלך:

הם יודעים לתת .המחירים האלה זה לכשרות רגילה ,בלי דברים מעבר.

מר שמעון סוסן:
ומועדוניות ,מה השם?

אני מבקש לאשר את הזוכה במכרז הזה של אספקת ארוחות חמות לצהרונים

מר יוסי אלימלך:

התעשיינים בע"מ בסך  ₪ 12.285לארוחה.

מר שמעון סוסן:
ומועדוניות פה אחד.

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז לאספקת ארוחות חמות לצהרונים

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות,
חברת התעשיינים בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 12.285לארוחה כולל מע"מ.
מכרז  20/2017הפעלת מזנון בית ספר נחשון ,גם במקרה הזה כמו ששמעון
מר יוסי אלימלך:
אמר בחרנו לא את הכי יקר ,פה אנחנו צריכים לבחור את הכי יקר ,זה משלם לנו הכי הרבה ,זה הזכיין של
המזנון .הוגשו  5הצעות ההצעה האיכותית ביותר ,כלומר שקלול של המחיר שהוא משלם לנו ביחד עם
האיכות שלו של חברת רוז הפקות בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 9,594לחודש לפני המע"מ ,זה מה שהוא משלם לנו.
מר יוסף אמיתי:

היית צריך להביא אותו לטעימות פה.
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מר יוסי אלימלך:

הבאנו אותם לא הייתם.

מר מוריה חיים:

 2המכרזים האלה כללו בחוזה גם אמצעי בקרה לאורך השנה?

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן ,במכרז הזה כולל הגבלות מחיר דרך אגב.

אגב הגבלות מחיר חובה ,מחיר על מה הוא מוכר .אגב צריך מאוד להקפיד,
מר שמעון סוסן:
נתן אתה פה עכשיו ותכף אתה תדבר על שנת הלימודים ,אבל לפני כן בעניין הזה זה התפקיד שלכם ,שלך ושל
התיכון בעיקר ,תמצאו שמה להיות החזית שלנו שמה .אגב החלפנו להם מבנה לאור דרישה של המנהלת
בתיכון השקענו שם הקמת מבנה חדש למזנון ,שהוא משוכלל מאוד שהוא עכשיו הותקן בקיץ הזה ,ובתחילת
השנה יתחיל לעבוד?
מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

הקבלן הזה שהוא חדש גם יבוא וייכנס ,גם יו"ר ועדת חינוך קשור לבקשה
מר שמעון סוסן:
הזאתי .יש ב דיקה של ההורים .הייתה דרישה לא להביט על המקום הזה כמקום שהוא סתם לאוכל ,אלא
חלק מהפסיפס של התיכון כמשהו שהוא חברתי גם ,מקום שיוכלו לשבת ילדים שיושבים לפעמים גם
בצהריים ואחר הצהריים ,ולמצוא להם את האפשרות לרכוש מזון קל כמו שאנחנו מציעים.
מר יוסי אלימלך:

גם פה לא בחרנו את הכי יקר.

מר דב בן אברהם:

 ...באתר של בית ספר משוב על המזנון.

רק רגע ,א' אם אתם רוצים לדעת בחוזים אנחנו מאוד מאוד ברורים ,מה
מר שמעון סוסן:
אנחנו מצפים מהבן אדם .אגב הבן אדם שנמצא היום בתיכון למי שלא יודע-
מר יוסי אלימלך:

 ...לא זכה.

אני אומר לכם ,אני לא מכיר אבל יוסי אומר לי שהוא הגיש יותר והוא לא
מר שמעון סוסן:
זכה ,כי הוא לא שירת נכון את מה שאנחנו חשבנו ,את הילדים ואת המחירים .זכה מישהו שנתן פחות כסף
ממנו ,מזה שאמור היה ,אם זה היה לפי המחיר ,אבל הוא התחייב לתת את השירות ,ואנחנו מאמינים שהוא
ייתן ,ככה אומרים לי ,אני לא ראיתי אותו ,שהוא-
מר נתן ריגלר:

הלכו למפעלים-

עשו בדיקות ,אחד הדברים שמעירים לך פה ומעירים לנו פה זה להקפיד .ברגע
מר שמעון סוסן:
שאני לא מקפיד ,אם אני נתתי לו חודש חודשיים ואין הקפדה אליו ,ואין לנו משוב שהוא הרים את המחירים
או נותן אוכל פחות ועוד כהנה וכהנה ,אז אף אחד לא יבוא בטענות אל תדאגו .אם אין מישהו שמקפיד
להעביר לנו את המסר.
מר דב בן אברהם:

אבל כל הדברים האלה זה דובר בוועדת מכרזים.

בסדר גמור ,אז אני אומר ,הנה נתן פה ואני מצפה שתהיה אחריות שמה של
מר שמעון סוסן:
המערכת .הרי מי בסוף יגיד לנו את העניין הזה.
מר צדוק שמח:

המכרז הוא שנתי עם אופציה?

מר יוסי אלימלך:

הוא שנתי בלבד.

מר צדוק שמח:

המכרז הוא שנתי-

16

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,36מיום ראשון27.8.17 ,

מר יוסי אלימלך:

עם אופציה.

מר צדוק שמח:

עם אופציה?

מר יוסי אלימלך:

כן.

מר שמעון סוסן:

כמה?

מר יוסי אלימלך:

עוד  3אופציות כמו כל המכרזים.

מר שמעון סוסן:

לכמה?

מר יוסי אלימלך:

לשנה כל פעם.

מר שמעון סוסן:

שנה.

בכל המכרזים דרך אגב יש לנו נקודות יציאה תמיד ,גם במהלך השנה .כלומר
מר יוסי אלימלך:
גם אם יתגלה בעוד  4חודשים שהוא זה-
(מדברים יחד)
השאלה שלי נוגעת מה מנגנון הבקרה שאנחנו מפעילים? יש דגימות פעם ב,-
מר מוריה חיים:
משוב של התלמידים של בית הספר?
מר נתן ריגלר:

יש ועדת מזנון ששותפים בהם ההורים שמלווים את העניין.

מר דן כהן:

זה מופיע בחוזה.

לא ,לא ,אין לי ספק ,רק רגע דני ,על מה שהערת כרגע על העניין של החוזה,
מר שמעון סוסן:
אין לי ספק שאנחנו בחוזה מעל ומעבר ,הבעיה שלנו שאנחנו אומרים לנתן כרגע ,נתן ביצוע ,ביצוע .מה
שרוצים לומר לך פה האם-
מר דן כהן:

אבל הוא עושה ניתוח.

]]

מר שמעון סוסן:
מזנון-

שנייה רגע ,מי? מה ניתוח? חבר'ה ,נתן אחריות ,אחריות ,עזוב אותי בוועדת

מר נתן ריגלר:

לא ,שזה הורים...

מר שמעון סוסן:

א' אני אומר לך ואני אומר לאריק-

מר אריק אטיאס:

אני כבר יודע מי המפקחת של ההורים הכול טוב.

בסדר ,אריק אני מבקש תדאגו גם מטעם ההורים להיות המשוב שלנו .הרי
מר שמעון סוסן:
ההורים חשוב להם מאוד .אני רוצה שידעו חברי המליאה ,אנחנו על העניין הזה השקענו עכשיו ₪ 400,000
רק על המבנה ומה שמסביב ,₪ 400,000 ,כל השכירות שהוא ייתן בכל ה 5-שנים הקרובות אנחנו לא מחזירים
אותם ,כי המנהלת היא שמה לי את זה במק ום יחד עם אריק וההורים ,באו אליי ההורים ,אריק לפני שנה
וחצי שנתיים משהו כזה .הייתה לנו כוונה לעשות משהו יותר זריז ,לא יצא מהכוח אל הפועל ,זה לא פשוט
להקים באמצע בית ספר לפצוע אותו ,הם רצו שנוציא אותו מלמטה מהיכן שהוא היה נמצא ,ובאמת השקענו
שם  ₪ 400,000בערך ,עם כל מה שמסביב כדי שיהיה מבנה שייתן  .facilitiesזה לא כלכלי זה שהוא יחזיר לנו
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את השכירות ,זה לא הכלכליות ,אבל אני מקבל את זה שזה אירוע ,בבית ספר חייב להיות מקום שהוא חשוב
שיש לילדים פינה במקום שבעיקר שהילדים רחוקים מהבית ,הם לא קרובים ,זה לא שוהם שהיא יכולה
ללכת ברגל לבית לקפוץ רגע בצהריים בין שעה לשעה או כאלה ,צריך למצוא את הזה .מאוד חשוב לי העניין
שאחרי ההשקעה שהשקענו שזה יפעל נכון .ואומר נכון אדוני לא יעבוד נכון יש חוזה ,אני מכיר רק הפרות
חוזה .בן אדם לא עמד יוצא מכתב ,עוד זה מכתב ,לא מאריכים לו ככה צריך לפעול ,אני לא מכיר משהו אחר.
מר דב בן אברהם:

החוזה ל 12-חודשים או ל-

מר יוסי אלימלך:

.10

מר שמעון סוסן:

מה? למה?

מר יוסי אלימלך:

רק ב 10-חודשים האלה הוא עובד.

מר שמעון סוסן:

אז מה נעשה בחודשיים האלה?

מר יוסי אלימלך:

נשכיר אותם.

מר שמעון סוסן:
להם דמיון כזה.

דובי ,כל הכבוד אפילו אני לא ,שאלת שאלה אני לא היה עולה בדעתי שיש

(מדברים יחד)
מר שמעון סוסן:
השם שלו?

חבר'ה לאשר בבקשה אם אתם רוצים את הפעלת ותחזוקת מזנון נחשון .מה

מר יוסי אלימלך:

רוז הפקות.

רוז הפקו ת ,לפי מה שיוסי דיווח פה ,אם אין עוד שאלות ,מי בעד? מישהו
מר שמעון סוסן:
מתנגד? אושר הפעלת ותחזוקת מזנון נחשון רוז הפקות.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון,
חברת רוז הפקות בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 9,594לחודש לפני המע"מ
מר יוסי אלימלך:
אבל יש לכם פה כל-

מכרז  21/2017מתן שירותי הסעות תלמידים בחינוך רגיל .אני לא אפרט פה

מר שמעון סוסן:

קיבלו?

כן .כל מציע זכה בקווים כאלה ואחרים ,רק אירוע חריג קטן היה ,אחד
מר יוסי אלימלך:
המציעים הגיש את המעטפה ב 15:01-במקום ב ,15:00-העלינו את זה לוועדת מכרזים ,הבנו שהוא התברבר
פה בבניין ולא ידע בדיוק איפה להגיש .ועדת מכרזים החליטה בכל זאת ,זה תום לב וקיבלו את ההצעה שלו,
הוא זכה באיזה  3או  4קווים .זהו ,הוועדה ממליצה להכריז על הזוכים כפי שמפורט ,לא נעבור על כל זה
עכשיו.
מר שמעון סוסן:

דקה וכמה שניות?

???:

על זה היה ויכוח שלם.
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חברים ,יש למישהו שאלות בעניין מכרז הסעות ,כפי שאנחנו עושים אותו
מר שמעון סוסן:
בוועדת מכרזים? כל מה שאנחנו אומרים פה ועדת מכרזים ישבה המליצה?
מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

מר שמעון סוסן:

ישבה והכול נכון?

מר יוסי אלימלך:

כן.

מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר מכרז הסעות גם רגיל וגם מיוחד.

מר יוסי אלימלך:

זה מיוחד חלקי כן.

מר שמעון סוסן:

מיוחד חלקי.

מר יוסי אלימלך:

של הרווחה קצת.

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר מכרז פומבי להסעות תלמידים ו/או עובדי
מר שמעון סוסן:
הוראה למוסדות חינוך רגיל ומיוחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח
רגיל ומיוחד.
מכרז  22/2017אספקת ריהוט משרדי וריהוט למוסדות חינוך ,הוגשו 2
מר יוסי אלימלך:
הצעות ,ההצעה הזולה ביותר של חברת א.ד .מיראז' תעשיות בע"מ  13%הנחה על כל הפרקים שניתנו ,יש שם
 4פרקים.
מר יוסף אמיתי:

זה לבית ספר...

מר יוסי אלימלך:
או ה.3-

זה בכלל .בכלל ריהוט משרדי וריהוט לבתי ספר לכל השנה או לכל השנתיים

מר שמעון סוסן:

לא ,לכמה?

מר יוסף אמיתי:

לחדש גם כן?

גם לחדש 13% .הנחה הם נתנו על כל הפרקים .כלומר אנחנו שמנו להם
מר יוסי אלימלך:
מחירים והם נתנו בכל פרק  13%הנחה.
מר שמעון סוסן:

רגע ,אבל היו עוד משתתפים?

