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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019
אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה.
פרידה ממהנדס המועצה – לאוניד גינזבורג.
אישור קליטת מהנדסת מועצה.
היכרות קב"ט המועצה.
אישור מכרזים:
 מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה. מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר.אישור הסכם הקצאת קרקע – עמותת "ידידי עתידים".
אישור תקציב ומיסים ביישובים.
אשרור לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של  12שנה.
אישור תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
.1
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
.2
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
.3
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
.4
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
.5
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח .מקור:
.6
תקציב רגיל .1733400910
תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך . ₪ 500,000
.7
מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 4,600,000
תב"ר חדש  -שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד החינוך בסך . ₪ 259,980
.8
תב"ר חדש  -עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך בסך . ₪ 400,000
.9
תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית לעבודות
.10
ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות הרשות
.11
(קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון :משרד הפנים.
.12
תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -הגדלת תקציב
.13
בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון:
משרד הפנים.
תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין – הגדלת
.14
תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון
משרד הפנים.
תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים .סך התקציב  14.4מ' .₪
.15
מקורות מימון :משרד הפנים.

3

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,13מיום חמישי23.01.2020 ,

.12

תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך התקציב 14
.16
מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים בישובים .סך
.17
התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל
ההשקעות (משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת התקציב
.18
ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן).
תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
.19
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב
גבעת כח)  +השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
.20
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
.21
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
.22
מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
.23
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
.24
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו לקרנות הרשות.
.25
דיווחי ראש המועצה.

תוספת לסדר היום:
אישור שכר למהנדסת המועצה.
.13
היתר עבודה נוספת ליעקב אטיה.
.14
כיסוי ביטוחי לנושאי משרה.
.15

 -ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -
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מר שמעון סוסן :

התחלנו מליאה.

מר אילן קופרשטיין :

אנחנו אבל רוצים שתקריא עוד הפעם את כל הנושאים.

חבר'ה מכיוון שמרבית הנוכחים שמעו אותי כבר פעם אחת ,אם אתם שמים
מר שמעון סוסן :
לב ,קולי בוגד בי בתקופה האחרונה ,אז אנחנו נעשה את זה בבריף .אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.
יש מספר לישיבת המליאה או שזה בהלימה.
מר יוסי אלימלך :

.13

הוא תופר קדנציות למי ששואל .וישיבה שלא מן המניין לא נחשבת? אז אני
מר שמעון סוסן :
מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה .על סדר היום אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  .12נושא שני אישור
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  .17.12.19נושא שלישי אישור אילן קופרשטיין כמורשה
חתימה .רביעי פרידה ממהנדס המועצה ליאוניד גינזבורג .חמישי אישור קליטת מהנדסת מועצה .למה לא
כתבת את השם שלה? למה שם המשפחה שלה קשה? אני אומר לכם את השם משפחה שלה ואתם חולמים
עליו פעם אחת זכיתם ,היתר וטופס  .4טוב ,אני מתלוצץ כמובן.
גב' נטלי טרנופולסקי:

הכול בסדר.

היכרות קב"ט מועצה ,אמרנו זה נושא ,יש לנו פרידה כמובן ,הוספנו את
מר שמעון סוסן :
העניין של הפרידה מפנינה מנהלת לשכה של מנכ"ל המועצה .ובהזדמנות הזאתי גם נברך את מי שהתקבלה
לעבודה ,היא פה .אגב המועצה שלנו בכוונה או שלא בכוונה משנה את הפנים שלה .אנחנו רוצים לבלבל חברי
המועצה ,שלא יכירו את העובדים.
מר אייל דה-פאו :
נולד מי שיעצור את הזמן.

לא נולד מי שיעצור את הזמן אתה יודע .כבר מהטירונות אנחנו יודעים שלא

מר שמעון סוסן :

לא ,אנחנו יש לנו כוונה לבלבל את חברי המליאה ,שלא יכירו את העובדים.

מר אייל דה-פאו :

זה מצליח לכם בינתיים תמשיכו.

מר עובד שטח :
דבר.

לפחות אתה משאיר אותם באותו חדר שמעון ,מבחינת המיקום נשאר אותו

מר שמעון סוסן :

אל תנצל את מצב הרוח שלי היום.
ישיבות צריך לקבוע רק ביום חמישי ,כי אז כולם ככה אתה יודע באווירה

מר אייל דה-פאו :
טובה.
טוב חברים ,אישור מכרזים ,אמרנו היכרות קב"ט מועצה .נושא שביעי אישור
מר שמעון סוסן :
מכרזים  , 3/2019 ,29/2019אמרנו אני לא חוזר יתר על המידה .כמובן שנגיע לסעיף נפרט אותו .8 .אישור
הסכם הקצאת קרקע עמותת ידידי עתידים .9 .אישור תקציבי מיסים ביישובים 10 .אשרור לקיחת הלוואה
ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של -1.9%
שמעון אתה יכול להגיד כמפורט במסמך ,חבל ...את הגרון שלך סתם ,יש
מר אייל דה-פאו :
שמה  20סעיפים ,מה תקרא אותם עכשיו כמו תוכי?
אישור תב"רים אתם רואים אותם פה מ 1-ועד  ...25ועוד כהנה וכהנה
מר שמעון סוסן :
ובדיווחים אנחנו נדבר על יום ראשון ,על הכנס שיהיה ביום ראשון .וביקשתי וההנהלה אישרה להוסיף
נושאים :אישור שכר מהנדסת והעסקת המהנדסת .בעצם אמרנו יש אישור קליטת מהנדסת ,אבל אישור
שכר למהנדסת המועצה ,נכניס את זה ב 6-את אישור השכר ביחד עם הקליטה .והיתר עבודה נוספת ליעקב
אטיה אמרנו ממשרה למשרה ורבע ,רבע משרה בחברה הכלכלית .ועניין של הביטוחים שאילן קופרשטיין
ביקש לדבר עליו ,כיסוי ביטוחים ובכלל על עניין תביעות ,ודיווחי ראש המועצה .אז אני קודם כל מבקש
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מהמליאה לאשר את הנושאים כמו שציינתי כרגע עם התוספות מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו הנושאים פה
אחד.
מר עובד שטח  :שמעון אפשר לבקש משהו? אני אשמח אם אפשר ,אני פשוט יוצא לאירוע ,והייתי רוצה אם
אפשר להעלות את הנושא שאילן מבקש להעלות על הביטוחים .שזה יהיה ראשון לפני שאני אלך.
מר שמעון סוסן :

רק שנייה ברשותך ,כמה זמן אתה לחוץ?

מר עובד שטח :

ב 18:00-רוצה לצאת.

מר שמעון סוסן :

מתי?

