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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,40מיום שלישי23.1.18 ,

על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  39מיום .20.12.17
 )2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .21.12.17
 )3עדכון נוהל תמיכות.
 )4אישור תב"רים:
-

אישור תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  ₪ 400,000מקרנות הרשות.

-

אישור תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך .₪ 350,000

-

הגדלת תב"ר  – 54חידוש מבנים "למען אחיי" בסך ( ₪ 75,000הרשאה חדשה).

-

הגדלת תב"ר  – 6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך – .₪ 95,301
 ₪ 80,683מתקציב משרד החינוך ו ₪ 14,618-ע"ח ישיבת נחלים.

-

הגדלת תב"ר  – 48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך .₪ 1,830,901
 ₪ 1,281,630מתקציב משרד התחבורה ו ₪ 549,271-מתקציב פיתוח אחיסמך.

 )5אישור תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת .2018
 )6עדכון מורשי חתימה של המועצה.
 )7אישור מכרזים:

)9

-

מכרז פומבי  – 25/2017הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי (שחבק).

-

מכרז פומבי מס'  – 15/2017איסוף נתוני שטח.

-

מכרז זוטא מס'  – 29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט.

דיווחי ראש המועצה.

תוספת לסדר היום:
 )8אישור שמות רחובות בפארק חמן.
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,40מיום שלישי23.1.18 ,

 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום –ערב טוב לכולם ,אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה .על סדר יום:
מר שמעון סוסן :
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  39מיום  .20.12.17נושא שני ,אישור פרוטוקול ישיבת מליאה
שלא מן המניין מ .3 .21.12.17-עדכון נוהל תמיכות .4 .אישור תב"רים רכש והתקנת טמוני קרקע בסך
 .₪ 400,000אישור תב"ר מובילים דיגיטליים בסך  .₪ 350,000הגדלת תב"ר  54חידוש מבנים "למען
אחיי" בסך  .₪ 75,000הגדלת תב"ר  6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך  80,683 .₪ 94,618מתקציב
משרד החינוך ,ו 14,618-על חשבון ישיבת נחלים .הגדלת תב"ר  48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך
 ₪ 1,281,630 .₪ 1,830,901מתקציב משרד התחבורה ,ו ₪ 549,271-מתקציב פיתוח אחיסמך .5 .אישור
תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת  .6 .2018עדכון מורשי חתימה של המועצה .7 .אישור
מכרזים :מכרז פומבי  – 25/2017הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי שחבקים מה שנקרא .מכרז פומבי
מס'  – 15/2017איסוף נתוני שטח .מכרז זוטא מס'  – 29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי
ספורט . 8 .ביקשנו להוסיף אישור שמות רחובות בפארק חמן ,זה נושא שהוספנו אותו בהנהלה ועכשיו
אני מבקש לאשר אותו ,מסתבר שהרחובות בפארק חמן נקראו אבל לא הוחלט עליהם במועצה ,כלומר
הם קרואים ויש שמות ,אבל לא העברנו החלטה סטטוטורית ו 9-יהיה דיווחים.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  39מיום .20.12.17

ברשותכם אני מתחיל את הישיבה ,אישור פרוטוקול ישיבת מליאה
מר שמעון סוסן:
מספר  , 39יש הערות למישהו לישיבה שהיינו ,בישיבה הרגילה שבה היה עדכון תקציב ,אני מזכיר לכם
באילת?
היה טוב מאוד באילת.

???:

אני מדבר על הפרוטוקול ,יש למישהו הערות? אני מבקש לאשר את
מר שמעון סוסן:
הפרוטוקול של הישיבה הרגילה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  39מיום .20.12.17
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .21.12.17

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  ,21.12.17הישיבה
מר שמעון סוסן:
הזאתי דיברנו בה על תכנית העבודה ותקציב ,אישרנו שמה את זה .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  21.12.17פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .21.12.17
)3

עדכון נוהל תמיכות.

מר שמעון סוסן:

 3עדכון נוהל תמיכות .בבקשה אדוני המנהל.

יש לנו את נוהל התמיכות שאנחנו רצים איתו כבר כמה שנים .לאחרונה
מר יוסי אלימלך:
נתקלנו באיז ה שהיא לקונה שם ,ואנחנו רוצים לחדד את סעיף מספר  13שאומר" :תנאי למתן תמיכה
לגוף הינו שלפחות  85%ממקבלי השירות של אותו הגוף הם תושבי המועצה ".כדי למנוע מצב שבאות
כל מיני עמותות שהם חשובות וטובות כשלעצמן אבל הן לא קשורות למועצה ומגישות תמיכות או
מגישות בקשות תמיכה למועצה ,אנחנו רוצים לצמצם את זה לעמותות שעובדות אך ורק במועצה ,אז
לחדד את הסעיף הזה ,להוסיף אני מקריא עוד פעם" :תנאי למתן תמיכה לגוף הינו שלפחות 85%
ממקבלי השירות של הגוף הינם תושבי המועצה".
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,40מיום שלישי23.1.18 ,

מר שמעון סוסן:

יש שאלות בבקשה?

כן ,יוסי קודם כל אני רוצה להבין ,כל מי שמגיש בקשה ,אתה בעצם
מר אהרון גל:
מחליט מי כן ומי לא ,אם מישהו לא מהמועצה אתה לא חייב.
מר יוסי אלימלך:

לא ,מי שעומד בקריטריונים.

מר אהרון גל:

מי שעומד בקריטריונים אבל יש לך  5ואתה רוצה לתת ל.3-

רק שנייה ,רק שנייה ,קודם כל לשאלתך ,בוא נעשה סדר .המועצה
מר שמעון סוסן:
קובעת קבוצת כסף שהיא רוצה לתמוך בו בגופים שונים ,בוא נאמר ...ואז אישרת תקציב ויש בו זה.
קבענו תבחינים ,זה נקרא תבחינים שבהם אנחנו רוצים לתת לעמותות שהם משרתות את תושבי
המועצה ,וקבענו כללים מספר ואין לנו עניין על דרך ההתנגדות ,אין לנו עניין לתת לאחרים .אנחנו
רוצים לפי התבחינים .התבחינים נקבעים כי אנחנו רוצים לתת רק למי שעומד בקריטריונים ,בתבחינים
הללו .כי מה יהיה אם בכלל ,אם לא היינו עוצרים את ההגנות האלה בתבחינים ,כל עמותה בכל ארץ
ישראל יכולה לבוא לבקש ,לא רק במועצה ,לבוא לבקש את המועצה ,אם הייתי אומר שהתמיכה
לספורט היא  ,₪ 100,000כל קבוצת ספורט יכולה ,כל עמותת ספורט ,לא יודע מי שעומד בכללים
הבסיסיים ,אם אני לא הייתי מצמצם את זה לומר שהפעילות התמיכה תהיה רק לתושבי זה וזה ,זה
ככלל על המעטפת .יכול גוף מסוים מהמועצה לבקש ,אגב הם מבקשים יותר כסף ,ומקבלים פחות ,יכול
גם לא לקבל .יש ועדה סטטוטורית אגב מנכ"ל יועץ משפטי וגזבר ,הם ועדה ,אך היא נקראת הוועדה?
מר יוסי אלימלך:

ועדת תמיכות.