כן ,כן ,יש עוד הצעה אמרתי 2 ,הצעות היו .זה הנחה של הראשון יש לכם ,זה
מר יוסי אלימלך:
הנחה של א.ד .מיראז'  13%הנחה.
אני מבקש לאשר את מכרז אספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי הספר מי
מר שמעון סוסן:
בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז אספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי ספר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט
לבתי ספר ,חברת א.ד .מיראז' תעשיות בע"מ  13%הנחה על כל הפרקים שניתנו.
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מר שמעון סוסן:

מכרז זוטא.

מכרז זוטא הצעה להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים ,זה ההשתלמות
מר יוסי אלימלך:
באילת .הוגשו  2הצעות ,ההצעה הזולה של חברת שי אנג'י נופש ,שי מלאכי נופש והפקות ,הוועדה ממליצה
לבחור את מלון רויאל ביץ' ,העסקה בסך  ₪ 5,639לחבילה .דרך אגב התאריכים הם .20-23.12.17
מר אהרון גל:

יש לי משהו להגיד על זה.

מר שמעון סוסן:

בבקשה.

לא נוח לי להגיד את זה אבל ,כי אני לא מנסה לעשות את עצמי צדיק חס
מר אהרון גל:
וחלילה ,אבל אני לא מבין למה כ ל פעם נוסעים לאילת ,זה כסף ציבורי ,אני לא מבין למה נוסעים למקומות
שצריכים את התמיכה הכספית שלנו שקבוצה כזאת שיוצאת ,אם זה אשקלון ,אם זה באר שבע ,כל מיני
מקומות אחרים ,אני חושב שזה היה ראוי .ואני העליתי את זה ליוסי לפני שנה לפני שנתיים ולא כל כך
קיבלתי התייחסות ,ככה אני רואה את זה.
מר שמעון סוסן:

אהרון ,זה בסדר שבן אדם יחשוב משהו אחר.

מר אהרון גל:

נכון.

אני יכול לומר לך ,כל מקום שתגיד זה בא בחשבון .יכול לבוא בחשבון ויכול
מר שמעון סוסן:
להילקח ,אני לא שמעתי את ההערה שאתה הערת כרגע.
מר אהרון גל:

לא ,דיברתי עם יוסי לא איתך.

מר שמעון סוסן:

לא ,אני לא שמעתי.

מר אהרון גל:

נכון.

אגב אני לא אומר לך בטוח מה הייתי אומר ,אבל אני ככלל אומר האנשים
מר שמעון סוסן:
שמוזמנים לאירוע הזה הם האנשים שמובילים את המועצה הזאתי בתחומים רבים ומגוונים .כל החברות ,כל
התאגידים ,אגב אתה יודע שאנחנו מנהלים עבודה שם ,אישורים של תכניות עבודה של כל התאגידים ושל כל
הגופים של המועצה .זכותך לחשוב משהו אחר.
מר אהרון גל:

לא ,אני לא נגד זה.

אבל רק רגע אני אמרתי זכותך להגיד מה שאתה רוצה ,באמת שאני מקבל את
מר שמעון סוסן:
זה באהבה כמו שאמרת את זה ,אבל אני חושב שהעניין הזה שהקבוצה שמובילה את המועצה ,מטבע הדברים
זה כל פעם אנשים אחרים ,לא משתנים כל יום ,אבל בקדנציה משתנים .האנשים שמובילים את כל
התאגידים והחברות של המועצה והעמותות והמועצה מתכנסים פעם בשנה להיות יחד בקבוצת איכות של
זמן ,שזה גם גיבוש ,אני רואה בזה גם זה ,בשבילי זה-
מר אהרון גל:

לא הבנת אותי שמעון-

???:

הוא דיבר על המיקום אבל.

מר אהרון גל:

לא הבנת אותי ,אני בעד ההשתלמויות.

גב' זהבה טמסית:

זה לא סותר לנסוע לאשקלון או ירושלים.

רק רג ע ,אני אמרתי ,עכשיו עניתי לא אמרתי סותר .עניתי קודם כל לנושא
מר שמעון סוסן:
עצמו ,זה יכול להיות בכל מקום ,אני לא שמעתי על אף בן אדם לא אמר לי מילה אחת .עכשיו פעם ראשונה
שאני שומע ,אחרי שיש מכרז או נקבע שאנחנו הולכים לזה .אני פעם ראשונה ,אתה אמרת לי משהו?
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מר אהרון גל:

לא ,לך לא.

בסדר ,אז אני אומר לך ,אני הייתי מצפה ממך שאם אתה רוצה להעיר הערה
מר שמעון סוסן:
או להסב את תשומת לב ,לבוא לדבר איתי.
מר אהרון גל:

 ...בפרוטוקול שנה אחרי זה שלפחות יעלה לדיון .אני בעד השתלמות.

אבל אני לא פוסל את מה שאמרת ,אני לא פוסל .לא אמרתי ,ההשתלמות
מר שמעון סוסן:
הזאתי אני רואה בה כלי עבודה.
מר אהרון גל:

גם אני.

מר שמעון סוסן:

זה כלי עבודה.

מר אהרון גל:

אבל זה לא סותר.

אתם חברי המליאה ,בסדר הבנתי ,אמרת רק את העניין של המיקום .אבל
מר שמעון סוסן:
עכשיו אני לא אליך מגיב ,אהרון לא אליך ,לא אליך אל תסתכל עליי .אני את העניין הזה רואה ככלי עבודה,
כלי עבודה שבו הרבה אנשים לא היו מכירים אחד את השני בגופים שונים ,אם הם לא היו באים למשטח כזה
של קבוצת זמן ולישיבות עבודה ,וגם לפעילות חברתית.
מר מוריה חיים:

הוא לא ...ההשתלמות.

מר שמעון סוסן:

לא ,אז אמרתי ,לעצם העניין עניתי.

אני אגיד לך יותר מזה אפילו ,בשנה הראשונה תהיתי את אותם תהיות של
מר מוריה חיים:
אהרון ,ואחרי שהייתי שם אמרתי יש פה גם אלמנט של צ'ופר לאנשים שעובדים כל השנה בהתנדבות ...וגם
מרצם ומזמנם וגם זה נכנס לתוך הדבר  ,וזה בסדר לגיטימי .אהרון העלה תהייה שלדעתי יש לה מקום ,אולי
כדאי ...במקומות אחרים.
מר שמעון סוסן:

אבל אני לא אמרתי-

מר מוריה חיים:

אין דיון על הצורך ב-

חבר'ה אני מצאתי בהזדמנות הזאתי שהוא פותח את זה להציג חזרה ,אנחנו
מר שמעון סוסן:
לא מדברים על ז ה לרוב .אני לא נגד ,אני אמרתי מה מביא אותנו לעניין הזה .אגב אני חושב שזה כלי עבודה
מהטעם הפשוט ,שלא מעט האנשים שפועלים במועצה או במשטחים שלה או בעמותות שלה או בחברות שלה,
הקשר שלהם עם האנשים נולד במקומות כאלה שבו הם יחד ,שבו הם שומעים אחד את השני .עכשיו על
העניין של מיקום ,אני לא אומר דבר וחצי דבר ,אני מוכן שבפעם הבאה באזור יוני יולי שנה הבאה ,כשנרצה
לדבר על השתלמות הבאה ,נפתח את העניין של המיקום.
מר אהרון גל:

תודה רבה ,זה הכול זה מה שאמרתי.

אני מבקש לאשר את המכרז שיוסי דיבר בו על אילת ,מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושר המכרז פה אחד של מתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה
ודירקטורים ,חברת אנג'י נופש ,שי מלאכי נופש והפקות .מלון רויאל ביץ' ,העסקה בסך  ₪ 5,639לחבילה.
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דיווח היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ח.

מר שמעון סוסן:

דיווח היערכות לפתיחת שנת לימודים ,נתן.