מר עובד שטח :

ב.18:00-

מר שמעון סוסן  :אתה יוצא ,אתה יוצא אני מעלה .תנו לי קודם כל ,אישור פרוטוקול ,אני חייב סדר ,אי
אפשר לפתוח ישיבה בלי שאני מאשר פרוטוקולים .קודם כל אושרו הנושאים עם התוספות פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  ,12יש למישהו הערות מהמליאה
מר שמעון סוסן :
הרגילה שהייתה באילת? אני מבקש לאשר את הפרוטוקול ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019
.2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019

מר שמעון סוסן  :אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ,תכניות העבודה עם התקציב שאושר ב-
 . 17.12.19יש למישהו הערות? לא .מי בעד? מישהו מתנגד? לא ,הערות אמרתי קודם .אני מתפלא עליך גם
אתה .אושר פרוטוקול ישיבת מליאה מה 17.12.19-פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019
.3

אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה במועצה אזורית חבל מודיעין.

מר שמעון סוסן :אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה .אמרנו יש  2קבוצות שחותמים .גזבר נמצא תמיד,
לגזבר יש ממלא מקום ולי כראש מועצה ביקשנו שאילן יהיה מורשה חתימה שלי .ידי לא משגת או צריך
משהו ,הוא חותם שני בשם ומלכות מטעם המועצה  .אישרנו את זה בעבר ,נשתכח לנו לא יודע מאיזה סיבות,
וכרגע אנחנו רוצים לאשרר את זה בחזרה .יש למישהו הערות שאלות?
מר גל אהרון  :שאלה ,למה לא מנכ"ל המועצה?
מר שמעון סוסן  :נבחרים ,נבחרים .יש קבוצה של גזבר ומי מטעמי ,ויש נבחרים ,נבחרי ציבור .ראש מועצה או
חברי מועצה יכולים להיות.
מר גל אהרון  :הבנתי.
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מר שמעון סוסן :הבנת?
מר גל אהרון  :עכשיו כן.
מר שמעון סוסן  :אני מבקש לאשר את אילן קופרשטיין מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את אילן קופרשטיין כמורשה חתימה.
.15

כיסוי ביטוחי לנושאי משרה.