ועדת תמיכות ,משפטית היא סטטוטורית ,היא לא ועדה סתם ככה של
מר שמעון סוסן:
אנשים שמצאנו ברחו ב ,שיושבים ודנים .יש מדיניות גם למועצה ,אנחנו יודעים שיש לנו עמותות שאנחנו
נשמח שהם יתמכו בהם ,עמותה לחבר הוותיק ,עמותה לספורט ,עמותה כזאת ,הפעילויות שאנחנו
רוצים.
מר אבנר זכריה:
מהתושבים-

יש משהו לא מדויק במשפט שיוסי הקריא אותי ,זה אומר ש80%-

מר שמעון סוסן:

.85%

מר יוסי אלימלך:

לא ,לא  85%מהתושבים.

מר אבנר זכריה:

זה מה שאתה-

מר יוסי אלימלך:

לא ,מקבלי השירות של הגוף .אני אתן לך דוגמא למשל-

אם יש עמותה מסוימת שיש לה עכשיו  200חברים בעמותה ,אז אתה
מר אבנר זכריה:
אומר לי שמתוך ה 85% 200-צריכים להיות תושבי-
לא ,לא ,לא .אם יש עכשיו עמותת אור ירוק לדוגמא ,סתם דוגמא ,היא
מר יוסי אלימלך:
עמותה ארצית ,אין לנו יותר מידי ,היא עמותה חשובה אבל אין לנו יותר מידי אג'נדה לעזור להם ,היא
לא תוכל לקבל תמיכה למה? כי אנחנו צריכים  ,85%ממי שמקבל שירות מאותה עמותה צריך להיות
תושב החבל.
???:

זה מה שהוא אמר.

5

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,40מיום שלישי23.1.18 ,

מר אבנר זכריה:

זה מה שאמרתי.

מר יוסי אלימלך:

מקבלי השירות.

מקבלי השירות ,למה לא תשאל פוטנציאליים לקבלת ,למה מקבלי
מר אבנר זכריה:
השירות זה מספרית ,אתה מגדיר את זה בצורה חד ערכית כרגע.
מר יוסי אלימלך:

לפחות  85%כי אז אני מצמצם רק לפעולות שעומדות רק במועצה.

מר שמעון סוסן:

אבנר אתה רוצה-

מר אילן קופרשטיין:

עמותת הספורט יש פה בסך הכול-

מר שמעון סוסן:

אתה איתי מקליט? אתה רוצה רגע לכבות את ההקלטה?

*** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש המועצה ***
חבר'ה ,התוספת הזאתי באה לסגור פרצה שאנחנו לא רוצים שתהיה זהו
מר שמעון סוסן:
מה שאני יכול להגיד לכם ,זה התבחין הנוסף שאנחנו מבקשים להוסיף אותו כתוצאה מאיסופי הנתונים
בשטח ,אנחנו מציעים למועצה לקבל את התוסף הזה של הפרק הזה הנוסף שאנחנו רוצים להוסיף
בנתונים שאנחנו מבקשים שיהיו אם בכלל ,לתת לעמותות תמיכה.
עו"ד חן סומך:
מודיעין של התושבים-

יש בזה גם היגיון ,ההיגיון הוא שהכסף הזה הוא כסף של יישובי חבל

כן ,אני אתן לעמותות עכשיו ,אחפש עמותות מתל אביב .חבר'ה אני
מר שמעון סוסן:
מבקש ,עדכון נוהל תמיכות על פי מה שהמנכ"ל פה ציין מי בעד? מישהו מתנגד? אושר העדכון פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון נוהל תמיכות.
)4
-

אישור תב"רים:
אישור תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  ₪ 400,000מקרנות הרשות.
אישור תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך .₪ 350,000
הגדלת תב"ר  – 54חידוש מבנים "למען אחיי" בסך ( ₪ 75,000הרשאה חדשה).
הגדלת תב"ר  – 6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך – .₪ 95,301
 ₪ 80,683מתקציב משרד החינוך ו ₪ 14,618-ע"ח ישיבת נחלים.
הגדלת תב"ר  – 48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך .₪ 1,830,901
 ₪ 1,281,630מתקציב משרד התחבורה ו ₪ 549,271-מתקציב פיתוח אחיסמך.

מר שמעון סוסן:

אישור תב"רים בבקשה .מי מציג תב"רים הגזבר?

כן ,שלום לכולם .התב"ר הראשון שאנחנו מבקשים בעצם לפתוח הוא
מר ג'קי להב:
תב"ר חדש ,תב"ר שייקרא רכש והתקנת טמוני קרקע  ,₪ 400,000מקורות המימון זה קרנות הרשות.
מדובר על  20יחידות של טמוני קרקע .העלות המכרזית של הזוכה זה היה  ,₪ 20,000אז זה .₪ 400,000
אתה עושה הצבעה אחד אחד?
טמוני קרקע זה הפחים שבתוך האדמה שבאים להחליף את הצפרדעים
מר יוסי אלימלך:
הגדולים ,יש לנו בערך  20כאלה במועצה ,בעיקר ב-
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???:

איפה זה הולך להיות?

אני אומר בעיקר בכפר הנוער ,בקיבוץ בעיקר יש שם פחים הגדולים של
מר יוסי אלימלך:
הצפרדעים הגדולים ,הולכים להחליף אותם בפחים טמוני קרקע זהו.
מר שמעון סוסן:

שזה יותר אסתטי-

מר אילן קופרשטיין:

זה גם אותה חברה-

מר יוסי אלימלך:

כן ,כן.

מר אילן קופרשטיין:

 ...החברה שמפנה?

מר יוסי אלימלך:

לא ,מי שמפנה לנו מפנה גם את זה.

מר שמעון סוסן:

לא ,היום כל חברה-

מר יוסי אלימלך:

זה אנחנו רוכשים אותם זה רכישה שלנו.