היערכות לקראת שנה הבאה ,קודם כל כמה נתונים ככה יבשים ואחר כך
מר נתן ריגלר:
ניכנס למהויות קצת .אז יש לנו ב 15-המעונות שלנו כ 500-ילדים ,בגני הילדים  52גנים למעלה מ1,300-
תלמידים ,בבתי הספר היסודיים שלנו אנחנו גדלנו זה בערך  2,150תלמידים ,נחשון  ,1,100תלמידי חוץ כ-
 ,1,600אנחנו נמצאים עם למעלה מ 7,000-תלמידים במערכת החינוך של חבל מודיעין .עכשיו כמה דברים
מהותיים קצת נכנס ,בגדול זאת תקופה שפרסמו וכבר דיברו על זה המון וקראתם אולי בעיתונים וחיפשתם
על התמונה החינוכית של שנה שעברה ,הייתה מאוד מאוד פופולרית כאן ודנו בה הרבה מאוד במליאה ,והיינו
צריכים להסביר את עצמנו  .אז התמונה החינוכית היא לוקחת מספר פרמטרים כדי לבדוק את מערכת
החינוך .הפרמטרים מתחלקים בעיקר ל 2-אסכולות .אחד זה הנושא של ההישגיות והשני זה נושא החינוך
הערכי ,הערכיות ואח"ם שזה האקלים החינוכי החברתי המיטבי .בשנה שעברה הציונים היו מאוד מאוד
נמוכים ,אם אתם זוכרים ,ודיברנו עליהם בעיקר בגלל שזו הייתה התמונה היישובית וניסינו להסביר איך
אתם דולים א ת הנתונים מתוך התמונה המועצתית אל התמונה היישובית שלנו וזה היה די קשה .השנה
משרד החינוך קיבל קצת שכל ובעיקר לנו זה מאוד חשוב ,ונתן בעצם את התמונה החינוכית לכל בית ספר
ובית ספר ולמועצה בכלל .זאת אומרת שאם אנחנו מסתכלים היום על התמונה של בית הספר ואנחנו רואים
למשל את הנושא הזה של תוצאות בחינות הבגרות ,שדיווחנו לאחרונה על  83%אז זה נסגר משהו על ,86.8%
כמעט  87%עם אחוז די גבוה של תלמידים ב 5-יחידות ,אבל אם תסתכלו על אותו נתון בתמונה החינוכית
היישובית אז תגלו שזה  .60.9%ה 60.9%-זה כולל את כל בתי הספר שנמצאים בתוך המועצה ואחד מהם זה
בית הספר שלנו ,ולכן הפעם זה לפחות יותר מהיר ויותר נגיש ויותר מדויק שאנחנו רוצים .אז כמובן שיש
שמה את כל מיני הפרמטרים האחרים של טוהר בחינות שאנחנו נמצאים על  ,0%זאת אומרת שלא היו שום
העתקות ולא שום דבר ,אחוז הנשירה נמוך ,וכמובן כל המחויבות הקהילתית וכו' זה שווה ישיבה נפרדת אבל
אני יודע שהברגו פשוט נפתח לפני שבוע אפילו פחות ומתחילות להגיע כל מיני ידיעות וכל אחד מתחיל לקרוא
את הנתונים איפה שהוא רוצה ומה שהוא רוצה ,אז כדי שלא תיבהלו ותגידו זה כך או כך ,אז בגדול זו
התמונה החינוכית הבית ספרי ת ותמונה החינוכית היישובית שכוללת את כל בתי הספר העל יסודיים
שנמצאים בתוך חבל מודיעין .זה ככה הערה קטנה שאנחנו מדברים עליהם .בקשר לנושא הזה של היערכות
שלנו ,איך אנחנו נערכנו .א' דיברו כאן על מכרז ההסעות לחינוך הרגיל ,אנחנו השנה קצת שינינו כדי להוזיל
את העלויות ,לקחנו  8אוטובוסים צמודים כך שהם נותנים לנו שירות ,ועשינו תחשיב שבעצם על ידי ה8-
האוטובוסים הצמודים האלה שיהיו בנוסף ל 11-הצהובים כמובן ,אנחנו נוכל להוזיל את העלויות .ואנחנו
בימים אלה עסוקים ,היות וזה מובילים חדשים ,את כל הנושא של ההתאמות וכמובן את בנושא של ההסעות
לחינוך המיוחד ,שהוא כל שנה נהיה יותר ויותר מסובך .כל זה היה כרוך עם ועדות השמה ,ועדות שילוב
וועדות שיבוץ ,בערך  100ועדות השמה ,שילוב ושיבוץ של תלמידים בכל בתי הספר שלנו ,וכמובן הכי קשה זה
מחוץ לרשות .בקשר לבתי הספר יש לנו גם כן המון שינויים ,אז היות ודיברתם הרבה על הבנייה אז כמובן
הנושא של המעבר של בית ספר בני עטרות לבית ספר ע"ש יצחק נבון ,המעבר לא היה קל ,המעבר לווה
בהרבה מאוד ,ירשה לי ראש המועצה להגיד בהרבה מאוד כפיות טובה ,ההורים עשו לנו עליהום הלכו צילמו
שם ...עוד השבת הזו גם קפצו מעל הגדר צילמו איזו גבשושית של חול ,המעבר הוא באמת למקום שהוא
מאוד מכבד עם כיתות גדולות ,הרבה יותר גדולות ממה שהיו ,מרחבי למידה ,מרחבי פנאי ,מחשוב ,כל
המערכת הזו מועברת ,כל הריהוט חדש ,ריהוט כמובן מתקדם הרבה יותר איכותי ,כל הנושא של המחשוב
החדש ,כל הנושא של מגרשים של מקומות הצללה ,ולאט לאט נפתח שם גם ספרייה יפה .כל ה-
facilitiesבגלל ...כמו ששמעתם ,כל ה facilities-הם הרבה יותר טובים הרבה יותר נוחים כל הנושא של
הגישה הנגשה הסעות ,אבל ההורים עוד כל אחד מחפש את הגבשושית הקטנה שעדיין לא תיושר ,אבל אחרי
החגים כל הפיתוח יסתיים .בסך הכול בית הספר חלק קטן מאוד שלו ייסגר ,כלומר הפיתוח לא בתוך
הכיתות ,לא באזור הלמידה ,לא יהיה שום מגע בין התלמידים לבין העובדים ,ולאחר איזה חודש וחצי משהו
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כזה נקווה שנגמור גם את הקירוי של המגרש הכפול .אז זהו כפי שאמרתי כל המעבדות ,מעבדות מחשוב,
מ עבדות לביולוגיה ,כימיה כל הדברים האלה מוכנים ומחכים לתלמידים ,ביום חמישי יש את קביעת המזוזה,
הסרת הלוט תהיה לקראת החגים ולא ביום חמישי הזה ,ביום חמישי הזה יש רק קביעת מזוזה .הסרת הלוט
וקריאת שם כמובן זה יהיה לקראת החגים ,כדי שנעשה את זה מכובד גם עם משפחה ועמותה שמלווה את
הפרויקט הזה של יצחק נבון.
בית הספר השני שאנחנו מטפלים בו בצורה מאוד משמעותית זה בית ספר בן שמן ,שלצערנו אנחנו סובלים
שם מהחלפת מנהלים מנהלות ,בעיקר מנהלות אין מנהלים היום ,וקיבלנו מנהלת חדשה בשם אורלי שיר,
בחורה מקיבוץ נחשון .אנחנו השנה קב ענו לעצמנו איזה שהיא תכנית שיקום ופיקוח .בית ספר חייב לעלות
לדרך חדשה לשינוי ואנחנו נלווה את בית הספר ,היום פתחתי את אסיפת המורים שם יום היערכות .אנחנו
נהיה צמודים ,נתנו שם הרבה מאוד תמיכה של הדרכות פדגוגיות בכל מקצועות הליבה ,נתנו הדרכות בנושא
אח"ם ,נתנו להם הדרכות בכל מיני פדגוגיה מתקדמת ,זאת אומרת אנחנו מלבד להשקיע השקעות יחד עם
המשרד ,אנחנו גם נלווה את זה אישית כדי שנבדוק ותהיה בקרה שהשינוי באמת קורה שם בבית הספר .אני
מאוד מקווה שאכן זה ייקרה השנה .בית ספר לפיד לצערנו הולך וקטן ,אנחנו השנה מנסים למצוא איזה
שהיא ייחודיות כדי לנסות להביא קצת ילדים אולי אפילו מהעיר השכנה ,כך שנוכל לשמור על בית הספר
כפנינה קטנה ,באמת הוא בית ספר יפה ,בית ספר ייחודי .אנחנו נעבוד על זה השנה כדי למצוא לו איזה שהיא
ייחודיות כדי להפוך אותו למשהו אולי על אזורי .כמובן יש לנו את העל אזורי שהוא אלומות ,בית הספר
האנתרופוסופי שממשיך א' -ח' כרגיל .בית ספר נחלים מודיעים אנחנו בעוד שנה שנתיים שלוש לא יודע ,נקווה
שנקבע גם מזוזה בבית הספר הזה ,קיבלנו אישור תקציבי לנושא של בניית בית ספר  24כיתות ,בית הספר
הולך וגדל מידי שנה ,כשאנחנו התחלנו לפני כמה שנים הוא היה בערך  300ילדים היום הוא נושא ל670-
תלמידים ,וברוך השם מגיעים אליו הרבה מאוד מהאוכלוסייה של החבל מה שלא היה נכון לפני כן ,כך
שחייבים לבנות שם את בית הספר הוא צר מלהכיל ,הוא בית ספר ישן ,בית ספר נושן ,אבל יש בו הרבה נשמה
ואני מאוד מקווה שג ם את הבנייה נוכל להשלים שם .בית ספר נחשון כפי שאמרתי לכם ,אנחנו הקמנו השנה
באמת גם שם איזה שהיא אנרגיה נוספת הכנסנו והקמנו מחלקה חברתית ,כדי לתת מענים גם בנושאים
החברתיים שהם מבחינתנו מאוד מהותיים .בנושא של ההישגיות הלימודית ,אז אנחנו עושים מה שאנחנו,
בית הספר הוא בכיוון נכון ,הישגיות אפשר להגיע על ידי מורים טובים ,פדגוגיה טובה ,אבל להגיע לחלק
החברתי זה מה שאנחנו צריכים לעשות ,כדי למנוע את העזיבה של תלמידים .הדגש הוא על מצוינות
ומיצוינות .כלומר גם מיצוי נכון וגם מצוינות ,על זה אנחנו נעבוד שם בבית ספר נחשון ,הצוותים עובדים ובית
הספר גם הוא הורחב כמו שצריך .כל בתי הספר כמובן עברו שיפוצי קיץ בהמון תחומים :צבע ,ריהוט וכו'
וכו' .על המזנון ראש המועצה דיבר.
גני ילדים כולם הותאמו שיפצו מה שהיה צריך לעשות .התרגשנו מאוד יצאנו לאיזה שהוא פרויקט שראש
המועצה אישר אותו ב נושא של דשא סינטטי להרבה מאוד גנים ,ככה שיש לנו גם די הרבה גנים שעברו עכשיו
איזה שהוא שינוי קוסמטיקה .גם בנושא המעונות עשינו קצת שיפוצים ,אנחנו בהליך של הסבה של  3גנים
שאני מקווה מאוד שבברקת אחיסמך וחדיד הנושא הזה יסתיים ,וכמובן נכנס לפרויקט של בניית  5מעונות
חדשים שכפי שאושרו יש תקציב ,עובדים על הנושא הזה ,אני מקווה שבמהלך השנה אנחנו נבנה אותו .אנחנו
מוכנים לפתיחת המועדוניות ,פתיחת מרכזי למידה בתלם ,כל הפרויקטים החינוכיים של תלם ותמיכה
בתלמידים והעצמה ,וגם יחד עם מעגלים שהם ינהלו את הנושא הזה של הפרויקט הגדול ששומעים עליו,
שהוא הצהרונים של ניצנים .אז ככה כדי שלא תשאלו ראש המועצה אישר את הנושא הזה של הפעלת
צהרונים .הפעלת הצהרונים בבתי הספר ובגנים .בגני ילדים אין לנו שום פריבילגיה ...,נשאר כרגיל ,אין לנו כי
אנחנו לא מקבלים שום סבסוד מהמדינה ,הדבר היחיד שכן עובד זה בבתי הספר לכיתות א' ו-ב' שהסבסוד
של משרד החינוך הוא  ₪ 150לילד .הפרויקטים בכל הארץ היות ואושר כל הנושא הזה לקראת אמצע יולי
תחילת אוגוסט קיבלנו אישורים ,הוא יוצא לדרך .האמת שהרבה מאוד כבר נרשמו ,האישור הוא לא הכי,
אנחנו נשב ביום שלישי נעשה תמונת מצב נ ראה מי נגד מה ,מה נגד מה .אבל צריך להיזהר מאוד יש חוק
פיקוח מחירי צהרונים ויש מסגרת ניצנים .מסגרת ניצנים זה ההפעלה של משרד החינוך ,חוק הפיקוח הוא
חוק ממשלתי .יש ביניהם קשר אין ביניהם קשר ,אבל בכל מקרה חוק הפיקוח אומר איזה מחירים אפשר
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לקחת מקסימום .ניצנים ז ה פרויקט יחד עם משרד החינוך שמסבסד כמובן רשויות על פי הסוציו אקונומי.
אז הדברים האלה גם יפעלו במועצה עד שעה  ,16:00אנחנו נציע להם הסעות הביתה .ההסעות יהיו כמובן
מאסף .ומעבר לזה אני יכול רק לומר שאנחנו כל הזמן באגף עם יד על הדופק ,מלווים על ידי אריק בוועדת
החינוך שמאתגרת ויושבת ותומכת ועובדת לידינו ,ואני שוב אומר המקרים הם מקרים רבים ,העבודה הולכת
ונהית יותר קשה בעיקר בחינוך המיוחד ,ומקווה שנמצא ,אנחנו נמצאים במצב טוב כרגע כמעט כל
התלמידים ,אני חושב  98%מהתלמידים שלנו משובצים במסגרות לימודיות 1% ,או  2%שנשארו לנו שאנחנו
נגמור את זה בימים הקרובים ,וכל תלמידי חבל מודיעין ייסעו בבטחה ובשלום ויקבלו שנה פורייה של חינוך
טוב ,אני מקווה בחבל .תודה לכם.
מר שמעון סוסן:

נתן תודה .אריק אטיאס יו"ר ועדת חינוך בבקשה.

טוב רק איזה התייחסות אחת ,קודם כל באמת אני מברך על שיתוף הפעולה
מר אריק אטיאס:
בין הוועדה לבין אגף החינוך במועצה .לגבי עניין של התמונה החינוכית אני רק רוצה להציע איזה שהיא
הצעה ,אני חושב שחשוב להבדיל משנה שעברה שלא נהיה בצד שמגיב אלא בצד שיוזם ,כי הורים לא כל כך
מבינים ולא יודעים איך לקרוא את התמונה החינוכית .ומכיוון שכך אני חושב שחשוב שדווקא אנחנו כמועצה
גם האגף אולי אפילו בליווי של אייל ,יוסי ,לא יודע ,לחשוב על איזה שהוא פורום לבוא ולהוציא איזה שהוא
מסמך שמסביר להורים מה הדבר הזה .כי כל הורה יכול לקחת את זה לכיוונים לא הגיוניים ,לא נכונים ,אני
חושב שמאוד מאוד חשוב שנסביר בדיוק מה ההישגים וגם באותה המידה גם מה האתגרים שצריך לטפל
בהם .כי חוסר הוודאות הזו אצל ההורים יוצרת את השמועות ויוצרת אי וודאויות-
מר שמעון סוסן:

אבל מה יש עכשיו איזה שיח של חוסר וודאות?

מר אריק אטיאס:

לא ,אבל אני אומר כמו שנתן אומר כרגע ,ההורים חושבים כך חושבים אחרת.