מר שמעון סוסן  :אני בהזדמנות הזאתי אומר כמה דקות ,מכיוון שעובד רצה .עובד ,אני חושב שפחות מסובך
ממה שחשבת ,כי אני שמעתי פה דברים-
מר עובד שטח  :אני רק רוצה לשמוע.
מר שמעון סוסן  :אבל קודם כל שאילן מדבר ,ביקשת להקדים את העניין של אילן ,אילן יעשה את זה
בתמצית בקצרה .אילן רוצה לדבר על עניין של ביטוחים של נושאי משרה ,בבקשה.
מר אילן קופרשטיין  :כולכם קיבלתם למעשה את המכתב ששלחתי בנושא הזה .הסיטואציה הייתה ברורה,
יש פה בעלי תפקידים ונושאי משרה שבשלב מסוים נכפה עליהם לשאת בעלויות כבדות מאוד של ייצוג
משפטי לה וכיח את חפותם .וזה סכומים מטורפים ,באמת סכומים מטורפים ,זה מאות אלפי שקלים
שהוציאו מכיסם .ברגע שאין עילה לתביעה וחפותם הוכחה ויצאו ללא רבב ולא נפתח נגדם שום הליך
משפטי ,יש להם זכות לקבל את הכסף שהם הוציאו בחזרה ,או דרך משרד הפנים שבדרך כלל משרד הפנים
לא מחזיר את מלוא הכסף ,אם אני לא טועה-
עו"ד חן סומך  :מה זה או דרך משרד הפנים? משרד הפנים לא מחזיר שקל.
מר אילן קופרשטיין  :לא ,לא ,הוא מתיר למועצה ,מתיר למועצה מקופתה ,אבל בדרך כלל זה סדר גודל של
 30%אם אני לא טועה ,עד -30%
עו"ד חן סומך  :לא ,זה לא עד .30%
דובר :חן אז אולי תסביר.
מר אילן קופרשטיין  :אז שנייה אחת ,ובנוסף לזה יש ביטוח נושאי משרה .וביטוח נושאי משרה כל אחד
מאיתנו פה בתור חבר מליאה מבוטח בביטוח נושאי משרה ,דיברנו על זה בעבר באחת מישיבות התקציב עם
עינב שהייתה שאחראית על נושא ביטוחים ,והציעה אפילו אל תעשו ביטוחים ,חבל על הביטוחים ,יש כפל
ביטוחים .למעשה המסר שאני רוצה להעביר קודם כל לכל אחד מאיתנו היא נושאי המשרה .מי שעובד בתום
לב ועושה את הדברים בצורה נכונה ,לא במזיד ולא מתוך כוונות לא טובות ,אמור להיות משופה ,מכוסה
ומשופה על ידי ביטוח נושאי משרה ,ולמעשה ברגע שאמר לי חן אין צורך להעלות את זה למליאה ,כי זה לא
נושא שצריך את אישור המליאה ,זה נושא שאנחנו נטפל בו .ואני יודע שעד היום אף אחד מהאנשים שיושבים
פה ומי שלא יושב פה-
עו"ד חן סומך  :זה לא מדויק.
מר אילן קופרשטיין  :לא טיפל בזה.
עו"ד חן סומך  :זה לא מדויק ,מי שהיה מודע ורצה ,בוא אני אגיד את הדברים כדי שלכולם יהיה ברור .בקטע
הזה אילן שם על השולחן דבר שהוא מאוד חשוב מבחינת ההגנה והיציבות של כל אחד מי שמוגדר כנושא
משרה ,כל חברי המועצה מוגדרים כנושאי משרה לצורך העניין ,כל הצוות הניהולי של המועצה מוגדר
כנושאי משרה לצורך העניין .לנושאי משרה יש הגנה מ 3-רבדים שונים ,הרובד הראשון שיש לנו זה ביטוח
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של ...הוצאות משפטיות ,ברגע שיש לנו מוגשת תביעה ...נושאי משרה שכרוכה בהוצאה משפטית ,יש לנו
ביטוח להוצאות משפטיות עד לגובה מסוים ,זה ביטוח משמעותי ונותן כיסוי לרמה מאוד גבוהה של הוצאה.
זה ביטוח על ההוצאה המשפטית עצמה .יש לנו ביטוח על הנזק שנגרם כפועל יוצא מהדברים האלה ,שזה
ביטוח אחריות מקצועית או ביטוח נושאי משרה כנושאי משרה .אם נושא המשרה פעל בתום לב וגרם נזק,
אז יש לו ביטוח בנושא הזה .הרובד השלישי של ההגנה זה הגנת פקודת הנזיקין .מי שפעל במסגרת תפקידו
וגם נזק ולא עשה את זה בצורה שהיא באופן מודע ,פקודת הנזיקין נותנת לו הגנה ,יכול לטעון למה שנקרא
חסינות של עובד ציבור בקטע הזה .במקרה של תלונה או חשד או מעורבות בהליך שהוא הליך לכאורה פלילי,
הביטוח הוא ביטוח של כיסוי הה וצאות המשפטיות .אי אפשר לשפות בהליך פלילי ,אבל זה שההליך הפלילי
נסגר מטעמים של חוסר אשמה או העדר ראיות ,הביטוח מכסה את ההוצאות המשפטיות .במקרה שהיה לנו
כאן באופן עקרוני כל ההליכים הסתיימו מחוסר אשמה או בהעדר ראיות ,אני יודע לגבי אחד שהסתיים
בהעדר ראיות ,וכ ל מי שמוגדר כנושא משרה ,ויש לפחות נושא משרה אחד שפנה וקיבל מהביטוח שיפוי
להוצאותיו המשפטיות בקטע הזה ,השיפוי די גבוה .אם אין רובד ביטוחי יכול אותו נושא משרה להגיש
בקשה בנוהל של החזר הוצאות משפטיות של עובד ציבור ,ואילן צודק הכיסוי הזה הוא כיסוי שהתקרה
המקסימלית שלו היא כ ₪ 65,000-וכמובן שזה בהתאם לסוג ההליך בנקודה הזאתי .במקרה באירוע
שהמועצה עברה ,לא  100%של ההוצאה ,אבל  100%של האפשרות לקבל כיסוי נמצאת בביטוח של החזר
ההוצאות המשפטיות ,וכל אחד מנושאי המשרה שנמצא במקום הזה יוכל להגיד בקשה ולקבל ...ולא צריכה
לה יות בעיה .בכלל אם יש תביעה שמוגשת כנגד נושאי משרה במועצה ,וזה אולי אילן רצה להביא את זה
למודעות .תביאו את זה למודעות שלנו של המנכ"ל ,של הגזבר ושלי ואנחנו ניתן את המענה הראוי .יש
מקרים שאפילו נייצג את הגורמים הרלוונטיים ,אם המועצה ונושאי המשרה נתבעים ביחד ולחוד ,אנחנו
יכולים לייצג את נושאי המשרה ,לא צריך אפילו לבקש החזר הוצאות בקטע הזה .זהו אנחנו עושים הכול כדי
שמישהו נושא משרה במועצה יוכל לפעול בחופש ...כמובן כל עוד הוא עושה את הדברים בשיקול דעת נקי,
ולא במה שנקרא הפרה וחובת אמונים כלפי המועצה .למי שיש שאלות-
מר אברהם הרצל :לא הבנתי ,המקרים שהיו מכוסים מבחינת ביטוח-
עו"ד חן סומך  :התשובה היא-
מר אברהם הרצל :אז מה אנחנו צריכים לאשר?
עו"ד חן סומך  :אני אמרתי את זה לאילן .הוא שאל ,אילן רצה להביא את זה למודעות בבקשה.
מר שמעון סוסן :רק שנייה ,הוא העלה את הסו גיה הזאתי ,קודם כל ברור לכם שאם מישהו יקבל שקל זה
חייב להיות באישור המועצה ומשרד הפנים .המועצה עברה חוויה ,מספר אנשים עברו חוויה שהצריכה אותם
גם להוציא כסף לבד ,לא רוצה להגיד מה הייתה הסיטואציה .אנשים לא הלכו לבקש ,אני לא ידעתי עד היום
על אחד ,היום היום רק לפני  10דקות ידעתי על אחד שהלך וביקש .אני לא ידעתי על מישהו שביקש החזר
מכוח הביטוח .אני מחקתי לי את הדיסקט הזה ,כאילו הכוונה שלי הייתה שאם צריך לבקש מהמועצה ,אני
לא מבקש ,אני לא מבקש ,זה שים אותי בצד ,אני לא רוצה להיכנס לעולם תוכן הזה ,ולא רוצה להיות שם.
אבל זה לא אומר לגבי אחרים .אבל אם יש בביטוח ,אני אפילו לא העליתי על דעתי את העניין של הביטוח,
אז מישהו הוציא כסף יש לו ביטוח נושאי משרה ,זה המקום הקלאסי שאנשים פעלו בזדון נגד אנשים פה,
שהצריכו אותם מעבר להשפלה שהם עברו גם להוציא כסף ,עורכי דין .אז למה נושאי משרה ,אם זה לא
למטרה הזאתי אז למה הוא נועד? בדיוק למטרות האלה ,שנושא משרה לא יחשוש למלא את התפקיד שלו כי
יש אנשים בעלי מזימות כאלה ואחרות שרוצים לא יודע מה לעשות ,ירצו להפיל אותו או מכוח אחר ,יתבעו
את נושאי המשרה ,לאו דווקא בעניינים האלה .יכול לתבוע נושא משרה גם בעניינים אחרים ,שהוא גרם נזק
אחר לאו דווקא שקשור למשטרה .אבל אנחנו פתחנו את העניין ,אילן פתח את העניין ,אנשים שיוציאו כסף
ידעו מה יש להם מה אין להם .עד היום אני לא שמעתי על אף אחד שפעל ,אמרתי לך היום שמעתי רק על
אחד ,זה הכול .במקרה גם ,לא ידעתי שמ ישהו בכלל פנה לזה .בעצם דווח למליאה קודם כל כנושאי משרה
לעניין של הביטחון ,למי שפועל כמובן ביושר ובהגינות ,שאם הוא פועל מהכוח של התפקיד שלו ויתבעו אותו,
אז יש לו הגנות .פעם אחת יש לו את ההגנה של נושאי משרה ,שאנחנו דואגים כל הזמן לבטח ,כל הזמן את
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כל נושאי ה משרה .פעם שנייה זה אומר לך היועץ המשפטי של המועצה שגם אם הוא יתבע עם המועצה,
המועצה תגן עליו בדרך כזאת או אחרת ,בין אם זה .והוא העלה את הסוגיה הזאתי ,אני חושב שמיצינו נכון?
מר רונן זיידמן  :מילה אחת ,אני חושב שאנחנו צריכים לחייב ,אני מניח שרוב הוועדים יש להם ,אבל למישהו
אין ,צריך לחייב בהנחיה של המועצה את כל הוועדים המקומיים שיהיה להם ביטוח-
עו"ד חן סומך  :אנחנו לא יכולים לחייב את הוועדים לעשות ביטוח של נושאי משרה.
מר רונן זיידמן :תמליץ להם.
עו"ד חן סומך  :אנחנו יכולים להמליץ להם ,מומלץ בקטע הזה .אנחנו לא יכולים לחייב.
מר רונן זיידמן  :מקבל את מה שאתה אומר ,חן יש המלצה ויש המלצה ,כי אני מניח שכל אדם בר דעת ,אם
הוא מבין את הסיטואציה זה ברור לו שזה לטובתו ,לכן אני לא יכול לראות מצב שוועד מקומי אין לו ביטוח,
למעט אם זה נפל בין הכיסאות .ומכיוון שהאנשים האלה מתנדבים ראוי שאנשים שעובדים ,יוודאו שהם
הבינו.
עו"ד חן סומך  :אתה צודק לחלוטין ,רק אין לי כוח משפטי לחייב את הוועד.
מר יוסי אלימלך  :אנחנו נוציא חידוד...
מר רונן זיידמן  :זה ליוסי המשפט הזה.
עו"ד חן סומך  :המועצה יכולה להמליץ.
*

פרידה מפנינה מפעי – מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה.