אני אתן לכם טיפ ,אני אתן טיפ לחברי המועצה ,מי שבא מהבית שקט
מר שמעון סוסן:
וטו ב לב ורוצה להעביר שיחות וסיפורים שיישב ליד דובי בן אברהם .למה דובי אין דבר כזה שיפסיק
לדבר ,אין דבר כזה ,הוא יתפוס מישהו ,הוא יעבור מאהרון לזה לזה ולזה .בואו נתרכז רגע ,טמוני
הקרקע בנויים כך שכל חברה היום יודעת לקחת אותם ,אין דבר כזה חברה שלא היא לא בלופ ,כי
בערים בכלל יש יותר .זה יותר אסתטי ,יותר נקי ,יותר כלכלי ,יותר הכול .שמה אנחנו הולכים לדבר
הזה ונתקדם .אז אני מבקש לאשר את התב"ר של רכש והתקנת טמוני קרקע בסך  ₪ 400,000מקרנות
הרשות ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התב"ר פה אחד ,בבקשה.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  ₪ 400,000מקרנות הרשות.
מר ג'קי להב:

תב"ר מובילים דיגיטליים ,אז פה אני אתן ליוסי-

מר שמעון סוסן:

יוסי ,מובילים דיגיטליים.

מר ג'קי להב:

אתה המוביל.

אישרו לנו במסגרת הפרויקט שהשתתפנו בו  ₪ 350,000לפרויקטים
מר יוסי אלימלך:
דיגיטליים כאלה ואחרים ,זהו .₪ 350,000
???:

מה זה דיגיטליים לא הבנתי.

אנחנו הגשנו  2פרויקטים מרכזיים אחד זה האוטובוס שעשינו ,והשני זה
מר יוסי אלימלך:
מערכת מידע חכמה שאנחנו רוצים לבנות ,זה שני הפרויקטים שהם על השולחן כרגע ,שאישרו לנו אותם
וזה סך של .₪ 350,000
במקביל אני אומר לכם לפני שנאשר את העניין הזה ,מכיוון שהועלה פה
מר שמעון סוסן:
העניין של האוטובוס ,האוטובוס חזר מברצלונה שיפצנו אותו ,היה צריך לשפץ אותו קצת ,הוא נהרס
קצת בהובלות הימיות וכאלה ,אחרי שעשינו שמה תצוגה .אגב הוא כרגע נמצא באשקלון אחרי שטופל
בכל מיני עניינים ,כרגע עושים לו את הויש האחרון ,בעוד שבועיים הוא יהיה בתערוכה בתל אביב .אך
קוראים לתערוכה?
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מר יוסי אלימלך:

מוני אקספו של השלטון המקומי.

מר שמעון סוסן:
שתופסת נפח מאוד מרכזי-

של השלטון המקומי ,תערוכה בינלאומית שבאים מכל העולם אליה גם,

מר יוסי אלימלך:

ויום אחרי זה הוא מתחיל.

ויום אחרי זה אנחנו מתחילים ,הצוותים של המועצה שאמורים להיות
מר שמעון סוסן:
נותני השירות בתוך האוטובוס ביישובים כבר התכוננו ומתכוננים ,ולאחר מכן אנחנו נתחיל לתת שירות
באוטובוס ,כמו שבתוכניות העבודה .אז אישור תב"ר מובילים דיגיטליים בסך  ,₪ 350,000מי בעד?
מישהו מתנגד? אושר התב"ר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך .₪ 350,000
הגדלת תב"ר  54חידוש מבנים למען אחיי בסך  ₪ 75,000הרשאה חדשה,
מר שמעון סוסן:
מי בעד? חבר 'ה הרשאה ,צריך לאשר אותה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ההרשאה פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 54חידוש מבנים "למען אחיי" בסך ₪ 75,000
(הרשאה חדשה).
הגדלת תב"ר  6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך 80,683 .₪ 95,301
מר שמעון סוסן:
מתקציב משרד החינוך ₪ 14,618 ,על חשבון ישיבת נחלים .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הגדלת
התב"ר  6פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך –.₪ 95,301
 ₪ 80,683מתקציב משרד החינוך ו ₪ 14,618-ע"ח ישיבת נחלים.
הגדלת תב"ר  48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך .₪ 1,830,901
מר שמעון סוסן:
 ₪ 1,281,630מתקציב משרד התחבורה ₪ 549,271 ,מתקציב פיתוח אחיסמך ,מי בעד? מישהו מתנגד?
אושר התב"ר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך 1,830,901
 ₪ 1,281,630 .₪מתקציב משרד התחבורה ו ₪ 549,271-מתקציב פיתוח אחיסמך.
)5

אישור תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת .2018

מר שמעון סוסן:

אישור תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת .2018

טוב ,לישיבה הזאתי הגישו  4יישובים ואני אעבור עליהם בקצרה.
מר ג'קי להב:
רינתיה היקף התקציב שהם מגישים לשנת  ,₪ 935,707 – 2018כאשר הם מבקשים את אישורכם גם
לתקציב וגם לתעריף מיסים למגורים  ₪ 16.24למ"ר.
???:

כמה אמרת סך הכול?

מר ג'קי להב:
לגבי רינתיה.

 ₪ 16.24 .₪ 935,707למ"ר מגורים ו ₪ 5.11-למ"ר תעריף עסקים .זה
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מר שמעון סוסן:

מה אמרת את הסכום?

מר ג'קי להב:

.₪ 935,707

מר שמעון סוסן:
אחד.

מי בעד אישור תקציב והיטלי מיסים רינתיה? מישהו מתנגד? אושר פה

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2018ע"ס  ₪ 16.24למ"ר
מגורים ₪ 5.11 ,למ"ר עסקים ,וכן תקציב רינתיה לשנת  2018ע"ס .₪ 935,707
יישוב גינתון הגיש תקציב בהיקף של  .₪ 1,229,000שיעורי הארנונה
מר ג'קי להב:
לתעריף מגורים  ₪ 15.08ותעריף עסקים .₪ 8.08
אבקש לאשר את תקציב והיטלי מיסים לגינתון מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן:
אושר התקציב והיטלי מיסים לגינתון פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת  2018ע"ס  ₪ 15.08למ"ר מגורים,
 ₪ 8.08למ"ר עסקים ,וכן תקציב גינתון לשנת  2018ע"ס .₪ 1,229,000
כפר טרומן היקף התקציב המובא לאישורכם  .₪ 1,359,000התעריפים
מר ג'קי להב:
של הארנונה ועד מקומי  ₪ 22.90למ"ר מגורים ,ועסקים  ₪ 2.68למ"ר .ויש להם בנוסף גם תעריף שטח
תפוס שזה  ₪ 0.7למ"ר.
???:

עסקים כמה?

מר ג'קי להב:

עסקים  ₪ 2.68למ"ר.