אריק צודק .משרד החינוך פתח אתר ,עכשיו זה בזה מלא אינפורמציה .ונתן
מר יניב חלפון:
רמז על זה שבאינפורמציה הזאתי יכולים למצוא כל מיני דברים קטנים וזה ,אבל בסך הכול כשאתה מסתכל
על התמונה וצריך גם להצדיע לנחשון למנהלת שמה שהובילה יפה ,כי יש גם עלייה יפה בבגרות וגם ב4-
יחידות ו 5-יחידות ,סך הכול הנתונים של שיפור ונתונים יפים .וכן צריך אולי לתמצת את זה ,אני מקבל את
מה שאריק אומר לנסות למצות את זה...
א' אני מקבל את ההערה שלך אריק ,בהזדמנות הזאתי לפני שאני אודה לנתן,
מר שמעון סוסן:
אני אומר לך באמת לחברי המליאה שאריק יו"ר ועדה פעיל מאוד בוועדת חינוך ,ומרכז ועושה עבודה
ומאתגר את המערכת ועושה עבודה מקצועית לעילא ולעילא ,ואריק באמת תודה לך .לפני שנעבור למנהל
האגף נאמר דבר כזה ,לפני כן לעניין הזה ,אני רוצה להסביר קצת בפשטות מה קורה בתיכון ובכלל בחינוך.
אני רוצה להוסיף על נתן ולומר לו יישר כוח לנתן ,לו ולכל הצוותים החינוכיים ,יש לנו ויכוחים מרים וקשים
ונוקבים ,לי עם המערכת ,אבל בסוף נעשה את העבודה ,ואי אפשר להקל בראש ומשקיעים אנשים נותנים
ימים לילות שבועות חודשים ועושים עבודת קודש ,זה לא פשוט ,חינוך זה לא פשוט ,אבל אנחנו פה בשביל
העניין הזה .אני רוצה לומר בכותרת לחברי המועצה שתדעו אתם אתם בתוך התקציב של המועצה אנחנו
משקיעים בצורה ישירה ועקיפה מכספי המועצה ,אני מאתגר את הגזבר החדש לעשות בדיקה ולעדכן את
המערכת בעוד חודש חודשיים ,לעשו ת בדיקה ככה ,הרי בסוף אי אפשר מדויק ,אבל אני אומר לכם רק בחינוך
הפרונטלי הישיר שעות לבתי הספר אנחנו משקיעים אולי  10מיליון  ₪אולי יותר ,יותר מ 10-מיליון  .₪אם
בתיכון לבד זה  6מיליון  ,₪שאר בתי הספר ביחד ,אני לוקח בחשבון  12מיליון  ₪רק בשעות ,אני לא מדבר על
דברים אחרים ,בחינוך בכלל המועצה משקיעה ,אני לא מדבר חד פעמי ,אומרים חד פעמי פיתוח של בית ספר
 8מיליון  ,₪עוד  2מיליון  ₪בבית ספר פה ,בגנים ,בבתי הספר בהרחבות ,אני לא מדבר על פיתוח לא מדבר על
שיפוצים ,רק מה אנחנו משקיעים בבתי הספר ,בגנים ,בתוכניות לימוד ,בהעשרה ,בשעות לימוד ,זה משהו
בסביבות  30מיליון  ₪בשנה מתקציב המועצה ,זה אתם מאשרים את זה ,עם תחבורה ,סליחה עם תחבורה,
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עם נושא התחבורה 30 .מיליון  ₪המועצה משקיעה מכספה שלא מוחזר ,לא מוחזר למועצה בכלל ,אני מדבר
חוץ ממה שמשרד החינוך מתגמל אותנו על אמת המידה ,כי אנחנו נמצאים בכל המקומות .אני מעריך 30
מיליון  ₪המועצה שמה בחינוך ישיר לא עקיף ,ישיר שעות ואמרתי תחבורה שזה עולה לנו ,כי אנחנו תמיד
נשלם יותר במועצה אזורית ,ועוד ועוד ועוד לא מעט .ואני בא ואומר בתיכון ,ואני חוזר לנחשון כי כרגע דובר
על נחשון ,אריק דיבר על נחשון  .בנחשון ,וזה חשוב שתדעו חברי המועצה ,זה גם חלק מההסברה ,אנחנו בשנה
קודמת הגענו לתוצאות שיא שאין להם אח ורע במתכונת של מועצה אזורית חבל מודיעין 87% 86% ,זה
הסתיים .הרי אתם קיבלתם בהתחלה  .84% 83% 82%למה זה הסתיים ב 87%-וזה לא מדע מדויק? כי בעצם
התוצא ות של חורף שעבר הושלמו בסוף באיזה שהוא שלב ואז מתקבע המספר הסופי שבו זכאי הבגרות
קיימים ,וזה הגיע לאי שם  87%כמעט?
מר נתן ריגלר:

.87%

מר שמעון סוסן:

.87%

מר נתן ריגלר:

.86.9%

שזה תוצאה מדהימה באמת ,נעשה פה מהפך עם המנהלת החדשה אני מצדיע
מר שמעון סוסן:
על השינוי שעשינו ,אריק יודע וההורים יודעים וכולם יודעים.
מר אריק אטיאס:

ומנהלת חטיבה חדשה.

ומנהלת חטיבה חדשה גם ,דרך אגב ישבתי עם המדריכה שלהם סיפרתי גם
מר שמעון סוסן:
לאריק וגם לנתן ,ונעשית שם עבודת קודש ואנחנו שמה בשלב של ממש ,אני מאוד מרוצה ממה שקורה
בתיכון ,אחרי שהשקענו שנים ,זה לא עניין של מה בכך לקחת בית ספר להצמיח אותו אל מול מי השכנים
שלנו ,שוהם ומודיעין ,שימו לב יהוד ,שוהם מודיעין.
מר הרצל אברהם:

מה בשנים עברו? אם עכשיו  87כמה-

מר שמעון סוסן:
היה-

לא עזוב ,אבל לא היה לנו בגרויות .שנייה הרצל ,הצמחנו תיכון והתחלנו ,כמה

מר הרצל אברהם:

.72

זה התחיל  72ועלה ,הבנת? כי הצמחנו רק עכשיו .אבל אני רוצה שתבינו ,זה
מר שמעון סוסן:
חשוב שתבינו .בית ספר תיכון נחשון אני יכול להרים אותו ל ,98%-גם  100%לא לדאוג כמו בית ג'אן נעשה
אותו .רק מ ה אנחנו לא מקבלים כל ילד .מה עשו בתי ספר חכמים בכל מיני ערים ,זה אחלה זה חכם מאוד,
זה אחלה לקחת ילדים רק מרמה מסוימת ,אין ילד שיש ,בעיית התנהגות לא קיים ,בעיית זה לא קיים ,לא
מקבלים אותו .אנחנו לא שם ,אני לא רוצה להיות שם ,אני גם אומר לנתן ,אמרתי לאריק בשיחה ,אנחנו
ישבנו בישיבת עבודה ביום שישי אני ואריק לפני כניסת שבת ,לפני שהלכתי לבית כנסת ישבנו בשילת ,אז דנו
על כל מה שמתרחש ובין היתר אמרתי לאריק אני לא רוצה במועצת אליטה.
מר אריק אטיאס:

מסננים ,מסננים.

לקבל רק את הילדים הטובים ,אני לא רוצה להיות שם 30% .מהילדים
מר שמעון סוסן:
במדינה יש להם בעיות כאלה ואחרות ,יותר מ ,30%-שליש מהילדים יש להם בעיות כאלה ובעיות של קשב
וריכוז ,בעיות כאלה ,זה חוכמה קטנה לסלק את כל הילדים ולחפש להם מסגרות מחוץ לזה ,אנחנו לוקחים
אחריות ,בשנה הזאתי יש לנו כיתה קטנה מה שלא היה בשנה קודמת של ה ,87%-כיתה קטנה מלכתחילה לא
כזאת שתעשה בגרויות ,והיא חלק משכבה אתם מבינים את זה ,כן? כיתות קטנות הם חלק משכבה .זאת
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אומרת אני לא שואף אף פעם להגיע ל ,99%-אם הגעתי ל 99%-נכשלתי .אני אומר את זה באיפרה מסתברא,
כאילו מה זאת אומרת הגעתי ל 99%-מה ל קחת רק את הילדים הטובים? אם אני רוצה שרק אלה שעושים
בגרות  5יחידות יהיו אצלי ,זה עולם אחד .אבל אנחנו לא שם ,אנחנו נלחמים ,אגב יש מלחמה של מטה
המועצה נתן מייצג אותה ,בצד אפילו קיצוני למה שאני נמצא ,והוא אומר כמעט כל ילד תכניס שם .אבל הם
אומרים לי :תשמע ,כשא תה כבר לוקח ילדים בקצה הרצף ועם בעיות קשות ,אז זה כבר מפריע לשכבה ,זה
כבר מגיע לרמה שאני צריך להביא ,אני מקלקל את החינוך .תלוי איך אנחנו מביאים את הספינה הזאתי ואיך
אנחנו משיטים אותה ,ואיפה אנחנו קובעים את הקו .אז אמרתי יש ויכוח איפה הקו יימשך ,האם לוקחים
את הילדים רק עם הבעיות הקלות ,הבינונית ,והאם גם הקשות ,זאת דילמה .אנחנו לוקחים אחריות על
מקסימום ילדים שתדעו ,מקסימום ילדים .ומכינים להם כיתות קטנות שזה השקעה בלתי רגילה .כשאני
אומר לכם שרק לתיכון אנחנו נותנים  500שעות ,אתם יודעים כמה כסף זה? נתן כמה עולים השעות של
התיכון?
מר נתן ריגלר:

 5מיליון .₪

 5מיליון  ₪רק המועצה מעניקה לתיכון שעות בשביל ללמד ,בשביל שעות
מר שמעון סוסן:
ייחודיות ,על מה שמשרד החינוך נותן ,כדי שאנחנו נוכל לייצר חינוך נכון ולטפל באותם ילדים שהם זה.
כלומר אנחנו לא רק שמים את ה"בעיה"  ,זה לא בעיה ,לוקחים אחריות על מקסימום ילדים ,נותנים גם
משאבים למנהלת ולבית הספר .אז אתם חייבים לדעת את זה .כשמדברים על תוצאות ואנחנו נמצאים ב-
 87% 85% 80%שנה קודמת ,השנה זה יהיה פחות מטבע הדברים ,כי הייתה כיתה קטנה ,לא הייתה בשנה
קודמת ,והיא משנה את כל המ מוצעים .ברגע שהייתה כיתה קטנה היא משנה ממוצעים .לא עושים בגרויות
כמו שכל הילדים הרגילים ,מה לעשות ,זה כיתה קטנה אנחנו יודעים ומכירים ,אז זה חשוב שתדעו את זה.
אבל בסוף אנחנו שואפים לטוב ביותר בתיכון ,זה לא דיבורים ,אני מדבר במעשים ,בתוכניות אופרטיביות,
בלקח ת מענים .אני רואה חשיבות עליונה שאנחנו לוקחים ילדים ונותנים להם הזדמנות בכל המסגרות שלנו
אגב ,גם ביחידה לקידום נוער ,כשאנחנו לוקחים ילדים שנטשו ב-י' י"א י"ב ונותנים להם לסיים בגרויות .ואני
לא ראיתי מקרה אחד ולא עשרות מקרים וגם לא מאות ,למה אני מכפר הנוער בן שמן  25הייתי שם ,ואני
יודע ילדים שבאו כמעט בלי סיכוי עם בעיות קשות ביותר ,לאן הם הגיעו ,ויוסי פרץ מכיר אותם שהוא שם
נמצא ,חי גם את כמות שנותיי לפחות שאני חי שם ,ואנחנו מכירים את הילדים האלה שנתנו להם סיכוי ומה
הם הפכו להיות ,ולאן הם הגיעו ,ואני שם ,אני ש ם ,אני שם ,לקחת ילד ולא לאבד תקווה לילד ,ולא לאבד
תקווה למשפחה של הילד ,וללוות אותו מקסימום ולהוביל אותו ,ומשום כך אנחנו נמצאים בתיכון שלעולם
אני לא מצפה שיביא  90%ומעלה בגרויות ,כי אני לוקח אחריות על ילדים שמלכתחילה אנחנו יודעים שהם
לא סיימו .אנחנו יודעים יש ילדים שאנחנו עושים מאמץ אגב ,עושים מאמץ שכל ילד יהיה בטופ של הטופ,
אבל יש ילדים שאנחנו יודעים מראש שאנחנו איתם לא יכולים להגיע לפסגה של  5יחידות במתמטיקה
ובאנגלית והם יביאו תוצאות של זה ,יודעים את זה ,זה סוד גלוי .ואפילו אנחנו נמצאים איתם בכיתות
קטנות ,בכיתות מב"ר ,ומלווים אותם ,אבל לא מוותרים עליהם ,שמים אותם עם כולם ,זה חלק מתפיסת
עולם.
מר דן כהן:

זה יותר חשוב מ.100%-

אני אומר לך ,גם אני חושב ככה .אני רק אומר לחברים פה על העניין של
מר שמעון סוסן:
התוצאות .אף אחד לא יצפה שחבל מודיעין בנחשון בבית ספר יביאו  100%בגרויות ,אני לא שם .אם הביאו
 100%נכשלו ,לא לקחו את הילדים שיש להם בעיות ,יש לילדים כל שנה בכל השכבות יש ילדים עם בעיות,
אנחנו מכירים את זה .כלומר איך יכול להיות שאני מכיר את ילדי ו' דהיום ,שעולים ל-ז' ,אני מכיר את ילדי
ט' דהיום ,אני יודע כ מה בעיות יש ,כמה ילדים עם בעיות שזה דבר רגיל ,יש בעיות מה לעשות .זה לא יכול
להגיע לזה 100% .נעשה רק אם נעשה סלקציה ,רק אם נקבל את הילדים שמראש אני מאמינים בהם.
???:

מה היה שמעון ,מה היה אז?
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לא ,היה ...מקסימום .עוד פעם כשאומרים לך  87%זכאי בגרות בשנה קודמת
מר שמעון סוסן:
בבית ספר שלא עושה סלקציה ,שלוקח את כל הילדים שלו .תיקח דוגמא אתה בלפיד שמעת ילד לא התקבל?
אתה לא חושב שלפיד יש ילדי קסם ואין בעיות עם ילדים ,וקח כל יישוב ,אין ילד שלא יתקבל בבית ספר .אני
מוכיח לך ,אני אומר לך ,אנחנו לוקחים אחריות על כולם .אם יש ילד של חינוך מיוחד ממש אז הוא הולך
ממילא לחינוך מיוחד ,אבל אני מדבר אנחנו לא עושים סלקציה ,לא אומרים לילדים חלשים אתם לא אצלנו,
נותנים סיכוי ,וחלק מצליחים להוביל אותם לבגרויות ,שלא תטעו אני לא סיפרתי לכם את הכול ,פעם נביא
את המנהלת והיא תיתן פה אם תרצו הרצאה ,אבל אני סך הכול שם לכם את העניין של התוצאות .היעד הוא
להגיע למקסימום בתנאים הקיימים שבהם אני לא עושה סלקציה ,זה היעד .עכשיו הוא לא כתוב .אם כיתה
קטנה מונה  15ילדים שמלכתחילה אני יודע שהם לא יסיימו את הבגרות נניח ,והיא חלק משכבה סתם מ100-
יל דים ,בסדר? סתם בשביל הדוגמא רק אני אומר לך .אז ממילא  85ילדים רק משחקים מתוך  ,100כבר אני
התחלתי ב , 85%-זה ברור? עכשיו לך תילחם ,תביא תוצאות טובות ,תביא מקסימום .מה שנעשה בשנתיים
האחרונות בתיכון מדהים .אני ראיתי במו עיניי מספרים של ילדים שקפצו ,אגב אני אבקש מהמנהלת לבוא
ולהראות לכם תמונה איך היא הזיזה ילדים ,הנה אריק פה עם ועד ההורים שנמצאים שמה בעמדה קדומנית,
העבירו ילדים שהיו ,ואני מכיר את זה הילדה שלי סיימה י"ב השנה ,אז אני מכיר את זה דרך החברים
והחברות גם ,אני לא מכיר את זה רק כראש מועצה ,אני מכיר את כל המערכת .הם הזיזו ילדים מ 3-ל ,4-ומ-
 4ל 5-יחידות בלי הפסקה .אני אומר לכם-
???:

גם איכות הבגרות-

מר שמעון סוסן:

ברור ,ברור-

מר אריק אטיאס:

זה מתבטא גם בתמונה הנוכחית-

מר שמעון סוסן:

אתם תראו את זה.

(מדברים יחד)
מר שמעון סוסן:

בטח .הוא שואל אם בשוהם זה סלקטיבי.

מר נתן ריגלר:

בכיתה י"א הם נותנים איזה שהיא הפרדה של .50%

מר שמעון סוסן:

בבקשה ,הרי זה אחד הטענות שלהם.

???:

האוכלוסייה שמה הרבה יותר...

מר שמעון סוסן:

לא ,זה לא קשור .כן דני.

אני יכול לתת דוגמא אישית ,שכשאני הייתי די מעורב בנושא של החינוך אז
מר דן כהן:
ביישוב עצמו .הילד הראשון שלי הוא למד בשוהם ,תיכון שוהם .עוד לה היה את התיכון הזה .ותיכון שוהם
שמה אם הילד היה עם  3נכשלים שיחפש לו מקום.
מר שמעון סוסן:

בית ספר אחר.

בית ספר אחר ,מצדם שילך לרחוב ,זה לא מעניין אותם .ובבית ספר פה אני
מר דן כהן:
זוכר שהיה לנו גם דין ודברים ,אני זוכר שגם איתך היו לי שיחות וגם עם נתן ,שיותר חשוב שהילדים האלה
יגמרו מסגרת .זאת אומרת לא כולם חכמים ,לא כולם פרופסורים ,לא כולם נבונים .ואני יכול להגיד לכם
שילדים שלא סיימו בגרות ,אוקיי ביג דיל ,לא סיימו בגרות תלכו תראו אותם היום ביחידות הכי טובות
בצה"ל ,והם ישלימו בגרות מתי שיסתדר להם ,והם ילדים טובים .ואם הם היו נפלטים מהמערכת הם היו
ברחוב.
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מר שמעון סוסן:

אתה צודק ב.100%-

אני רוצה רק לומר משהו בוועדת התמדה שלא יוציאו ילדים ,אני יו"ר
מר נתן ריגלר:
הוועדה ...את עצמי .בשנה הזו היו בפניי  50תלמידים ,שזה אומר שצריך לעודד אותם להישאר במסגרת
הלימודית ולא לעזוב את בית הספר ,זה עבודה לא פשוטה.
טוב ,נתן בכל מקרה אני רוצה לסכם את העניין של פתיחת השנה ,ולומר לכם
מר שמעון סוסן:
שא' השנה יותר מכ ל שנה אחרת היו לנו כל מיני משימות ואתגרים ,כמו בני עטרות ,היו אתגרים גם אתגרים
מקומיים ,לא חייב לספר לכם ,זאת אומרת אי אפשר לספר על כל דבר .אבל מנהלת חדשה בבן שמן ,ועוד
כהנה וכהנה ,ופה יש בעיות ,ושם יש בעיות ,אבל יש ...באמת כמו כל שנה .אבל אנחנו עושים הכול כדי שב-
 ,1.9השנה ה 1.9-אי אפשר לומר את זה כקו גורף ,כי היסודיים שלנו לא פותחים ב ,1.9-אבל ביום חמישי הם
באים .נגיד בבני עטרות ,זה בכל בתי הספר היסודיים?
מר נתן ריגלר:

גם בבן שמן עושים ביום חמישי ,ובלפיד הם עושים ביום שישי קרנבל לפני.

מר יוסי אלימלך:

 3ימים.

לא ,כי השנה ה 1.9-הוא ביום שישי .ויום שישי זה לא יום של לימודים
מר שמעון סוסן:
ביסודיים ,ביסודיים לא בתיכון ,אז קצת יצא-
מר יוסי אלימלך:

שיבוש.

לא שיבוש ,אי אפשר לומר .ביום חמישי אנחנו מזמינים אתכם כמובן ,תכף
מר שמעון סוסן:
נדבר על זה על העניין של קביעת מזוזה בבית הספר .אבל באמת השנה היו מלא אתגרים ,שבהם המערכת
הייתה צריכה לעמוד בהם ,שלא לדבר פה על זה ,יובל לובטון בדיוק מנהל האגף המוניציפאלי ומי שהחליף
אותו יוסי אלימלך ויעקב עטיה ,כאן המקום באמת להודות להם ,אני כמעט לא מרגיש לא שומע בעיות
מיוחדות בעניין של שיפוצי קיץ וכזה ,המערכת עובדת ומתפקדת ויחד עם שולחן הפיתוח של ההנדסה ,גנים,
מעונות ,בתי ספר ,זה לא עניין זה .ויוסי מטפל בזה ,מנכ"ל המועצה גם כמנכ"ל וגם כממלא מקום של יובל
ויעקב הוא מנהל את התחזוקה ,את החלק של התחזוקה גם כממלא מקום ,והמערכת עובדת ,והעובדים
עצמם באמת שנמצאים למטה ועובדי התחזוקה שגילו אחריות ,והקבלנים ...הפיתוח של ההנדסה עם ליאוניד
ואילן וז'נט באמת עושים עבודת קודש .זה לא פשוט יש לנו במועצה מוסדות לרוב ,יותר מ 150-מוסדות אם
אתה מדבר על מעונות ,גנים ,בתי ספר ומוסדות לרוב שצריך לטפל בהם ,להכין אותם .חלקם היו בקייטנות
עד סוף יולי ,לא חלקם ,רובם היו בקייטנות והם תפוסים וזה לא עניין של מה בכך ,אנשים עושים את המרב
והמיטב ועובדים וחורשים ,באמת כל הכבוד יישר כוח לכולם ,זה המקום פה להודות לכם גם אם אתם לא
באים לידי ביטוי בצורה זה ,אבל בשקט ובצנעה עושים עבודת קודש .נתן ,תודיע לכל החברים כמובן באגף
שלך ,גם השירות הפסיכולוגי וגם הקב"סיות וגם מנהלת מחלקת בתי הספר וכל המטה שעובד איתך ,יישר
כוח מטעם המועצה ,השבוע זה שבוע אמרתי לך היום בבוקר ,זה שבוע שצריך להיות בהקשבה מלאה ,זה
שבוע מקרטע ,שב ו להורים יהיו ,אני מניח ,לא מעט שאלות בעניין בית הספר .מוכן לא מוכן ,יהיו שאלות זה
בסדר ,אנחנו מוכנים לזה .אגב אני קבעתי ,לקחתי החלטה ,הכי קל לי היה להגיד לא השנה מתחילים בבני
עטרות ,ובית הספר שייבנה שיעשו אותו בשקט וזה ,זה אחריות זה מסוג של העבודה הקלה .אני הכרעתי
בשלב מסוים שב 1.9-נכנסים .אגב אם לא היינו עושים את זה אי אפשר זה חומה ומגדל .אני בטוח שכשאנחנו
נכנס יהיו עוד שאלות ,עוד לא הכול מוכן ,אבל לא ירחק היום חודש חודשיים בית הספר יעמוד על תילו ב-
 .100%אגב אנחנו לא מכניסים ילדים עם אין אישורי בטיחות ואין אישורי כיבוי ואין את כל האישורים ,זה
ברור .כלומר מה שיחסר זה דברים אחרים ,לא ימצאו צמחייה עבותה ,כשאמרתי את זה לחלק מההורים
אמרו לי :מה זאת אומרת? אנחנו רוצים שהילדים שלנו ילמדו גם במקום שהוא צומח ולא באים והכול מוכן
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וכאלה .אז כמובן ניתן את הדעת לבית ספר בני עטרות ובכל המערכות ,אז יישר כוח ותודה לך ולכל הצוות
שאיתך .יוסי אתה רוצה לומר מספר משפטים? אז יוסי צנוע ,אבל הוא כל החודשיים האחרונים הוא גם
מטפל בעניין של להחליף את יובל גם בנושא הביטחון ,כל המערכת שיובל היה אחראי עליה הוא ממלא את
המקום שלה ,גם עד שא נחנו נמצא מחליף לאגף המוניציפאלי ,אבל כעת הוא עושה את זה .אז יישר כוח יוסי
לך וכל הצוות של התחזוקה והגינון והעובדים בביטחון ,אלון קב"ט המועצה שעושה עבודת קודש והאנשים
שאיתו ובכלל ,אמרתי יעקב וכולם באמת יישר כוח ,תמסור להם בשמנו ,אנחנו סומכים ובטוחים שב 1.9-או
יותר נכון ב 31.8-שיבואו למוסדות ימצאו מוסדות מוכנים ,תקינים ,בטוחים ,ונאחל לכולנו שנה מוצלחת.
בהזדמנות הזאתי אני רוצה לומר שביום חמישי ,זה חשוב מאוד חברי המליאה ,אוסנת אני רוצה שגם תשלחי
להם הזמנה ,אבל גם יוסי אמר לי שיישלח במיילים ,אנחנו ב 17:00-או ב?17:30-
מר נתן ריגלר:

ב.17:00-

מר שמעון סוסן:

ב 17:00-תוקעים מזוזה ,איפה?

מר נתן ריגלר:

בבניין הראשי.

מר שמעון סוסן:

מה שמתוכנן מוזמנים למזוזה ,מי מוזמן?

מר נתן ריגלר:

חברי המליאה ,ראשי ועדים ,אנחנו הצוות-

מר שמעון סוסן:

ועדי הורים וכול ההורים? אתה דואג להזמנות?

מר נתן ריגלר:

הכול נשלח הכול במייל .לא הוצאנו ,הוצאנו להם במיילים.

מר שמעון סוסן:

אבל עכשיו תשלחו הזמנות.

מר נתן ריגלר:

שלחנו.

מר שמעון סוסן:

אבל באותו יום ,לא סיפרת לחברי המליאה-

מר נתן ריגלר:

ב.17:30-

אותו יום מה מתקיים? תסביר לחברי המליאה ,בטח שקשורים ליישובים,
מר שמעון סוסן:
היישובים שלהם ...את בני עטרות.
ב 17:30-מוזמנים שכבות א' ב' ג' לפעילות של שעה וחצי ,מפגש עם כיתות א'
מר נתן ריגלר:
כבר היה דרך אגב ,היה ביום רביעי בבית ספר בבני עטרות ,אבל הם יבואו כמובן בשעה  .17:30תהיה פעילות
של שעה וחצי לכל שלושת הכיתות .יהיה משהו בנושא של יצחק נבון כמובן ,עם שחקני רחוב ופעילות יותר
חווייתית כזו ובשעה  19:00יגיעו שכבות ד' ה' ו' גם לאותו סבב להכיר את בית הספר וכו'.
מר שמעון סוסן:

אבל זה רק לתלמידים-

מר נתן ריגלר:

זה רק לתלמידים עם ההורים ,באים כולם .באים כולם הורים ותלמידים.