מר שמעון סוסן  :חברים ברשותכם שלא נטריח למרות שהמהנדס אנחנו צריכים אותו בעניין מקצועי ,אתה
נשאר .אנחנו רוצים להיפרד רגע ,בכל זאת לא בכל יום מי שהייתה פה כמעט ,אפשר לומר חיים שלמים ,לא
כל יום קורה שברשות או במקום עבודה מי שעבדה  43שנה נפרדת מהמועצה ,ועוד נפרדת שהזמן בידה ,היא
יכלה להישאר עוד בעבודה.
מר אילן קופרשטיין  :מה הגיעה בגיל  ?13מילא מתחתנים בגיל .13
מר שמעון סוסן  :באמת אני מדבר על פנינה שיושבת איתנו פה ,מנהלת הלשכה של יוסי .כמעט חלק ,לא חלק
בעצם כשבנו את המועצה שמו את פנ ינה ובנו את זה עליה .אז באמת פנינה החליטה לפרוש ,הצטערנו לשמוע,
כי בכל זאת היא חלק מהנוף .אני חייב לומר לפני שהמנכ"ל שהיה הבוס שלך הישיר בטח יאמר כמה דברים,
לומר לך שנהנינו מהמקצועיות שלך ,מהשקדנות שלך ,באמת היית במועצה ניתן לומר אחת מהעובדות
שכשאני הייתי רואה אותם הייתה יציבות ,באמת זה גורם ליציבות .כי יש לא מעט עובדים שיש קריזות ,יום
ככה יום ככה ,לפעמים מביאים את הבית למועצה .אצלך לא היה ניכר כלום .באת מילאת את החובות ,עשית
עבודה מקצועית לעילא ולעילא ובאמת שירת את המועצה כל כך הרבה ,כשאני הגעתי למועצה אני רק חושב
על זה ,את כבר היית כמעט  30שנה במועצה.
גב' פנינה מפעי :כולם יודעים לפני דמתי...
מר שמעון סוסן  :רק רגע ,עוד היו אומרים שדמתי שלח אותך לפה בשביל שהוא יפרוץ אחרי זה .אז אני אומר
לך פנינה באמת בשמי ובשם כל החברים במועצה לדורותיה ,ששירת אותם נאמנה ועשית עבודת קודש ,אני
רוצה לומר לך א' תודה גדולה וענקית על שירות מופלא של שנים רבות ,ואמרתי בענווה ,בשקט ,במקצועיות
שאין למעלה ממנה .ודבר שני לאחל לך שיהיו לך חיים מקסימים ,שאת יוצאת אחרי  43שנות עבודה ,שיבינו
מי שנמצאים לידך בעיקר אישך שעכשיו צריך לתת דרור לעשות מה שאת רוצה ,ולחפש את המודל הבא ,את
בגיל כזה עדיין ,עבדת  43שנה את בגיל כזה שאת יכולה לעשות עוד קריירה ועוד קריירה .אז יישר כוח לך,
ותודה ענקית וגדולה על שירות מופלא באמת ,כל הכבוד.
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מר יוסי אלימלך :אני אגיד כמה מילים ,כי אני מתרגש ,פנינה יודעת כבר כמה שבועות מאז שהיא הודיעה
שהיא הולכת ,כמו ששמעון אמר למרות שהיא יכולה להמשיך עוד כמה שנים ,אבל היא בחרה לפרוש גמלאות
מה שנקרא בשיא כוחה .פנינה אני התחלתי איתה בדיוק בפברואר ,בדיוק לפני  12שנה היא קיבלה אותי.
ואני יכול להגיד שהיא פגשה את אימא שלי פעם ראשונה ,גם זה היה משהו כמו  12שנה ,אז אימא שלי אמרה
לה' :תקשיבי ,תדאגי רק שהוא ילך עם נעליים '.אני יכול להגיד שהיא דאגה להכול חוץ מזה שאני אלך עם
נעליים .אז באמת פנינה ,השקט והלויאליות והרוגע שהיה בלשכה ,והמסירות אין קץ ,אתם מכירים אותה
מאחורי הקלעים עם המיילים והתיאומים והבקשות ,אבל מאחורי זה יש הרבה הרבה עבודה ,אין לי מילים,
באמת אני מתרגש תודה ענקית על הכול ,באמת על  12שנה נפלאות ,וכל מי ששומע ,התקשרתי לחן להגיד לו:
תקשיב פנינה עוזבת ,בשבוע הבא אנחנו עושים משהו ,אז כל מי שדיברנו איתו מתרגש ,ובאמת אנשים
חיצוני ים שעבדו איתך לאורך השנים באמת נפעמים מהשקט ומהעבודה המסורה ומהרוגע ,עבודה באמת
מסורה ,תודה רבה על כל השנים.
מר שמעון סוסן  :חברים ,שלא תהיה טעות בעצם הפרידה מהמועצה ,בגלל שפנינה הייתה מחברי המועצה
משולחן הזה ,בגלל שפנינה הייתה אשת קשר מרכזית במועצה עם חברי המועצה ועם כל נציגי הציבור ,מן
הסתם בגלל שהיא יושבת כמנהלת לשכת מנכ"ל אז היא פה ,בשבוע הבא עושים לה את הפרידה שיש בה
מתנה אם אתם מחפשים .פנינה הפרידות במועצה יודעים לעשות הרבה שתדעי ,תתכונני .מישהו רוצה לומר
משהו? בבקשה אביבה.
גב' אביבה הלל  :בתור בת מ ושב זו הפתעה בשבילי ואני שמחה בשבילה ,ואני כבר רוצה להזמין אותה
למועדון הוותיקות שלנו ,יש לנו מועדון ותיקות ,את מוזמנת למועדון .יש שמה מלא עבודה ברוך השם ,פתחנו
מועדון בשבוע שעבר.
מר שמעון סוסן  :חברים ,אביבה תודה ,מישהו רוצה לומר משהו? פנינה את רוצה לומר משהו?
גב' פנינה מפעי:לא ,לא.
מר שמעון סוסן  :בבקשה פנינה.
גב' פנינה משעי :אני מתרגשת אני לא יכולה.
מר שמעון סוסן  :בסדר אז בשבוע הבא אנחנו נשמור לך את הזה .שוב ,פנינה תודה ענקית וגדולה יישר כוח
לך באמת ,חיים טובים ומאושרים אנחנו מאחלים לך בפרק הנוסף.
גב' פנינה משעי :תודה רבה.
מר שמעון סוסן  :בפרק הזה של אחר המועצה .אני לא בטוח שלא יקרו לך טעויות ,אני אומר לך אחרי 43
שנה ,את תמצאי את עצמך באה לחנייה ואת לא יודעת למה.
מר דב עפרון  :הנכדים לא יתנו לה.
מר שמעון סוסן  :תודה .אגב בהזדמנות הזאתי מי שמחליפה אותה ,אתה רוצה להציג את המחליפה שלה?
שידעו חברי המליאה.
מר יוסי אלימלך  :מכרז שהסתיים אתמול בחרנו את רחלי טוילי להחליף אותה .מי שלא מכיר את רחלי
עבדה ב 10-שנים האחרונות בגזברות עם...
מר ג'קי להב  :עדיין עובדת.
מר יוסי אלימלך  :עדיין עובדת.
(מדברים יחד)
מר יוסי אלימלך  :זהו ,נבחרה להחליף את פנינה ,בהצלחה.
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גב' רחלי טוילי :תודה רבה.
מר שמעון סוסן  :את נכנסת לנעליים גדולות שתדעי.
גב' רחלי טוילי :אני יודעת.
מר שמעון סוסן  :אז יישר כוח ובהצלחה.
גב' רחלי טוילי :תודה רבה.
גב' פנינה מפעי :תודה רבה ,תודה רבה לכולכם.
גב' אביבה הלל  :תיהני ,תיהני ,זה כיף ,אני גם מחכה לפנסיה.
.5