חבר'ה תקציב כפר טרומן מי בעד? מישהו מתנגד? אושר תקציב כפר
מר שמעון סוסן:
טרומן פה אחד עם היטלי המיסים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב כפר טרומן לשנת  2018ע"ס  ₪ 22.90למ"ר
מגורים ₪ 2.68 ,למ"ר עסקים ₪ 0.7 ,למ"ר שטח תפוס ,וכן תקציב כפר טרומן לשנת  2018ע"ס
.₪ 1,359,000
היישוב האחרון בית נחמיה היקף התקציב  .₪ 1,245,547תעריפי
מר ג'קי להב:
הארנונה למגורים זה  ₪ 14.66למ"ר ולעסקים  ₪ 5.28למ"ר.
אישור תקציב והיטלי מיסים בית נחמיה מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
מר שמעון סוסן:
אישור תקציב והיטלי מיסים בית נחמיה פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב בית נחמיה לשנת  2018ע"ס  ₪ 14.66למ"ר
מגורים ₪ 5.28 ,למ"ר עסקים ,וכן תקציב בית נחמיה לשנת  2018ע"ס .₪ 1,245,547
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עדכון מורשי חתימה של המועצה.

מר שמעון סוסן:

עדכון מורשי חתימה של המועצה בבקשה ג'קי.

אוקיי ,מובא לאישורכם בעצם  2החלטות .החלטה ראשונה של העדר
מר ג'קי להב:
גזבר ,בשפה המשפטית זה נקרא נבצרות ,אבל בעדר גזבר שלא נמצא לדוגמא בארץ נמצא בחופשה
וצריך לחתום על מסמכים שיש בהם התחייבות כספית ,בעצם הבקשה היא למנות את יניב חלפון שהוא
הסגן ולחתום על המסמכים האלה בהיעדרי ,כמובן בתוספת חתימת ראש הרשות ,אותו דבר פשוט רק
לתקופה של הנבצרות עצמה ,כד י לאפשר המשכיות של המערכת עצמה ,זה נהוג בהרבה מערכות ,אנחנו
רוצים ליישם את זה גם פה ,זו החלטה אחת .נוסח החלטה ,אחר כך שמעון יקריא את נוסח ההחלטה.
הצעה להחלטה שנייה ,זה נקרא חתימה על מסמכים מסוימים ,הם באים בעצם לאפשר הרחבת
הסמכויות בעצם לפי בקשת הגזבר לאחר מהעובדים הכפופים לו ,גם במקרה הזה סגן הגזבר יניב חלפון,
עד גובה שקובע השר בתקנות שנכון להיום הוא  ,₪ 93,300ובעצם שנוכל להסמיך את יניב לחתום על
מסמכים כספיים בגובה הסכום הזה ,גם זה נהוג בארגונים מסוימים ,תוכלו לראות את זה גם במשרדי
ממשלה ,שיש מורשה חתימה ש ונים בסכומים מסוימים ,כדי לאפשר יותר גמישות בחתימות ,ואנחנו
רוצים בעצם להביא את זה גם לפה .כמובן במידה ותאשרו אנחנו נוציא הנחיות פנימיות ליניב מתי
אנחנו מבקשים להכניס את זה לתוקף באיזה מועדים ובאיזה סייגים בעניין זה .אם למישהו יש שאלות
אני אשמח לענות.
(מדברים יחד)
מר ג'קי להב:

כמובן לא הזכרתי אבל זה אינו גורע מהאחריות של הגזבר.

מר שמעון סוסן:

חברים יש שאלות למישהו?

גב' נחמה סילבר:

בכל מקרה שמעון צריך לחתום.

עו"ד חן סומך:

כן ,כן ,אין גריעה מהסמכויות של שמעון ,זה במקום הגזבר.

רוצה לומר לייעל את המערכת .קודם כל יש מצב שבו אנשים נבצר מהם
מר שמעון סוסן:
להיות ,אבל יש גם לחץ של עבודה ,יחסית המועצה גדלה כמו שאתם יכולים להבין .השיטות שאנחנו
עובדים בהם הגזבריות ,לא שחס וחלילה אני מעיר על העבר אבל השיטות הם שונות אחרות .הגזבר
והצוות שאיתו עושים עכשי ו בדיקה על כל המערכות ,איך עבדו קצת משנים ,שיטות עדכניות ,זה בסדר.
גב' נחמה סילבר:

שמעון אני רוצה לשאול.

שנייה רגע נחמה ,אני מסביר לחברי המליאה את הגישה ,גם לוקחים
מר שמעון סוסן:
אחריות גם בודקים כל מיני מקומות שהיו מקומות שלא היה זמן להיכנס אליהם במערכת הקודמת,
ואין לי טענות ,כי אנחנו עובדים עכשיו בשיטה אחרת עם כוח אדם אחר ,המשמעות היא שצריך זה ,יש
הזמנות ,יש חתימות ,יש התחייבויות ויש הרבה עבודה ,עכשיו כשזה יחולק ,אני לא הבעיה ,כלומר
החתימה שלי היא לא הבעיה ,למה? כי אני חותם ,איך קוראים לזה ללא אחריות ,חן אפשר להגיד דבר
כזה?
???:

ללא אחריות בטוח לא.
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לא ,אני אסביר את עצמי ,אני רוצה לומר ,יש אחריות אבל אני חותם,
מר שמעון סוסן:
כשמביאים אליי אף אחד לא מצפה שאני נכנס לעומקם של דברים .אם מישהו אמר לי תחתום על צ'ק
 ₪ 83,000לא נכנסתי לדפי החשבון לראות סעיף סעיף שבאמת מגיע לו  ₪ 83,000ולא  .₪ 82,000מי
שעושה את העבודה הזאתי זה הגזבר או מי מטעמו ,ולפניו .אבל האחרון האחרון שעושה את זה ,אני לא
אעשה את זה ,הנה אני מצהיר בפניכם אני לא עושה את זה ,אין ביכולתי לעשות את זה .גם כשהיו
נותנים לי לחתום על תכנית בנייה ,לא בדקתי אם הקירות מצויים במקום נכון או לא ,זו הכוונה שלי ,זה
לא שללא אחריות .ומשל כך העבודה שמה היא רבה יותר ,ועכשיו מפזרים את העבודה ורוצים להגיע
למצב שבו אנחנו משיגים וחותמים יותר מהר ומניעים את הגלגל יותר מהר ,זה העניין .בבקשה נחמה.
גב' נחמה סילבר:
זה?

החתימות בבנק זה דיגיטלי? אז לא צריך להיות נוכח בשביל לעשות את

מר יוסי אלימלך:

חוץ מצ'קים ,צ'קים יש ידני.

עו"ד חן סומך:

יש מקומות-

גב' נחמה סילבר:

ידני הכול?

מר יוסי אלימלך:

הצ'קים ,רק הצ'קים.

גב' נחמה סילבר:

הא הצ'קים על זה יש צורך.