מר שמעון סוסן:

מסיעים אותם?

מר נתן ריגלר:

לא ,לא ,לא.

מר שמעון סוסן:

אז?

מר נתן ריגלר:
מסיעים.

לא מסיעים אותם ,הם באים יחד הורים ותלמידים לבד עצמאית ,לא

???:

המשפחה של נבון מגיעה ל-
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מר שמעון סוסן:

לא ,לא ,זה טקס אחר.

מר נתן ריגלר:

הטקס השני לקראת החגים אמרתי ,הם לא יכולים.

אמרתי תודות ,אנחנו עוברים הלאה ,תודה .אנחנו מצפים מכם להמשיך
מר שמעון סוסן:
להיות בהקשבה ולעשות הכול כדי שלא יחסר כלום במערכות החינוך .תודה נתן.
)12

דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017

מר שמעון סוסן:

אני עובר לדו"ח ביצוע תקציב רגיל .בבקשה.

שוב ערב טוב ,רוצים בעצם לסקור לכם את עיקרי הדו"ח החצי שנתי.
מר ג'קי להב:
ברשותכם אני אעביר את רשות הדיבור לשלמה ידידי פה ,הוא בעצם סגר את החצי שנה ,עם כניסתי לתפקיד
החדש .בבקשה שלמה.
מר שמעון סוסן:
שריפה גדולה .תמשיך.

שלמה ,דו"ח ינואר-יוני .כל שעתיים יש רצח בלוד התאבדות ,לוד סופר ברקת

אוקיי נתחיל ,חילקנו לכם כמה דפים ,בדף הראשון אנחנו רואים את הריכוז
מר שלמה כפרי:
של כל ההכנסות וההוצאות ,כ מובן ביחס לתקציב התקופתי והביצוע התקופתי של חצי שנה .ובצד ההכנסות
התקציב החצי שנתי  ₪ 65,725,000והביצוע  ₪ 61,810,000יש פער של  ,₪ 3,900,000תכף אני אסביר .יתר
העצמיות  ₪ 13,100,000ו ₪ 12,400,000-הפער לא משמעותי .בממשלה התקציב  28.5מיליון  ₪והביצוע הוא
 31.5מיליון  .₪הפער הוא  3מיליון  .₪בסך הכול הפער הוא קיטון של  ₪ 1,600,000לתקופה בסך הכול
ההכנסות .בנושא ההוצאות אז השכר יש פה תקציב  ₪ 35,155,000והביצוע  ₪ 37,659,000פער של  2.5מיליון
 ,₪אסביר בהמשך .בפעולות זה פחות קצת אבל זה לא נורא ,סביר ,ופירעון מלוות בסדר ,והעברה לקרן
פיתוח לא עשינו כלום ,זה בדרך כלל עושים בסוף שנה אחרי שרואים מה התוצאה הסופית ,האם יש עודף
וכמה יש עודף ואז אפשר להחליט כמה להעביר ,אוקיי? נכון לעכשיו העודף החצי שנתי הוא  .₪ 685,000לפני
שאני אסביר ,בדף השני שחילקנו לכם עכשיו יש את גביית הארנונה .וגביית ארנונה יש קצת ...כמה גבינו
מפיגורים ב 2-התקופות המקבילות ,כמה הנחות ומה הגבייה השוטפת ,ואתם רואים בעצם שהגבייה השוטפת
היא  2.7מיליון  ₪יותר מהתקופה המקבילה אשתקד .עכשיו בואו נסביר בארנונה ,תקצבנו  65מיליון  ₪וגבינו
פחות  3.9מיליון  .₪בארנונה ב עצם בתקציב לקחנו בחשבון הכנסה מיוחדת בגין שנים קודמות ממשרד
הביטחון  5מיליון  ,₪וקיבלנו את זה עכשיו בחודש שעבר ולכן זה יבוא לידי ביטוי רק בדו"ח הבא .כלומר
הפער הוא בגלל שההכנסה התקבלה לא בחצי השנה הזאת ,אלא התקבלה מיולי ואילך .לגביה הממשלה יש 3
מיליון  ₪עודף וזה ככה :הגידול בהכנסות ממשלה א' בחינוך יש גידול של  2מיליון  ,₪ברווחה יש גידול חצי
מיליון  ,₪ומהמשטרה בגין שמירה מוסדות חינוך יש גידול של  ₪ 308,000שחלק זה כמובן בגין שנה קודמת,
אבל כיוון שזה נכנס עכשיו אז זה נרשם עכשיו .כלומר עיקר הגידול הוא משרד החינוך  2מיליון  ,₪רווחה חצי
מיליון  ₪משטרה  0.3מיליון  .₪לגבי ההוצאות ,אז אתם רואים בשכר יש  2.5מיליון  ,₪ועיקרו של הפער הוא
כמובן בשכר חינוך ,יש גידול של  2מיליון  ₪וברווחה יש  ,₪ 360,000זה בעיקר הגידול ,סך הכול הגידול הוא
 2.5מיליון  ,₪וכבר  2.4מיליון  ₪זה רק חינוך ורווחה .כמובן שבהמשך השנה נעשה עדכון ונביא את הדברים
שיהיה יותר הגיוני ,כי נוספו משרות בגני ילדים סייעות ,לעומת שנה קודמת נוספו בסוף שנה באו לידי ביטוי,
אז נעדכן את זה בהמשך ,זה לגבי השכר .בפעולות אין פה חריגה יש פחות  ,₪ 1,300,000בפירעון מלוות אין
בעיה ,וכפי שאמרתי בהעברה לקרן פיתוח אין צורך בשלב הזה להעביר ,ולכן סך הכול בהוצאות יש קיטון של
 2.3מיליון  ₪ובהכנסות יש קיטון של  2.6מיליון  ,₪והפער ביניהם הוא עודף של  .₪ 685,000אם יש שאלות
נוספות אפשר לענות.
אני הייתי שואל שלמה ,...אתה אומר יש גידול כתוצאה מפער בחינוך וזה,
מר שמעון סוסן:
תפרט אותו ,תפרטו אותו .מה זאת אומרת גידול? אז למה הוא לא נלקח בחשבון בתקציב?
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מר שלמה כפרי:

אז אני אומר נוספו-

מר שמעון סוסן:

לא ,מה נוספו? בינואר התחלנו ,אתה מדבר על ינואר -יוני.

מר שלמה כפרי:

כן.

מר שמעון סוסן:

אבל התחלנו תקציב ,אני עכשיו חבר מליאה ,אני שואל אותך...

מר שלמה כפרי:

זה תקציב שעשינו אותו באוקטובר שנה שעברה.

בסדר .אישרנו בדצמבר שעבר ,אני בכוונה ,אני אומר לך עכשיו אני עורך הדין
מר שמעון סוסן:
של חברי המליאה ,כי זה משהו לא הגיוני.
מר אריק אטיאס:

ממה זה נובע מתוספת נסיעות?

שנייה רגע ,שנייה רגע ,באנו לתקציב בדצמבר ,לא אוקטובר ,אוקטובר
מר שמעון סוסן:
התחלת לדבר ,כל מנהל צריך להיות אחראי כלפיך או בכלל ,אי אפשר להיות בלי אחריות .באו אמרו אנחנו
רוצים תקציב ,המליאה לא אמרה להם תגידו להם מה אתם רוצים? יופי .אמרו יש  10מסגרות של צהרונים,
 10גנים 4 ,בתי ספר 8 ,זה ,זה החינוך ,הנה מטה המועצה הנה האוטובוסים התחבורה מה שאתה לא רוצה,
הכנסת הכול יופי .עכשיו אתה בא לחברי המליאה שאישרו ,אף אחד לא הוריד שקל ,לא הוסיף שקל ,אני
בכוונה לוקח את זה למקום ,נשגב מבינתי .אם היית אומר לי לא צפינו שיהיה בינואר-יוני משהו ,הרי
בדצמבר ,מערכת החינוך התחילה בספטמבר הגיעה לדצמבר אנחנו יודעים כמה היא עומדת ,מערכת החינוך
ידוע כמה היא עומדת ,עדכנו תקציב בדצמבר על שנה קודמת ,בנו וביקשנו תכנית עבודה לשנה הבאה ,אנחנו
אומרים שינואר -יוני ,עכשיו אם היית אומר לי שבסוף שנה יש בעיות ,הייתי אומר לך בדצמבר שאישרנו
תקציב לתוכנית העבודה יכול להיות שבספטמבר באו מסגרות חדשות קמו גנים חדשים ,זה משנה
משמעותית את הדבר .מה קרה בינואר-
מר שלמה כפרי:

אני אסביר.

מר שמעון סוסן:
אקבל תשובה.

לא ,אני שואל את השאלות יותר לשאלות לא לתשובות ,כי הרי בסוף אני לא

מר שלמה כפרי:

אז למה אתה שואל?

שנייה ,כי אני שואל את השאלות הגזבר החדש יושב פה ,אני רוצה שיידע ,כי
מר שמעון סוסן:
ינואר-יוני  ₪ 2,400,000בשכר אני שואל איך יכול להיות?
א ני אסביר ,קודם כל בדצמבר לא עדכנו תקציב ,אישרנו את העדכון ,התקציב
מר שלמה כפרי:
עושים אותו חודשיים לפני כן ,אי אפשר תקציב להגיד סתם מספר מההפטרה ,עושים אותו יושבים כל מנהלי
האגפים יושבים איתך ,רואים כמה הכנסות ,כמה הוצאות ,עושים עדכון .אתה לא יכול בדצמבר ,מתי הביצוע
של שנה שעברה? רק בפברואר מרץ הביצוע ,לא לפני כן .בנובמבר אתה לא יודע כלום מה יהיה בנובמבר .לכן
לפי אוקטובר לקחנו אומדנים ומסתבר ,ואני בדקתי שבחינוך במיוחד בנובמבר דצמבר השכר היה בהרבה
סעיפים הרבה יותר מאוקטובר.
מר שמעון סוסן:

יופי ,אז עכשיו אני שואל אותך-

אז מה ,נוספו גנים ,נוספו סייעות ,בגלל כל הדברים האלה ,נוספו עוזרות
מר שלמה כפרי:
שניות ,סייעת שנייה זה נקרא ,וכל זה נותן .בתיכון השנתי נוספו מורים ,נוספו שעות ,אתה יודע על מה אני
מדבר ,נוספו שעות ,הזה אף אחד לא אמר ,ולכן התקצוב הוא קיים ולכן כל שנה עושים עדכון תקציב.
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לא ,אבל אני רוצה לומר משהו קודם כל אני מלין ,עזוב רגע את שיטת
מר שמעון סוסן:
העבודה ,אני רוצה לעצור את זה .עכשיו חברי המליאה מבינים ,אני גם שואל שאלות בהתרסה בכוונה .למה?
אנחנו מבינים שאם אתה מקים ,אם מקימים עכשיו צהרונים נוספים וגנים נוספים לבד כל גן התקציב שלו
.₪ 250,000
מר שלמה כפרי:

.₪ 270,000

 ₪ 270,000לא משנה .מספיק שקם גן ו 4-מסגרות צהרונים זה יוצא מיליון ₪
מר שמעון סוסן:
פער ,הרי אין לנו חסר ,תשימו לב אני גם עונה לכם ,אין חסר בהכנסות ,הפוך אנחנו מבקשים לומר לכם שיש
עודף של  ₪ 600,000בינואר -יוני ,אבל זה לא העניין .אני רוצה לומר שאני חושב שצריך לעשות עבודה יותר
צמודה עם המנהלים שבאים מבקשים תקציב ,מאשרים להם תקציב ,אני לא אומר יש דברים שלא יכולנו
לשלוט עליהם ,למה? הם תוספת תוך כדי תנועה ,תוספת בחינוך ,ברגע שיש מסגרת חדשה יש תוספת .אגב
כשיש תוספת מסוג של צהרון חדש או גן חדש או כיתה חדשה או לא יודע מה ,ממילא יש גם הכנסות בצידה,
זה לא שרק הוצאות ,זה לא שכאילו פותחים משהו שהוא רק להוצאות .אבל כשיש  2.5מיליון  ₪או 2.4
מיליון  ₪של שכר שאנחנו לא צפינו אותו בחינוך כתוצאה מכך שיש מסגרות נוספות וכאלה ,אני חושב שזה
יותר מידי.
מר ג'קי להב:

אני יכול לסנגר רגע על העניין?

מר שמעון סוסן:

כן.

מר שלמה כפרי:

המרכיב העיקרי זה בתיכון שש שנתי.