אישור קליטת מהנדסת מועצה.

.13

אישור שכר למהנדסת המועצה.

מר שמעון סוסן  :פרידה תכף ,אישור קליטת מהנדסת מועצה .אני מציע לנטליה שאני אומר שם והיא תגיד
שם משפחה .אני לא צוחק ,אנחנו נתרגל כן תכף .אני רוצה שתציגי את עצמך ,היא נבחרה במכרז שהמועצה
ערכה לפני כחודש ,אולי יותר אני לא זוכר כמה זמן ,וסיכמנו שהיא תחל את העבודה שלה בסוף החודש הזה.
ליאוניד משלים את הקצוות של הימים האחרונים .ליאוניד כמו שאתם יודעים נמצא ביהוד בימים האלה ,גם
ביהוד וגם פה ,אבל אנחנו נפרדים פורמלית ,למרות שהוא ימשיך לתת לנו מענים נוספים על כמה קטעים
שהוא טיפל בהם ,שהם מאוד חשובים ודרמטיים ,נדבר על זה בהמשך.
מר אייל דה-פאו  :אולי נאשר לו גם עוד  25%משרה.
מר שמעון סוסן  :אי אפשר .כשאישרנו-
מר גל אהרון  :ביהוד גם.
עו"ד חן סומך  :בתור וטרינר מרוויחים יותר.
מר ג'קי להב  :בואו נגיד שהוא חית ביצועים...
מר שמעון סוסן  :אני יכול להגיד לך כדי שתהיה רגוע ,ה 25%-שאישרנו לעובד הקודם יש כאלה שהשכר
שלהם  25%מכל השכר שלהם הוא כל השכר של ,על מי שמדובר .אתה מבין את מה שאמרתי? המשרה ורבע
שדיברנו על העוזר ,בגלל שהיא בדירוג דרגה זה כמעט רבע משרה של מישהו אחר שנמצא בזה.
מר אייל דה-פאו  :יש אנומליה בצורה שבה המדינה בונה את...
מר שמעון סוסן  :עומד בדירוג דרגה היה רגוע .בבקשה את רוצה להציג את עצמך? שם מלא ,שם מלא.
גב' נטלי טרנופולסקי :ערב טוב לכולם ,שמי נטלי טרנופולסקי אני בעלת תואר שני בהנדסה אזרחית .אני
עליתי ארצה ב , 1991-מאז ועד עכשיו אני מתעסקת בתחום תכנון ובנייה .אני עבדתי בוועדה מקומית לתכנון
ובנייה מצפה אפק  18שנה ,עבדתי במועצה בשוהם ,עבדתי בוועדת שרונים ו 5-שנים אחרונות עבדתי
כמהנדסת מועצה וועדה שדות דן.
מר שמעון סוסן  :עמק לוד למי שזה .השם בשדות דן זה רק בשביל להעלות את המחיר של הנדל"ן.
גב' נטלי טרנופולסקי :העקרונות שאני מאמינה בהם לתת שירות יעיל ומהיר ,מינימום בירוקרטיה כדי
לקדם ולעזור לכל תושבי המועצה ,לעז ור בפרויקטים .אני מודה לראש המועצה שנתן אמון בי וכולי תקווה
לעזור לתושבי מועצה אזורית חבל מודיעין.
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מר שמעון סוסן  :תודה .אני ויוסי מתווכחים כל הזמן על השם ,אנחנו עוד הפעם שואלים אותך שכולם ידעו
שלא תהיה טעות .השם שלך נטלי או נטליה?
גב' נטלי טרנופולסקי :בתעודת זהות רשום נטליה ,אבל אני מעדיפה-
מר שמעון סוסן  :היא לא רוצה שיקראו לה נטליה ,אבל היא אמרה לי ,אמרתי לה בשיחת היכרות נטליה,
אמרתי לך אמרתי לה בשיחת היכרות נטליה? אמרה :לא ,נטלי.
גב' נטלי טרנופולסקי :לא ,יש קיצורי דרך ,יש מוטי ויש מרדכי.
מר שמעון סוסן  :אני ואייל מכירים נתניה או מתניה .בקיצור נטלי.
מר דב עפרון  :הבעיה היא לא השם הפרטי ,שם המשפחה היה הבעיה.
מר שמעון סוסן  :אני מציע לך לא .אתה יודע שפעם אמרו לי ,היה שחקן כדורגל קוראים לו ליאון
קונסטנטינובסקי ,השם הכי ארוך בארץ ישראל  16אותיות ,ליאון קונסטנטינובסקי ,שחקן ברמת ...בהתחלה
להגיד את השם שלו התגברנו על זה.
מר ג'קי להב  :זה ניסים קיוויתי היה צריך לשבור את הראש.
מר שמעון סוסן  :ידידיי ,אני יכול לומר לכם שנטלי התחילה לעבוד בימים האלה ,ממש בתחילת שבוע .אני
אמרתי לה מה מצופה ,מה אנחנו מצפי ם במועצה ,אצלנו יש לא מעט התפתחות ולא מעט פיתוח ,ואנחנו
מאמינים באמונה שלמה שהיא תשיג את היעדים שאנחנו מציבים לעצמנו בין אם ברמה של ועדה מתפקדת
בתכנון ובין אם ברמה של הפיתוח ,אתם מבינים פה שבסוף היא מתפקדת גם כמהנדסת המועצה למרות
שאנחנו שוכרים בכל אירוע וא ירוע מהנדסים ,אדריכלים ,להכנות תכניות .אבל בסוף מישהו צריך לנצח על
התזמורות הזאתי ,זה היה ליאוניד ,תכף נדבר עליו ,אבל היום זה היא .אצלנו במועצה יש התפתחות מאוד
משמעותית ,אתם רואים אותה דרך היישובים.
מר דב בן אברהם  :היא תבנה לנו את הקומה השנייה פה.
מר שמעון סוסן  :לא שנייה פה.
מר דב בן אברהם :