על זה אמרתי הנחיות פנימיות .היכן שהטכנולוגיה מאפשרת שנוכל
מר ג'קי להב:
לחתום מרחוק ,שם אנחנו נהיה .ויש את האפשרות הטכנולוגית .אבל אין מחליף לחתום על צ'ק באופן
ידני.
אבל גם לא משנה נחמה ,העניין של חתימה לא משנה מאיפה ,בסוף יש
מר שמעון סוסן:
מורשה חתימה ,מי המורשה .עכשיו מה שמובא כאן להוסיף מורשה חתימה .אתם שואלים אותי,
במועצה זה שלא היה מורשה חתימה שלישי ,שני כאילו לזה ,הרי בגופים הכי קטנים שלנו יש  ,3במועצה
דתית ,בחברה הכלכלית בכל מקום יש זה.
מר ג'קי להב:

גם יש לראשי רשויות ממלא מקום.

מר שמעון סוסן:

בסדר ,יש שאלות עוד? סגן גזבר-

???:

 ...ממלא מקום.

מר שמעון סוסן:

אם חשבת שאני מתכוון לקרוא את זה ,טעית ,קח תקרא.

נוסח ההחלטה הראשון :המועצה מאשרת מינויו של מר יניב חלפון סגן
מר ג'קי להב:
הגזבר לממלא מקום הגזבר בכל מקרה שבו יבצר מהגזבר למלא את תפקידו .חתימתו של מר יניב חלפון
במקרה זה בצירוף חתימת ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין .זה הנוסח הראשון.
???:

צריך להצביע סעיף סעיף או-

מר שמעון סוסן:
סעיף לבד?

לא ,לא ,זה מה שהוא קרא סעיף ראשון ,אנחנו צריכים להצביע על כל

עו"ד חן סומך:

כן.
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מר שמעון סוסן:
יניב חלפון כחותם במועצה.

אני מבקש להצביע על הסעיף הראשון ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר

???:

יש לו עלייה בשכר?...

מר שמעון סוסן:

המשכורת שלו כבר גבוהה גם ככה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר יניב חלפון סגן הגזבר לממלא מקום הגזבר בכל
מקרה שבו יבצר מהגזבר למלא את תפקידו .חתימתו של מר יניב חלפון במקרה זה בצירוף חתימת
ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
החלטה שנייה :המועצה מאשרת את הסמכתו של סגן הגזבר מר יניב
מר ג'קי להב:
חלפון להשתמש בסמכויו תיו של הגזבר ולחתום על מסמכי תשלום או התחייבויות כספיות בגבולות
ההסמכה החוקית על פי תקנות העיריות (חתימה על מסמכים מסוימים  )1959חתימתו של מר יניב
חלפון במקרה זה בצירוף חתימת ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
מר אהרון גל:

מה ההבדל בין זה לסעיף הראשון אני לא הבנתי.

מר שמעון סוסן:

זה על מסמכים.

לא ,לא ,לא ,יש הבדל כשמדובר בנבצרות זאת אומרת זה מצב שהוא
עו"ד חן סומך:
זמני ארעי ,יניב ממלא את התפקיד לכל דבר ועניין עד הנבצרות זה ,מדובר על פרקי זמן קצרים .במקרה
השני ...רק עד סכום מסוים באופן קבוע.
מר אהרון גל:

זה רק בנושאים כספיים.

עו"ד חן סומך:

רק בנושא כספי כן.

מר ג'קי להב:
של הכפתור האדום.

עכשיו ביבי יצא ,לא מינה את מירי רגב ממלאת מקום? יש לה סמכויות

חבר'ה הפרק השני מי בעד? מישהו מתנגד? אושר יניב חלפון גם לפרק
מר שמעון סוסן:
השנ י להיות חותם שני במועצה ,ראשון בחלק מהזמנים ,נכון? חותם שני וכשיש נבצרות זה חותם
ראשון?
מר ג'קי להב:

כן ,ממלא מקום.

מר שמעון סוסן:

אמרתי נכון? ממלא מקום.

עו"ד חן סומך:

כן ,אבל זה לא חותם ראשון .בכל מקרה החתימה היא חתימה-

מר יוסי אלימלך:

שלו ושלך.

מר ג'קי להב:

הוא נכנס בנעליי.

מר שמעון סוסן:

ברור ,ברור .טוב ,אז אושר פה אחד ,יופי תודה לכם ויניב בהצלחה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הסמכתו של סגן הגזבר מר יניב חלפון להשתמש בסמכויותיו של
הגזבר ולחתום על מסמכי תשלום או התחייבויות כספיות בגבולות ההסמכה החוקית על פי תקנות
העיריות (חתימה על מסמכים מסוימים  )1959חתימתו של מר יניב חלפון במקרה זה בצירוף חתימת
ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
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אישור מכרזים:
)7
מכרז פומבי  – 25/2017הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי (שחבק).
מכרז פומבי מס'  – 15/2017איסוף נתוני שטח.
מכרז זוטא מס'  – 29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט.
מר שמעון סוסן:

אישור מכרזים בבקשה.

מכרז  25/2017מגרשי ספורט מדשא סינטטי מגרשי שחבקים ,הוגשו 7
מר יוסי אלימלך:
הצעות .האומדן עמד על  ₪ 755,870למגרש כולל מע"מ ,ההצעה הזולה ביותר שעמדה בכל תנאי הסף
מציע מספר  ,6חברת א.מ .הבונה בע"מ בסכום של  ₪ 685,807כולל מע"מ ,זה מהווה  13.8%הנחה על
המחיר?
מר שמעון סוסן:

מי בעד?

מר אילן קופרשטיין:

איפה זה? מה זה?

מר יוסי אלימלך:

מגרש שחבק ,כמו מגרשי כדורגל קטנים.

???:

איפה זה אמור להיות?

מר יוסי אלימלך:

עובד פה ,אתה זוכר?

מר עובד שטח:

נחלים ,...,גבעת כח.

מר יוסף אמיתי:

זה הכול מתקציב המועצה?

מר שמעון סוסן:

זה לא מתקציב המועצה.

מר יוסף אמיתי:

בכלל לא?

יכול להיות ,רק שנייה .זה צריך להיות  100%ממשרד הספורט ,אבל אני
מר שמעון סוסן:
לא יודע להגיד לך .מה יצא בתקציב?
מר יוסי אלימלך:

.₪ 685,000

אנחנו קיבלנו  2מיליון  ,₪שאנחנו יכולים לתרגם אותם ממגרש X
מר שמעון סוסן:
לשחבקים .שחבקים זה מגרש קטן שיש בו את הכול ,זה היום המגרש הקלאסי.
מר עובד שטח:

שמעון ,אפשר רגע לדייק בנתונים?

מר שמעון סוסן:

כן בבקשה .מה לא דייקנו?

לא ₪ 1,800,000 .זה התקציב מהטוטו ,אם נסיים את העבודות עד סוף
מר עובד שטח:
מרץ נקבל את ה ₪ 450,000-הנוספים ממשרד הספורט ,ואז תגיע ל ,₪ 2,150,000-המשמעות שאפילו
יישאר עודף.
מר שמעון סוסן:
(מדברים יחד)

ואיך נחלק את העודף?