מר ג'קי להב:
בספטמבר שנת לימודים-

בתיכון נתחיל מהתיכון .אתה אמרת נכון ,איך יכול להיות שאני מאשר

מר שמעון סוסן:

לא ספטמבר ,הא כן שנת לימודים-

שנכנסת כבר לתוך יוני  2017זה הדו"ח שמוגש לפניכם ואני לא חזיתי מה
מר ג'קי להב:
שחזיתי .אומר שלמה :תשמע ,כשאני הסתכלתי על הנתונים הם היו נתונים של ספטמבר ,ערב פתיחת שנת
הלימודים ,נוספו לי ,ככה הוא אומר ,נו ספו לי בהפתעה ,הוא לא אומר את המילה בהפתעה ,אבל נוספו לי
בהפתעה מורים או כוח אדם שלא ראיתי אותם ,עכשיו כוח האדם שנוסף לו נכנס לו כבר לכל השנה וגולש לו
לתוך ינואר-
מר שמעון סוסן:

אז אני עכשיו אומר לך-

מר שלמה כפרי:

אני אומר לך שוב ,אני מדגיש את זה וחבל ,בפעולות אין שום גירעון אוקיי?

מר שמעון סוסן:

אבל ברור.

מר שלמה כפרי:

רק בשכר.

מר שמעון סוסן:

אבל ברור-

מר שלמה כפרי:

רק בשכר ,רק בשכר ואתה יודע מי אחראי על השכר.

מר שמעון סוסן:

אבל בסדר ,עזוב רגע-

מר שלמה כפרי:

איך מוסיפים פה מוסיפים שם אני לא יודע ,אוקיי?
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בסדר .מה שאני רוצה לומר לך ,כשהוא אומר לך תיכון ,סתם רק בשביל לסדר
מר שמעון סוסן:
את האוזן ,ההוצאות של השכר בתיכון שהם על המועצה ,הם כאילו על תקציב המועצה ,המורים של התיכון
זה גם דבר חדש ,כאילו המורים וכל ההנהלה ,אנחנו מתוקצבים ממשרד החינוך ואנחנו משלמים שכר
למורים .עכשיו מספר מורים מועט מביא לך ,כי הם צרכני זה ,לא משנה .מה שאני רוצה לומר שלמה-
אבל בסך הכול שמעון ,אנחנו בתיכון קיבלנו ממשרד החינוך יותר ב719,000-
מר שלמה כפרי:
 ,₪קח את זה בחשבון ,אז הגידול הוא לא  2מיליון  ,₪זה פחות זה.
מר שמעון סוסן:

ברור ,אני הסברתי לחברים.

גב' אביגיל חבשוש:

לא הבנתי את הוויכוח אם יש-

מר שמעון סוסן:

לא ויכוח ,לא.

(מדברים יחד)
מר שמעון סוסן:

אני משכתי לקו מסוים-

גב' אביגיל חבשוש:

אני הבנתי.

אבל תנו לי ,עוד לא הבנתם למה אני משכתי .מה שרוצה לומר שלמה ,זה הכול
מר שמעון סוסן:
בסדר ,הכול צודק .אני לא מקובל עליי שאנחנו נבוא בדצמבר ומישהו ידבר איתי במונחים של ספטמבר ויביא
לי תקציב במונחים ,זה מה שאני רוצה לומר .עכשיו אני מבין את שלמה ,ואני מבין את הקושי אני מאתגר את
ג'קי ,אני מאתגר אותו  ,אני רוצה למנוע מקסימום את הדברים האלה ,אי אפשר למנוע לגמרי .אגב כמו
שאומרים זה כאילו בצד ההוצאות אבל גם הכנסות לא מעודכנות ,כי הנה הנה אתם רואים לא חסר ,בתקציב
לא חסר .כלומר התקציב סיימנו אותו בסדר ,הפוך אנחנו בעודף .אבל זה שלא מובא לידי ביטוי ה2,400,000-
 ₪בגדול ,אני הייתי מפרק אותם קודם כל-
מר דב בן אברהם:

צריך לבוא מוקדם יותר.

לא ,אני הייתי מפרק את ה ₪ 2,400,000-ורוצה שנעשה עבודה ללמוד ממה
מר שמעון סוסן:
בשנה קודמת היה  ,₪ 2,400,000זה דבר אחד .דבר שני אני מבקש שבתקציב השנה הזאת נכנס יותר לעומק
ו לא ניקח את המדד ,אפילו שעושים עבודת הכנה ,נעשה עבודת הכנה לא רק שתובא לספטמבר אוקטובר,
נעצור רגע בענייני שכר ,זה דבר פשוט .אם אני בדצמבר מביא תכנית עבודה למועצה ,אז נכון זה מצריך עוד
שעתיים עוד  3עוד  4עבודה בשביל לשמוע מה קרה בשכר ספטמבר ואוקטובר ,ואני לא צריך את זה גם
נובמבר ,כי נובמבר זה יותר ,כבר בדצמבר עוד לא קיבלתי את התמונה ,אבל לפחות ספטמבר אוקטובר מה
קרה עם המורים ,מה קרה עם מצבה של כוח אדם ,מה קרה עם צהרונים ,מה קרה עם גנים ,ולהביא את זה
לידי ביטוי בהערכה .הרי בסוף תקציב זאת הערכה ,תקציב בנוי ככה שזה הערכה ,אנחנו יודעים את זה.
מר ג'קי להב:

אומדנים.

אומדנים של הכנסות והוצאות ,הכול אומדנים .אבל אני רוצה אומדן יותר
מר שמעון סוסן:
קרוב ,אני רוצה אומדן יותר קרוב .והנה אתה עכשיו מלווה אותנו והשנה אנחנו נעשה ,אתה תהיה אחראי על
האומדנים ,אתה תתקן את הטעות הזאתי.
מר שלמה כפרי:

שמעון ,אני הראיתי לך-

מר ג'קי להב:

כוח האדם בחינוך מתייצב בנובמבר דצמבר.
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לא ,אני רוצה לקבל ,אני רוצה שחברי המועצה יקבלו תמונה מקסימלית .אני
מר שמעון סוסן:
לא אומר שלא נעשה מאמץ ,אגב חייב לומר בשביל ההגינות גם ,שלמה כגזבר המועצה עבד שנים רבות ,היום
אנחנו אומרים ,לא גיליתי עוד בזמן שהוא עבד פרונטלית ,אבל לא היה לו תקציבאי ,לא היה לו כלכלן ,לא
היה לו סגן גזבר ,לא היה לו כלום ,הוא היה לבד .וקשה לעבוד בעניין הזה ,היום אתם יש לכם כבר צוות ,לאט
לאט יש לכם צוות פה ,הנה סגן גזב ר ,סגן זה ,שלמה נמצא .השנה היעד שלנו להביא ,אני מבקש בעניין הזה
להביא מקסימום נתונים ,אנחנו יודעים תמיד שיהיו דברים שאנחנו לא נדע להעריך אותם נכון מחוסר ידיעה
לתוכנית עבודה ,אז בגלל זה אנחנו עושים תיקונים ובגלל זה אנחנו רואים-
מר דב בן אברהם:

עודף בתקציב.

לא הבנת העודף בתקציב זה רק הוכחה שאנחנו עובדים נכון ,וכשיש הוצאה
מר שמעון סוסן:
שלא נספרה אז גם ההכנסה שלה לא נספרה .זה ההוכחה ,אבל אני רוצה להגיע-
אבל זה לא בדיוק נכון ,כי אם התקציב הזה שהלך על דברים שמחויבי
מר דב בן אברהם:
מציאות ועוזרים בחינוך ,אז שווה עוד יש את ...התקציב של-
מר שמעון סוסן:

אבל אני רוצה...

מר דב בן אברהם:

היו פה ב ₪ 1,900,000-זה לא מי יודע מה.

בינינו ...זה תקשורת .הנה היום קיבלנו הודעה שאחד מהמגמות של נחשון,
מר ג'קי להב:
שהיה מצריך  57שעות לכיתה אושרו רק  ,33התקשורת המידית ביום שלישי חניתה ונתן יושבים אצלי לעדכן
את זה ,כי היא צריכה ,כבר היא שיבצה את המורים .אתה מבין? היא מתחייבת למורים יש לה לוח שעות .זה
הכול מתחיל ונגמר שם.
אבל אני אומר לכם שאני רוצה ,אבל אני לא אומר לך שאנחנו נגיע לאידאל,
מר שמעון סוסן:
אבל אני רוצ ה מקסימום נתונים לצמצם רווחים .מותר לי להגיד לכם שאני רוצה על כל התוכניות שאנחנו
עושים לעשות בדיקה בכוח אדם נכון לסוף נובמבר שמשקף את אוקטובר ,כי הנתונים יהיו בסוף נובמבר של
ספטמבר אוקטובר ,ואז זה נותן לי איזה שהוא סוג של תמונה אם היה בלת"ם ונולד עוד צהרון עוד מסגרת
כזאת ,עוד כמה מסגרות אז אנחנו יודעים לנמק אותם ,אבל לא סכום כזה.
מר שלמה כפרי:
אפילו לא אחוז.

שמעון ,הסכום נראה אולי קצת גבוה ,אבל כשאני עושה חשבון זה  ,0.07%זה

מר שמעון סוסן:

מה?

(מדברים יחד)
מר שלמה כפרי:

אני אומר לך.

מר שמעון סוסן:

מה פתאום 2.5 ,מיליון  ,₪מה אתה אומר לי-

מר שלמה כפרי:

מתוך  35מיליון  ₪תקציב חצי שנתי זה .0.07%

מר שמעון סוסן:

מה?

מר שלמה כפרי:

הפער.

מר שמעון סוסן:

זה לא נכון.

מר שלמה כפרי:

למה לא?

מר שמעון סוסן:

זה  2.4מיליון  ₪מה שאמרת?

מר שלמה כפרי:

כן.
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מה פתאום 2.4 .מיליון  ₪זה כמעט  7% ,10%מה 35-מיליון  2.4 .₪מיליון ₪
מר שמעון סוסן:
זה אחוז ,על מה אתה מדבר? מ 35-מיליון  ₪כמה?
מר יוסי אלימלך:

.7%

 ,7%איך אתה אומר  ,0.07%זה  .7%שלמה ,לא משנה ,סיימנו את העניין הזה.
מר שמעון סוסן:
תודה רבה לך ,שלמה הציג את ינואר -יוני אני מבקש לאשר את דו"ח התקציב הזה שמראה עודף של 600,000
 ₪וכמה?
מר שלמה כפרי:

.₪ 685,000

מר שמעון סוסן:

 ₪ 685,000בחציון.

שמעון סליחה שאני יוצאת מה ,-הצמחייה פה האדניות פה זה לא מכובד ,אני
גב' אביגיל חבשוש:
מצטערת ... .מדברים על מיליונים.₪ 10 ,
מר יוסף אמיתי:

 ...עכשיו בשכר גירעון של  2.5מיליון .₪

מר שמעון סוסן:

לא ,זה אחרי הגירעון.

מר יוסף אמיתי:

אחרי הגירעון .₪ 685,000

מר שמעון סוסן:

ברור .אין חוסר ,הגירעון-

מר יוסף אמיתי:

לא ,לא חסר אבל בתקציב זה בסדר.

מר שמעון סוסן:

הכול בסדר.

מר יוסף אמיתי:

יש עודף ,יש עודף בתקציב.

כן ,כן .אני מבקש לאשר את הדו"ח של ינואר-יוני ,מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושר דו"ח ינואר-יוני .תודה שלמה כפרי ,תודה רבה לגזבר ג'קי.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017
)11

דיווח ראש המועצה.

דיווחים .חבר'ה אמרנו הטקס של המזוזה ב 17:00-ביום חמישי ,תשלחי
מר שמעון סוסן:
לכולם גם הודעות וגם במיילים ,חשוב מאוד שאנשים יבואו ויכבדו את הזה ,לא בכל יום קם בית ספר כזה.
ויש עוד דיווח  1או  2של מנכ"ל המועצה.
מר יוסי אלימלך:

 2דברים ,אחד הרמת כוסית ,תרשמו לפניכם נשלח לכם זה יהיה ב-18.9.17-

מר שמעון סוסן:

יומיים לפני ראש השנה.