.3

מר שמעון סוסן  :אנחנו בונים שנייה ושלישית בוועדה .אני אומר היא נכנסת לוועדה שמאוד מתפקדת,
ואמרתי תכף נגיע לליאוניד ,כי זה גם ועדה שהגיע לשיאים וצריך מכאן לקחת אותה הלאה ,אנחנו לא
עוצרים ,אנחנו ממשיכים .וכל זה י דוע לה ואני בטוח שהיא תעשה את הכול ,כדי שהיא תצליח בתפקיד
החשוב הזה במועצה ,זה תפקיד מאוד חשוב .וגם העניין של הקשבה לציבור ,אנחנו מדגישים אותו אגב לגבי
כל עובד שנכנס למועצה אזורית חבל מודיעין .הקשבה לציבור ,אנחנו כמו כולנו משרתי ציבור ,אני מדבר
כולנו ,זה א ני והעובדים ,לא דיברתי על ,חברי מליאה כל אחד יחליט מה שהוא רוצה לעשות ביישוב שלו.
אנחנו בתוך המועצה שעובדים במועצה כולנו מחויבים לציבור ,ולהקשיב בכל מובן ובכל רמה ,להקשיב זה
לא רק לשמוע ,להקשיב זה הרבה מעבר לכך ,ואתם יודעים למה אני מתכוון .וכיוונתי גם לכאן ,ואני רוצה
לאחל לך הצלחה ,ואני בטוח שעם הכלים שאנחנו נותנים בידיך ועם הוועדה שליאוניד הותיר פה עם הכללים
והעקרונות של העבודה והפעולה ,אין לי ספק שאם את תלכי בדרך הזאתי ותחזקי אותם ,אפילו תחזקי
אותם ,כי מן הסתם אנחנו שואפים כל הזמן להתקדם ,את תצליחי ,את וכל הוועדה .באמת אני מאחל לך
מעומק ליבי ,ככול שאני אשמע פחות על ענייני הוועדה וההנדסה ,אנחנו הצלחנו יותר .אז בהצלחה .אני
מבקש מחבריי לאשר את נטלי ,נטליה בתעודת זהות ,בשכר של  .85%שנייה ,השכר של מהנדס מועצה
המומלץ פה הוא בין  ,85%אנחנו מאשרים .85%
מר יוסי אלימלך :

כן ,אפשר גם את הטווח הבא.
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מר שמעון סוסן :
הטווח שאנחנו מדברים בו.

יש טווח שהמהנדס מועצה מקבל ,בין  85%ל ,95%-שהוא בכל הארץ ,זה

מר אברהם הרצל :

אז אנחנו מאשרים את הטווח של-

מר שמעון סוסן :

 95% 85%זה טווח זה הולך לפי מדרגות של זמן ושביעות רצון ועוד ועוד.

מר ג'קי להב :

הרצפה זה .85%

מר שמעון סוסן :

ההתחלה .85%

מר אברהם הרצל :

ברור.

מר יוסי אלימלך :

משכר מנכ"ל.

אבל הטווח הוא עד  . 95%אני מבקש לאשר את זה ,מי בעד? מישהו מתנגד?
מר שמעון סוסן :
אושרה העסקה של נטליה פה אחד .בהצלחה.
גב' נטלי טרנופולסקי:

תודה רבה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את קליטת מהנדסת המועצה בשכר שבין  85%ל 95%-משכר מנכ"ל.
.4

פרידה ממהנדס המועצה – לאוניד גינזבורג.

אני מבקש לעבור רגע לעניין של ליאוניד .אני ביקשתי את ליאוניד לבוא
מר שמעון סוסן :
למליאה .ליאוניד גינזבורג עובד איתנו כ 7-שנים בערך .אני יכול לומר לכם שליאוניד ,אני כבר אמרתי כמה
פעמים ,אבל אני חייב לומר לכם את זה גם כעת ,על המקצועיות של ליאוניד אם מישהו יש לו ספק אני מעיד
לכם עדות-
מר ג'קי להב :

כאלך עדים.