???:

ואיפה ישימו את המגרשים האלה?

מר יוסי אלימלך:

במושבים.

מר עובד שטח:

בגבעת כח ,נחלים וחדיד.
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???:

לפי מה קיבלו?

מר עובד שטח:

צרכים...

מר יוסי אלימלך:

זמינות וצרכים.

(מדברים יחד)
חב ר'ה ,אני מבקש לאשר את המכרז הזה של שחבקים ,מי בעד? מישהו
מר שמעון סוסן:
מתנגד? אושר מכרז השחבקים פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי  – 25/2017הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי
(שחבק) ,חברת א.מ .הבונה בע"מ בסכום של  ₪ 685,807כולל מע"מ.
מר שמעון סוסן:

מכרז פומבי איסוף נתוני שטח.

איסוף נתוני שטח אני מזכיר לכם זה השכבות של ה ,GIS-ראיתם את
מר יוסי אלימלך:
זה באילת את ההדגמות .הוגשה הצעה אחת למכרז חברת טלדור בע"מ בסך של  ₪ 102,492כולל מע"מ
ליישוב ,כל יישוב מיפוי שלו עומד על  ₪ 102,492האומדן היה  ,₪ 98,000קרוב .הוועדה ממליצה לאחר
קבלת ייעוץ משפטי והיועץ המקצועי להכריז על חברת טלדור כחברה הזוכה.
מר שמעון סוסן:

מה זה יוסי?

מר יוסי אלימלך:

טלדור ,מיפוי .GIS

הבינו כולם ,יש שאלות למישהו? אז אני מבקש לאשר את זה ,את מכרז
מר שמעון סוסן:
 15/2017איסוף נתוני שטח ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר מכרז  15/2017איסוף נתוני שטח פה אחד.
מר יוסף אמיתי:

איזה שטח?

מר יוסי אלימלך:

כל המועצה .זה עולה  ₪ 102,000ליישוב.

מר שמעון סוסן:
שנה ו 50-שנה.

חכה ,חכה ,יוסף אנחנו עושים ,יוסף אנחנו עושים מה שלא נעשה לפני 40

מר יוסף אמיתי:

לא היה.

לא היה ,אבל לפני  20שנה היה .היום בכל יישוב שאני הולך ,אני אסביר
מר שמעון סוסן:
לכם ,בכל מקום שאנחנו הולכים לעשות פיתוח אנחנו מוצאים את עצמנו עם נזקים של מאות אלפים,
למה? פותחים יש חשמל ,פותחים יש מים ,אף אחד לא יודע ,פותחים יש הוט .עכשיו הוט וכל אלה
ששמו את הכבלים שלהם בצורה הכי פרוביזורית שיכולה להיות בעולם ,כי היישובים התלהבו אז שיגיע
אליהם כבלים ,ואף אחד לא פיקח איך שמו אותם ,הכול הכי גרוע שיכול להיות בעולם ,ואנחנו משלמים
על זה מאות אלפי שקלים נזקים ,אתם פשוט לא מבינים .אין למועצה דתה ,איפה יש בכל עיר בכל תא
שטח צריך להיות מיפוי של המועצה מה יש באותו תא שטח .כשבן אדם בא לבנות אני חייב לתת לו
היום על פי המידע ,אגב יש לנו נזקים כבר עכשיו בחודשים האחרונים ,בגלל שבשיטה היום של תיקון
 101אני חייב לתת ,כשאני נותן לבן אדם יש לי אחריות ,נתנו מידע אנשים הלכו לבנות את הבית ,ומצאו
שיש להם או קו ביוב במקום שלא ידענו וזה נופל להם על הבית או קו חשמל או כל מיני דברים.
מר אבי דישיק:

זה מה שמצאנו דבר לפני דבר?

לא ,המועצה לא ,תשמעו ,המועצה אזורית חבל מודיעין ,אני לא בא
מר שמעון סוסן:
אליך ,אני לא בא בט ענות לקודמיי ,אבל לא היה דתה .זה אומר הבית שלך בנית אותו ,לאף אחד אין
תכנית שאומרת מה יש מתחת לבית שלך או מה יש מסביב לבית שלך או איזה צינור מגיע לבית שלך.
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מר אבי דישיק:

מידע שאנחנו נותנים-

לא ,חכה רגע ,אבל אין לי מידע ,אבי דישיק ,אבי ,אבי ,תהיה בהקשבה,
מר שמעון סוסן:
לא הבית שלך סליחה הבית של אבי אליהו בגבעת כח ,ככה יותר קל לי להסביר לך .הבית של אבי אליהו
אם הוא בא לבקש עכשיו לבנות חדר נוסף ,אני לא יודע להגיד לו אם יש במקום שהוא רוצה לבנות חדר
נוסף קו חשמל ,קו מים או קו ביוב ,כי אין דתה למועצה .אין שום דתה שאומרת שיש פה קו ביוב ,קו
חשמל ,קו מים ,איפה יש מה יש אנחנו לא יודעים ,באף מקום לא היה רשום .עכשיו היה ...לאורך כל
השנים ,עכשיו אני לא בטוח שבמועצות אזוריות גם היה ,אני לא בטוח אני חושב שגם מועצות אזוריות
לא הפכו להיות קדמת הבמה לאורך השנים .אנחנו הגענו למצב שבו אנחנו חייבים לתקן את התקנה
הזאת .היום עם כל השנים האחרונות שמרו דתה של כל התשתיות שעשינו בכל המקומות ,יש לנו
תכניות מסודר ,עכשיו צריך הכול לייצר לו  GISשיהיה מצב שאתה בא לבודקת היא נכנסת אחרי
שעשינו את כל הזה ,והיא יודעת להגיד לך בזמן אמת בשכבות מה יש בתא השטח שלך .נגיד אתה בא
בתא שטח בחדיד או באחיסמך לבנות במרכז היישוב ,משהו בשאיפה אנחנו רוצים להגיע למצב שנגיד
לך פה עובר קו ביוב ,פה קו חשמל ,פה אתה לא יכול ,פה אתה כן יכול ,גם לדעת בכלל על התשתיות של
המועצה ,שיהיה במקום אחד .בערים זה שם ,אם תראו איך נתניה ואשדוד כשהיינו בברצלונה ראינו
משהו מהמם ,אנחנו פה רוצים להיות שם בתוכניות האלה שעשינו ,במכרז הזה ,להתחיל לרשת את
היישובים ולדעת הכול על הישובים.
מר עידן ניסים:

רק בשטחים הציבוריים אני מבין.

מר שמעון סוסן:

בכול.

מר יוסי אלימלך:

לא בתוך הבתים.