יומיים לפני ראש השנה ,על מיקום נודיע בהמשך .דבר נוסף ,מי שלא נחשף
מר יוסי אלימלך:
לזה עוד ,אם אתם זוכרים שנה שעברה עש ינו תחרות בין העובדים ,קראנו לה מחדדים עפרונות .זה תחרות
של העובדים לחשיבה יצירתית וחשיבה מחוץ לקופסה .אני מזכיר לכם הפרויקט שנבחר הפרויקט שזכה
במקום הראשון בעצם היה פרויקט של מספר עובדות שהציעו לקח אוטובוס צהוב שאנחנו מוכרים בגרוש
וחצי בדרך כלל ,לפרק אותו ולהפוך אותו לאוטובוס דיגיטלי ,לשים שם הרבה עמדות דיגיטליות ולצקת
לתוכו את כל השירות שהמועצה יודעת לתת ,ולעבור עם האוטובוס הזה בין היישובים כדי להגיע לאנשים
שלא יודעים לעשות פעולות באופן דיגיטלי כדי למנוע מהם או לחסוך מהם את ההגעה למועצה ולקבל
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שירותים ,הם יוכלו לקבל ליד הבית .כלומר מבוגר שמגיע למועדון ותיקים האוטובוס יגיע עד אליו ,וכל
פעולה שהוא ירצה לעשות לשלם ארנונה ,להירשם ,לשאול ,לבדוק ,להביא ,לחתום ,כל מה שהוא צריך מול
המועצה יהיה ליד הבית אצלו ,הוא לא יצטרך לבוא עם אוטובוסים לארגן טרמפים ולהגיע לפה .והצוות הזה
פיתח את זה ליותר ,זה לא רק שירותים של המועצה ,האוטובוס הזה גם יידע לתת למשל את כל מה שקשור
בנושאים של המדינה .למשל אם היום קשיש שרוצה לשלם את חשבון החשמל שלו  ,₪ 44לוקח  44מטבעות
שם בשקית נוסע לבנק הדואר בלוד ,נוסע שעתיים מחכה בתור  3שעות וחוזר ,הוא יוכל לבוא לאוטובוס
לשלם במזומן ואנחנו נשלם עבורו באינטרנט .לא רק זה ,כל השירותים שהמדינה בעצם יודעת לתת ,אז רק
לעדכן אתכם ,האוטובוס הזה כבר הספיק למכור את האוטובוס הצהוב כי הוא לא מתאים ,לקנות אוטובוס
של אגד השטוחים האלה של העיר ,לחתום הסכם עם מעבדת החדשנות של בצלאל ,האוטובוס הזה כרגע
נמצא בסטודיו של בצלאל בהתקנות והוא הופך להיות אוטובוס דיגיטלי ,יצרנו הרבה שיתופי פעולה עם כמה
וכמה גורמים של המדינה.
???:

...

מר שמעון סוסן:

יש תשמעו עכשיו לאן זה הולך.

מר יוסי אלימלך:

עוד מעט נגיע.

מר שמעון סוסן:

תשמעו לאן זה הולך.

במקביל במסגרת ההשתתפות של המועצה בפרויקט של מובילים דיגיטליים
מר יוסי אלימלך:
של המדינה הוציאו קול קורא ,רשות שרוצה בנובמבר יש בברצלונה תערוכה של סמארט סיטי ,של ערים
חכמות כל שנה ,זו תערוכה הכי גדולה בעולם של סמארט סיטי ,והמדינה הציעה לרשויות שרוצות להקים שם
דוכן ,כלומר דוכן שמייצג את ישראל ,ואנחנו לקחנו את זה צעד אחד עוד קדימה ,והחלטנו לא לפתוח דוכן
רגיל ,הצענו למדינה במקום להקים דוכן רגיל שיש עוד מאות דוכנים כאלה ,אנחנו לוקחים את האוטובוס
פיזית לברצלונה .אז כרגע התוכנית אושרה במדינה ,האוטובוס הזה-
מר שמעון סוסן:

השרה לשוויון חברתי גילה גמליאל הגיעה.

גילה גמליאל הייתה פה .האוטובוס הזה נמצא בהתקנות ,הוא יסיים את
מר יוסי אלימלך:
ההתקנות בערך עוד כשבועיים ,אנחנו נתחיל בשינוע שלו על האנייה בסביבות אמצע אוקטובר ,הוא יגיע
לתערוכה באמצע נובמבר ,והדוכן הרשמי של ישראל יהיה האוטובוס הדיגיטלי של חבל מודיעין .במסגרת הזו
אנחנו רוצים להוציא משלחת שמורכבת גם מהעובדים שיזמו את הרעיון הזה 5 ,עובדות ועוד כמה מנהלים
שייצגו את חבל מודיעין ובכלל את המדינה בברצלונה בתערוכת ערים חכמות.
מר דב בן אברהם:

משחק של ברצלונה...

מר יוסי אלימלך:

משחק דיגיטלי.

מר שמעון סוסן:
לא מבין? לך ישר.

לא ,אנחנו בכלל הולכים לפרויקט הזה בגלל שאני אוהד את ברצלונה ,אתה

מר יניב חלפון:

יש משחק חוץ באותו שבוע.

אגב התערוכה בברצלונה למוניציפאלי לערים חכמות בעולם בלי קשר
מר שמעון סוסן:
לאוטובוס שלנו ,בלי קשר ,המדינה שלנו כבר כמה שנים מייצגת ,אנחנו לא הספקנו ללכת ,המועצה שלנו לא
הספיקה ללכת בשנים קודמות ,אבל הולכים לשם מלא רשויות ללמוד על כל ההתרחשות .בעצם זאת תערוכה
עולמית ,שבאים מכל העולם אליה לחדשנות מוניציפאלית מה שנקרא ,ואנחנו פה באמת החבר'ה לקחו ויזמו,
גם החבר'ה שנמצאים עם יוסי במובילים הדיגיטליים ,רוני ענבר וירון והוא שהלכו לתוכנית ,תכנית גדולת
ממדים ,שהם נמצאים שם איתה ולקראת סיום ,לקראת סיום שלהם של שנת השתלמות שהייתה ,והם
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מביאים מהמקומות ,הם סופגים ולומדים במובילים דיגיטליים ,כולל הם היו בבוסטון אני מזכיר למי שלא
יודע לאיזה  10ימים ,הם מביאים גם מהשולחן למידה שם למועצה פה ,והם נפגשו עם קבוצות איכותיות
במועצה שעשו עבודת קודש ,שיוסי הוא היוזם של כל הפרויקטים האלה ,ומגיע לו יישר כוח .לתת לעובדים
של המועצה בחתך של רב אגפי ,כלומר אין קבוצה ממקום אחד ,הקבוצות הם חוצות ארגון .וגם פה למשל
בקבוצה הזאתי סתם ,מי הנשים שנמצאות שמה?
בצוות שיזם את הרעיון הזה בעצם נמצאת ג'ודי שהיא מזכירה בבית ספר
מר יוסי אלימלך:
מישרים ,נמצא מזי שהם מנהלת מחלקת רישוי עסקים ,דנה מהוועדה לתכנון ,עילית ממחלקת קהילה ,והדס
פורת גם מהקהילה-
שהיא מרכזת את כל העניין של כל הנושאים האלה ,ורוני וירון ויוסי הם
מר שמעון סוסן:
כאילו במובילים דיגיטליים ,זה בערך הקבוצה .אנחנו נגבש קבוצה ,נביא אותה לאישור ,בגדול אני ביקשתי
את החברה הכלכלית להיות שותפה לעניין הזה גם ,כי יש פה הרבה חדשנות .במליאה הבאה אנחנו ניתן
פירוט יתר לעניין הזה .ברמה העקרונית אנחנו הבאנו לכם את הזה .אני חושב שזה כבוד גדול למועצה להיות
במקום הזה .אנחנו מכינים את האוטובוס אגב לשירות שלנו ,אנחנו לוקחים אותו לספרד מחזירים אותו,
כשהוא יח זור הוא ישרת את ,השאיפה שלנו שהוא ישרת פה את התושבים ,ביישובים השונים.
מר יניב חלפון:

אפשר הערה קטנה?

מר שמעון סוסן:

בבקשה.

תראו ,אחד הנושאים שיותר ויותר מדברים עליו בשנים האחרונות שהעולם
מר יניב חלפון:
הולך ונהיה עולם דיגיטלי ,זה על הקבוצות שבעצם לא מצליחות להדביק את הקצב ובעצם לא מקבלות
שירותים כתוצאה מזה .המרחק שלהם מהשירותים הולך וגדל .זה בעיקר אוכלוסיית הגיל השלישי אבל לא
רק .אנשים שמתקשים להסתדר עם העולם הדיגיטלי בעצם מאבדים את היכולת שלהם לתפקד בתוך העולם.
הפרויקט הזה הגדולה שלו שזה בעצם בחבל מודיעין יעברו בכל היישובים וידאגו שהאוכלוסייה הזאתי לא
תתנתק מתוך העולם הדיגיטלי ,מהיכולת שלה לתפקד בצורה נוחה בעולם הדיגיטלי ,ואני חושב שכל הכבוד
לצוות שחשב על זה ,ליוסי לכל ההרמה של הפרויקט הזה.
מר אריק אטיאס:

אבל שגילה תדאג לצוות צילום שיהיה...

לא ,למדינה יש עניין לפרסם את זה .אל תדאג כשזה יהיה מוכן זה יעלה
מר שמעון סוסן:
לשיווק מבחינת חבל מודיעין .אני לא יודע מי מכיר ,אתה הצלחת כבר להכיר אותי ,אני לא חושב שפרסום
לבד ,פרסום לשם פרסום מועיל .תפיסת עולמי אם אתה לא עוקב אחריי ,זה תפיסת עולמי .אם מפרסמים
משהו ויש תועלת למועצה ממנו ,בבקשה .אם לא תשאירו את המועצה בשקט ואני גם בשקט ,אנחנו לא
נרשום באף מקום מה שלא צריך .כמו שאני לא שם שלטים באזור תעשייה חבל מודיעין שכולם חושבים
שהוא של שוהם ,שימשיכו לחשוב של שוהם ,אנחנו צריכים כסף של אזור התעשייה לחינוך ,כסף לנוער ,כסף
לזה .ואותו כנ"ל באייר פורט סיטי ואותו כנ"ל בעוד מקומות ,תניחו לנו .אבל ממילא האוטובוס הזה יעשה
את הבאז שלו ,אם הוא מגיע לברצלונה והכול בא על מקומו בשלום ,ואנחנו שם ...אז ידברו על זה ולא יפסיקו
לדבר על זה .ואם המדינה החליטה לקחת את זה להציע את זה שמה עוד שלא יהפכו אותנו כחברה של
סטארט-אפ .חברים תודה רבה לכם ,הישיבה הסתיימה.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,36מיום 27.8.2017
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום .28.6.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום .28.6.17
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17
)3

אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח – פארק התעשייה חמ"ן.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י – רשות מקרקעי ישראל,
לתכנון ופיתוח פארק התעשייה חמ"ן ,תיק א 52358933/ומסמיכה את מורשי החתימה מטעמה ראש
המועצה והגזבר לחתום בשמה על ההרשאה.
)4

הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות התכנון והפיתוח בפארק תעשייה חמ"ן.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להסמיך את החברה הכלכלית לבצע בשמה את עבודות התכנון
והפיתוח של פארק התעשייה חמ"ן ,בהתאם לחוזה ההרשאה שייחתם בין המועצה לבין רמ"י.
)5

אישור תב"רים:
עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין.
עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון.
עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
-

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין – מ .החינוך . ₪ 12,187,365
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון – מפעל הפיס – ,₪ 4,397,510
משרד החינוך –  ,₪ 5,574,237סה"כ – .₪ 9,971,747
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן –
מפעל הפיס – .₪ 1,427,689
)6

אישור גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.
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)7

אישור מורשי חתימה של המועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ראש המועצה מר שלמה סוסן וגזבר המועצה מר ג'קי להב כמורשי
חתימה של המועצה.
)8

אישור מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.
)9

אישור מכרזים:
מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה טמוני קרקע.
מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות.
מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון.
מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד.
מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי ספר.
מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים.
-

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה
טמוני קרקע .חברת שיא אשקלון  + ₪ 17,000מע"מ ,סה"כ .₪ 19,890
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן,
חברת אגאין בסך .₪ 2,707,631
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות,
חברת התעשיינים בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 12.285לארוחה כולל מע"מ.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון,
חברת רוז הפקות בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 9,594לחודש לפני המע"מ
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח
רגיל ומיוחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט
לבתי ספר ,חברת א.ד .מיראז' תעשיות בע"מ  13%הנחה על כל הפרקים שניתנו.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה
ודירקטורים ,חברת אנג'י נופש ,שי מלאכי נופש והפקות .מלון רויאל ביץ' ,העסקה בסך  ₪ 5,639לחבילה.
)12

דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,36מיום ראשון27.8.17 ,

 4סמכויות אותן ניתן להקנות לממונה על הגביה:
א.

גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי תקציב) התשנ"ג  .1992ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.

ב.

גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-של קנסות שפסק ביהמ"ש לעניינים
מקומיים לטובת ברשות המקומית.

ג.

גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין התשל"ז 1977-בשל עבירות שהן ברירת
משפט כאמור בס' (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-המגיעים
לרשות המקומית על פי כל דין.

ד.

גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות התשמ"ן ,1985-של קנסות מנהליים
שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס
בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.
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