מר שמעון סוסן  :עדות ברמה הכי גבוהה שאני יכ ול להעיד ,שמדובר באדם מקצועי בכל התחומים שהוא
טיפל בהם גם תכנון ובנייה ,שידע ויודע להכיר ללמוד ולהגיב לאירועים תכנוניים ברמה גבוהה מאוד ,זה גם
לייצג את המועצה בכל מוסדות התכנון ,והמועצה הזאתי אין שבוע שהיא לא נמצאת פעמיים במועצה
הארצית במועצה מקומית בוועדה מחוזית ,אין דבר כזה ,כמעט אין ביומנים שלנו שבוע שפעמיים אנחנו לא
נדרשים להיות או עם הרכבת או עם מוסדות אחרים של המדינה .כבישים ,מע"צ ,משרד תחבורה ,משרדים
שונים ,תשתיות לאומיות ,אי אפשר לתאר במילים כמה אנחנו נדרשים ,מעבר לשוטף ,מעבר לבעיות של
המועצה השוטפות ,ובטח-
מר אברהם הרצל  :גם עניינים יישוביים למיניהם כאלה ואחרים.
מר שמעון סוסן  :כן ,גם כל האירועים היישוביים ,וגם תכנית המתאר שאנחנו מתכננים כבר  3שנים ומעלה,
שהוא מלווה אותה ומנצח עליה ,שהיא אירוע לא פשוט .וכל הפרויקטים הגדולים והקטנים והפיתוח ,גם בתי
ספר גם מוסדות חינוך גם יישוביים ,באמת אני יכול לומר לכם שמקצועי לעילא ולעילא ,היה לנו מהנדס
מהטובים שיש בארץ ,זה אני אומר לכם באחריות .וגם בעניין של הפיתוח ששם הוא עשה עבודה מדהימה,
ודאג למועצה לא מעט ,הוא לפעמים נלחם יותר מידי .אבל הוא נלחם והוא מביא תוצאות בסוף ,הוא מביא
תוצאות גם ,אין קבלן פה שקיבל כסף מיותר ,הוא נלחם .גם לא קיבל כסף מיותר וגם פחות תקלות במבנה
של הבנייה ,כלומר אין דבר כזה שאין תקלות ,יש תקלות ,לעולם בבנייה יש תקלות ,אבל הוא צמצם אותם
למינימום ,כי זה היה המקצוע השני שלו לבד מהעניין של מהנדס מועצה .אז אני אומר לך ליאוניד ,אני
ביקשתי שתבוא לכאן ,לומר לך בפני כל המועצה ,שהייתה תקופה מדהימה ,שירת את המועצה בנאמנות
רבה .אגב לא דיברתי על העניין של השעות ,הוא כל יום עבודה שלו זה שבוע של מהנדס ברשות אחרת ,זה
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דבר מדהים .יש לו אנרגיות ,והמד שלו לא עובד ,לא עוצר ,לא עוצר ,פשוט לא עוצר .אפילו אם תגיד לו:
תשמע ,אתה משוחרר עכשיו ,צא לחופש .הוא ימשיך לעבוד ,כי זה ליאוניד .בקיצור מעלות רבות .מינוסים גם
יש לו שלא תדאגו ,הוא לא למד עברית טוב ,ואז זה מרגיז אותו ,יש לו פתיל קצר .אבל המינוסים המעטים
שיש ליד ה פלוסים ,איך אומרים החבר'ה באמת אשרינו שזכינו במהנדס הזה בשנים האלה ,והצטערתי שהוא
עוזב אבל הוא כבר רצה לפרוח ולצאת .אני אומר לכם הכול גלוי ,מי שיכול לגרום לי שהצער הזה יקטן או
שלא יתקיים זה המהנדסת החדשה שלנו ,שקיבלנו עכשיו .ואז אני אחזור אבוא אליך בעוד חצי שנה אני אגיד
לך :ליאוניד טוב שהלכת .אני בונה את העתיד .אז באמת לאוניד זכו בך ביהוד ,אין לי ספק ,ואיפה שלא היית
הולך זכו בך ,כי אתה מקצוען אמיתי .ואני בשם המועצה אומר לך כל הכבוד ,סל של פתרונות שנתת למועצה,
אין לו אח ורע ,אין לו אח ורע ,אני אומר לך בשם ובמלכות .ובאמת יישר כוח ,אני רוצה לומר לך תודה ענקית
בשם המועצה על כל מה שעשית ועוד תעשה ,אני בטוח שאתה תמשיך לעזור לנו במקומות שאתה ליווית
אותנו ,הידע אצלך לא מעט בתחומים לא מעטים ,ואנחנו נשתמש בך ונעשה את זה בכיף.
מר דב בן אברהם  :שלא ינגוס בך.
מר יוסי אלימלך  :ניגוד עניינים.
מר שמעון סוסן  :הא הוא ביהוד .חבר'ה הוא עכשיו ביהוד ,הוא יכול לבוא עכשיו לקפוץ על בני עטרות .אתה
יודע ששנה אסור לך לטפל בבני עטרות.
מר ליאוניד גינזבורג  :שנתיים.
מר שמעון סוסן  :אז ליאוניד באמת יישר כוח .אתה רוצה לומר משהו? בבקשה.
מר יוסי אלימלך  :ליאוניד בשם המנהלים אני רוצה להגיד לך תודה רבה ,על  7שנים של מקצוענות ,של צבע,
של באמת רוח ואווירה של עשייה של כל הזמן פרויקטים ,גם לדברים שלא קשורים בהנדסה ופיתוח ,דברים
שקשורים ברווחה בחינוך בתחבורה בכל .אני חושב שכולם הרוויחו ,הרוויחו מהידע ,לא רק הידע המקצועי
שלו בכלל ,אלא הידע הכללי שלך ,אז תודה רבה בשם כולם ,נתגעגע.
מר שמעון סוסן  :רק שנייה ,חברים מישהו רוצה לומר משהו קצר? בבקשה קצר ,לא חייב ,קצר .שנייה אילן.
נחמה את רוצה לדבר?
גב' נחמה סילבר  :להגיד לו תודה רבה על כל העזרה שעשית בשביל היישוב מבוא מודיעים.
מר שמעון סוסן  :נחמה את יכולה לעשות לנו בדירה שלך הגדולה איזה חדר למועצה שמה? בבקשה אילן.
מר אילן קופרשטיין  :ליאוניד ,אני קודם כל רוצה להגיד לך כמובן תודה .אני לא יודע מי מכם יודע ,אבל
ליאוניד כמו שאמר שמעון השבוע שלו לא נגמר ביום חמישי ,השבוע שלו נגמר ביום ראשון שלאחר מכן .הוא
מסתובב במושבים בשישי ,לפעמים בשבת שאשתו לא רואה והוא בורח ככה ,מסתובב בשבת ,פתאום אתה
בא ביום ראשון הוא מרים לך טלפון עם רשימה ,הוא נותן לך רשימה של ריג'קטים ,מאיפה זה בא יום חמישי
ישבנו דיברנו ,מתי הספק ת? הוא מסתובב .אני יכול להגיד לכם בתור אחד היישובים שבאמת פעילים
בוועדה ,הפתרונות היצירתיים שלו והיכולת שלו למצוא פתרון מתחת לאדמה וחסכונות כספיים ,זה מדהים,
זה מדהים .ואני באמת רוצה לאחל לך בהצלחה ליאוניד ,אתה מעבר לכביש אבל היית ,עשית בשבילנו בכלל
לכלל ה מועצה עבודה ענקית ,וכמובן אנחנו מגלגלים עכשיו את זה לנטלי.
ליאוניד אתה רוצה לומר משהו?
מר שמעון סוסן :
מר ליאוניד גינזבורג :

לא.

מר שמעון סוסן  :חברים ,כמובן אנחנו נותנים תעודה ותשורה קלה לליאוניד ,אני כתבתי לך" :ליאוניד עם
סיום תפקידך במועצה ברצוני לה ודות לך על המאמצים הרבים שהשקעת בתהליכים ידע ותובנות ,על יכולות
הביצוע והמקצוענות שהיו לשם דבר בתחום ההנדסה הרשותית ".אני מבטיח לך שאת זה אם אתה תולה
בשולחן שלך ,ואני אומר בצניעות ,זה יעזור לך המון .אתה יודע למה? למה כל ראשי הרשויות רוצים לראות
מה קורה בחבל מודיעין ...אתה לא רוצה לדבר?
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מר ג'קי להב  :פתאום הוא לא רוצה לדבר.
מר שמעון סוסן  :הוא לא יכול ,הוא מתרגש .ליאוניד שב איתנו.
.6

היכרות קב"ט המועצה.