בגדול ,לא נכנס לתוך הבית שלך .כשאני באתי להגיד לו קו אז זה בעצם
מר שמעון סוסן:
סימפטום .יכול להיות מצב שיהיו תקלות עוד ,כי אני לא יודע מה עשו אנשים שהיה להם קרוון והעבירו
קו לא שאלו אותי ,לא באתי אליהם לעשות את הבדיקה ,אבל אני יודע להגיד לך בקצה מגרש ,תשמע
פה יש לך ביוב ,פה יש לך מים ,פה יש לך חשמל ,פה אל תעשה פה כן תעשה ,כדי שתהיה אינטראקציה
גם לרשות לדעת איפה יש .כשאני נותן לך דף מידע אני מחויב לו .עכשיו אם יש נזק אתה יכול למצוא
את עצמך תובע את המועצה סתם שלא לצורך בגלל שלא היה לנו את השכבות הללו ,והשאיפה שלנו
להגיע למצב שהמועצה מרושתת .זה דבר היום אלמנטרי בכל מקום ,מי שאין לו דבר כזה לא יודע
לעבוד ,בקדמה של היום .אז אני מבקש לאשר את מכרז ,אישרנו אותו?  15/2017מי בעד? מישהו מתנגד?
אושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 15/2017איסוף נתוני שטח,
חברת טלדור בע"מ בסך של  ₪ 102,492כולל מע"מ ליישוב.
מר שמעון סוסן:

מכרז זוטא  29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט.

הסעות של תאגיד החינוך בעיקר ,הוגשו  2הצעות ,אומדן שנתי בערך
מר יוסי אלימלך:
מוערך של  ,₪ 200,000זה הרבה קווים לא פירטנו פה .ועדת המכרזים ממליצה להכריז על מציע מספר 1
אלעד לעד זכה בניקוד המשוקלל הגבוה ביותר של מרכיב האיכות והמחיר כמציע הזוכה.
מי בעד? מישהו מתנגד? אושר אלעד לעד במכרז זוטא .29/2017
מר שמעון סוסן:
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא מס'  – 29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי
ספורט ,חברת אלעד לעד בע"מ.

15

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,40מיום שלישי23.1.18 ,

)8

אישור שמות רחובות בפארק חמן.

מר שמעון סוסן:

אישור שמות רחובות בפארק חמן.

מר יוסי אלימלך:

רוצים לאשר את שמות הרחובות בפארק חמן-

חבר'ה ,המועצה צריכה לאשר פורמלית כמו שאמרתי לכם ,פארק חמן
מר שמעון סוסן:
נקבעו שמות רחובות ואנחנו מקיימים אותם והכול בסדר ,רק לא אושרר במועצה .אגב מי עלה על זה?
מר יוסי אלימלך:

ועד התמרור.

מר שמעון סוסן:

מי?

ועד התמרור ,רצו זה חיפשו את הפרוטוקול ,מתברר שלא אישרו ,אז
מר יוסי אלימלך:
לאשר את הרחובות .אני אקרא את הש מות :דרך האלה ,רחוב האגוז ,דרך החורש ,רחוב חרוב ,זה הכול
שמות של עצים ,רחוב רימון ,רחוב שקד ,רחוב תמר ,רחוב ערבה ,רחוב שיטה ,רחוב תאנה ,רחוב זית
ורחוב האלון ,בהתאם למפה המצורפת.
מר שמעון סוסן:
הרחובות?

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד שמות של ,זה כל השמות של

מר יוסי אלימלך:

כן.

???:

עכשיו זה בוויז?

מר יוסי אלימלך:

זה בוויז כבר.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את שמות רחובות בפארק חמן( .דרך האלה ,רחוב האגוז ,דרך החורש,
רחוב חרוב ,רחוב רימון ,רחוב שקד ,רחוב תמר ,רחוב ערבה ,רחוב שיטה ,רחוב תאנה ,רחוב זית ורחוב
אלון.
)9

דיווחי ראש המועצה.

מר שמעון סוסן:

יש לנו עדכונים?

מר אילן קופרשטיין:

זה לא שלו זה שלך ,זה עדכוני מועצה שלך.

לא ,לא ,קודם כל מה יש לנו לעדכן? נעדכן מן היקב אל הגורן .נעדכן
מר שמעון סוסן:
שהבעלים של החברה שנחמה עובדת בה הוחלף ,מכר את החברה .חברים ,בגדול אני רוצה רק שנעדכן
כרגע בכותרות .יש שינוי הבחירות השנה באוקטובר בכל הרשויות המקומיות יום חופשי ,ויש שינוי
לחוק ,לא דיברנו על זה אף פעם .היום רק ניתן תמצית בשביל שתיקחו רק את העקרונות ,אבל אני
ביקשתי שיהיה דף ממצה מצד היועץ המשפטי ש לנו ,שיכתוב מה המשמעויות של תיקון החוק שהיה ,כי
יש לזה משמעויות .שונו תאריכים שונו מועדים שונו הגשות ,שונה הרבה דברים בחוק של הבחירות ,וזה
התכוון להיות כמו השלטון המקומי ,כבר לא ממתינים  5חודשים קודם וכאלה ,אז חשוב שתדעו
שהשנה יש שנת בחירות בכל הארץ ,וזה יהיה יום שבתון ,זה בסוף אוקטובר השנה.
מר יוסי אלימלך:

.30.10.18
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מר שמעון סוסן:

מאת את זה?

עו"ד חן סומך:

כן ,הוא מצא.

ביקשתי שיכתבו מסמך ,כי להבדיל מהבחירות הקודמות שכולם
מר שמעון סוסן:
מכירים יש שינוי משמעותי ,לא שינוי זה.
מר יעקב חניה:

שמעון ,כל הרשויות באותו יום בוחרים?

כן .ביום אחד יום שבתון של כל הרשויות בארץ ביום אחד יש בהם
מר שמעון סוסן:
בחירות ,כל  260רשויות  250ומשהו.
עו"ד חן סומך:

זה הכול ,כולל כל הוועדים המקומיים גם.

מר שמעון סוסן:

כולל הוועדים המקומיים.

???:

אני לא הבנתי מה זה שינוי משמעותי.

שינוי משמעותי הצמידו את זה להיות כמו בעיר .בבחירות הקודמות או
מר שמעון סוסן:
כל הבחירות שאתה מכיר במועצות אזוריות את הבחירות מתחילים כמעט  6חודשים לפני כן 5 ,חודשים
לפני כן .פנקס בוחרים נסגר ועוד כהנה וכהנה .עכשיו שינו את זה ,הצמידו את זה לעיר .ביקשתי שיכתבו
מסמך ,לא מצאת את זה?
עו"ד חן סומך:

המסמך נמצא אנחנו נעדכן אותו.

מר שמעון סוסן:

מה?

עו"ד חן סומך:

אנחנו נעדכן אותנו ,הכנסנו כאן את כל ההוראות הכלליות-

מר שמעון סוסן:

אבל אתה יודע להגיד את השינויים המשמעותיים?

עו"ד חן סומך:

לא ,לא ,לא ,לא יודע להגיד את זה עכשיו.

חבר'ה מה שאני מציע זה ,אגב אם יש מסמך מפורט ואתם לא יודעים
מר שמעון סוסן:
להגיד את השינויים המשמעותיים לעניין מועדים ,אז אני בבעיה ,אני בבעיה גדולה ,כי המועדים זה
הקריטי ,בין  5חודשים ל 30-יו ם אפשר לבוא להגיש או משהו כזה ,כלומר זה שינוי דרמטי ,זה לא שינוי.
עו"ד חן סומך:

נבדוק שמעון.

אז אני רק מעדכן אתכם ,אני רואה שאנחנו לא מוכנים .המסמך שמפרט
מר שמעון סוסן:
את השינויים או בכלל מדבר על הבחירות שבו כיצד הבחירות יתבצעו ,אנחנו נשלח לכם אותו ,וגם
בוועדים ,לדעתי צריכים להיערך לעניין הזה ,כל מי שרוצה וזה רלוונטי ,אני אמרתי שלהבדיל
מהבחירות הקודמות יש שינויים .מה יש לנו עוד? אמרנו את התערוכה שאנחנו נהיה בה בעוד שבועיים
בתל אביב.
גב' נחמה סילבר:

באיזה תאריך?
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מר יוסי אלימלך:

ב.14 ,13-

מר שמעון סוסן:

ב 14 ,13-אנחנו מציגים שמה את ה-

מר יוסי אלימלך:

בפברואר ,נשלח לכם עוד חומר.

אנחנו מסתובבים ביישובים ,לצערנו אתמול נפטר אבא של מרים הנדי
מר שמעון סוסן:
ואז ביטלנו מפגש תושבים שאנחנו עושים אותו מעת לעת ביישובים ,התחלנו לעשות לפני חודשיים
שלושה הסתובבנו בכמה יישובים ,ועכשיו הגענו לברקת אתמול וביטלנו ,כי אבא של מרים הנדי שעובדת
פה בחינוך נפטר בשעה  18:00בערב וקברו אותו ב ,21:30-אז נבצר מאיתנו לקיים כן את המפגש .הבת
שלו היא עובדת פה ותיקה-
מר יוסי אלימלך:

בחינוך.

בחי נוך מרים הנדי ,היא ותיקה מאוד ,אז ביטלנו .אבל עושים מפגשים
מר שמעון סוסן:
ביישובים וממשיכים את זה ,וזה גם לתוכניות העבודה וגם הכול .תודה רבה לכולם.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,40מיום 23.1.18
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  39מיום .20.12.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  39מיום .20.12.17
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .21.12.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .21.12.17
)3

עדכון נוהל תמיכות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את עדכון נוהל תמיכות.
)4
-

אישור תב"רים:
אישור תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  ₪ 400,000מקרנות הרשות.
אישור תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך .₪ 350,000
הגדלת תב"ר  – 54חידוש מבנים "למען אחיי" בסך ( ₪ 75,000הרשאה חדשה).
הגדלת תב"ר  – 6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך – .₪ 95,301
 ₪ 80,683מתקציב משרד החינוך ו ₪ 14,618-ע"ח ישיבת נחלים.
הגדלת תב"ר  – 48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך .₪ 1,830,901
 ₪ 1,281,630מתקציב משרד התחבורה ו ₪ 549,271-מתקציב פיתוח אחיסמך.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  ₪ 400,000מקרנות הרשות.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך .₪ 350,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 54חידוש מבנים "למען אחיי" בסך ₪ 75,000
(הרשאה חדשה).
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 6גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך .₪ 95,301
 ₪ 80,683מתקציב משרד החינוך ו ₪ 14,618-ע"ח ישיבת נחלים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר  – 48מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך 1,830,901
 ₪ 1,281,630 .₪מתקציב משרד התחבורה ו ₪ 549,271-מתקציב פיתוח אחיסמך.
)5

אישור תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת .2018

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת  2018ע"ס  ₪ 16.24למ"ר
מגורים ₪ 5.11 ,למ"ר עסקים ,וכן תקציב רינתיה לשנת  2018ע"ס .₪ 935,707
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת  2018ע"ס  ₪ 15.08למ"ר מגורים,
 ₪ 8.08למ"ר עסקים ,וכן תקציב גינתון לשנת  2018ע"ס .₪ 1,229,000
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב כפר טרומן לשנת  2018ע"ס  ₪ 22.90למ"ר
מגורים ₪ 2.68 ,למ"ר עסקים ₪ 0.7 ,למ"ר שטח תפוס ,וכן תקציב כפר טרומן לשנת  2018ע"ס
.₪ 1,359,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב בית נחמיה לשנת  2018ע"ס  ₪ 14.66למ"ר
מגורים ₪ 5.28 ,למ"ר עסקים ,וכן תקציב בית נחמיה לשנת  2018ע"ס .₪ 1,245,547
)6

עדכון מורשי חתימה של המועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מר יניב חלפון סגן הגזבר לממלא מקום הגזבר בכל
מקרה שבו יבצר מהגזבר למלא את תפקידו .חתימתו של מר יניב חלפון במקרה זה בצירוף חתימת
ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את הסמכתו של סגן הגזבר מר יניב חלפון להשתמש בסמכויותיו של
הגזבר ולחתום על מסמכי תשלום או התחייבויות כספיות בגבולות ההסמכה החוקית על פי תקנות
העיריות (חתימה על מסמכים מסוימים  )1959חתימתו של מר יניב חלפון במקרה זה בצירוף חתימת
ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
אישור מכרזים:
)7
מכרז פומבי  – 25/2017הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי (שחבק).
מכרז פומבי מס'  – 15/2017איסוף נתוני שטח.
מכרז זוטא מס'  – 29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי  – 25/2017הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי
(שחבק) ) ,חברת א.מ .הבונה בע"מ בסכום של  ₪ 685,807כולל מע"מ.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז פומבי מס'  – 15/2017איסוף נתוני שטח,
חברת טלדור בע"מ בסך של  ₪ 102,492כולל מע"מ ליישוב.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז זוטא מס'  – 29/2017הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי
ספורט ,חברת אלעד לעד בע"מ.
)8

אישור שמות רחובות בפארק חמן.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את שמות רחובות בפארק חמן( .דרך האלה ,רחוב האגוז ,דרך החורש,
רחוב חרוב ,רחוב רימון ,רחוב שקד ,רחוב תמר ,רחוב ערבה ,רחוב שיטה ,רחוב תאנה ,רחוב זית ורחוב
אלון.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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