מר שמעון סוסן  :חברים ,אנחנו מתקדמים .יש לנו איתנו את אסף אילוז שהתקבל לפני גם כחודש  3שבועות
לעבו דה ,אסף ביקשנו אותו לבוא להציג את עצמו במועצה .אגב כל שבוע אנחנו מתחייבים להביא  3בכירים.
מר אילן קופרשטיין  :לא נגמר לך?
מר שמעון סוסן  :חברים ,הנה אני אומר לכם יש חלק מהבכירים פה שהם לא יודעים שבעוד  3שבועות הם
יהיו בצד הזה.
גב' נטלי טרנופולסקי :אני יכולה ללכת?
מר שמעון סוסן  :בבקשה.
גב' נטלי טרנופולסקי :תודה רבה לכם.
מר שמעון סוסן  :אסף בבקשה.
מר אסף אילוז :ערב טוב לכולם-
מר שמעון סוסן  :חבר'ה שתדעו לכם ,שנייה אסף ,אני לא מרחם עליו אבל הוא ב 1991-שהם באו לארץ,
אימא שלו ,חמתו ,אחותו וכולם עב דו אצלי ...הוא היה פקח פה ,הוא בא בטעות פה למכרז ,זה לא שקראתי
לו .הוא כאילו שמע ,אבל הם אנשים על העניין העבודה הייתי יכול להגיד לך ב 1991-עובדים סביב השעון.
כולם עבדו אצלי .בבקשה.
מר אסף אילוז :ערב טוב לכולם ,שמי אסף אילוז ,גר במודיעין בן  43נשוי עם  3ילדים .הייתי בצבא בחיל
השיריון סמג"ד וקצין אג"מ חטיבה .מאז שהשתחררתי אני בתחום ניהול הביטחון ,ניהלתי את תחנה
מרכזית בירושלים ,חברת סונול ועוד מספר חברות .אני פה כבר-
מר שמעון סוסן  :יש ניגוד עניינים.
(מדברים יחד)
מר אסף אילוז :מעבר לזה אני שבועיים פלו ס תקופה של חפיפה שהתחלתי לפני שהתחלתי פה בפועל ,יושב
על תכנית העבודה ,נפגש עם הנציגים של היישובים ,יש לי עוד ,את רובכם עוד לא פגשתי ,אבל התחלתי כבר
סבב .זהו ,אני אגיע לכל היישובים ,נפגש ,אעשה סיור .שיהיה לנו בהצלחה.
מר שמעון סוסן  :בהצלחה .ידידיי ,אסף היה כמובן במכרז ,הוא נבחר כי הוא היה הטוב ,ככה חשבו חברי
הוועדה ,הטוב ביותר שהציג בפנינו ,והוא התחיל את העבודה במועצה .גם אסף יודע שהוא נכנס לנעליים
גדולות ,במלוא הכבוד והצניעות בלי קשר לדרגות ופיקוד כאלה ,אלון היה איש מקצוע מהמעלה הראשונה
כולם יודעים ,יכול ל היות הערות כאלה הערות אחרות ,אבל אלון עשה עבודה שאין לה אח ורע .הוא גם שילב
את כל התחום של הביטחון השוטף עם החירום ,וידע לעטוף את הכול ,ביום שהיינו צריכים להיות ערוכים,
מצאנו את עצמנו ערוכים בעקבות עבודה קשה ...כמובן יש את מנכ"ל המועצה שמוביל את כל התחום,
והתחום תחת אחריותו ,אבל בסוף אם אין קב"ט ואחראי על ביטחון במועצה שהוא איש מקצוע שיודע
להוביל ולהנחיל ביישובים את מה שצריך להנחיל ,ולבדוק ...שהדברים מתרחשים וקורים בכל מקום ומקום
על פי כל ההתקדמות שאנחנו מצפים שתהיה ,בסוף כל העולם מתקדם וגם התרחישים ברמות הסיכון
מתקדמות .אנחנו כל פעם זה משתנה .אם פעם היה מספיק שיבואו לחפור לא יודע מקלט מזה ,היום זה עולם
אחר ,זה עולם תוכן אחר .ואנחנו נמצאים בסביבה ,בכלל כל המדינה נמצאת בסביבה שהיא בעייתית ,אבל
אצלנו זה על אחת כמה וכמה ,ככה אנחנו מרגישים .אנחנו קרובים לכל מקום ,אם מדברים נתב"ג אז גם אם
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לא מציינים בחדשות נתב"ג ,ולא מציינים ,עקרונית לא מציינים נתב"ג ,אבל כל פעם שיש אירוע בעייתי או
מצפים לתגובה מהצד של זה ,כל האזור שלנו נכנס לסטרס ,כל האזור שלנו נכנס לסטרס ,ביטחונית אני
מדבר ,לא אומרים את זה בחדשות ,בכוונה לא אומרים בחדשות ,כדי לא לציין .הרבה פעמים ירו לכיוון של
נתב"ג ,וזה האזור שלנו ,ולא הודיעו בחדשות את זה .אני סתם נותן לכם דוגמאות ,אבל זה קורה בלי
הפסקה .מה זה בלי הפסקה ,זה קרה כמה וכמה פעמים במשך כל השנים .אנחנו בכלל באזור בעייתי ,לכל
עניין יש לנו מהצד הזה את קו הגבול ,את הקו הירוק שמסתיים לעיתים  2ק"מ מפה ,והיישובים סמוכי קו
תפר ,כמה יישובים שהם סמוכי קו תפר ,וכולנו יודעים שהאזור שלנו הוא ,אסף יודע למה אנחנו מצפים ,היו
איתו ישיבות תיאום ציפיות .אגב את הנישה הזאת ואת התחום הזה של ביטחון ,אנחנו הולכים לשנות בו גם
ולהוסיף עובדים ,גם עכשיו יוסי יצא למכרז ,בין המכרזים שעשינו לעניין כוח אדם ,אז יש שמה גם סייר
ביטחון שביקשנו ,כי לקחנו את שמואל ועשינו הצרכות בתוך המועצה .כמובן איתנו נמצא יו"ר ועדת ביטחון
דב עפרון ,שעושה עבודת קודש ומעדכן את המערכת ,ומסייע לנו במקצועיות שלו באמת.
מר דב עפרון  :ישיבה הראשונה של המועצה אמרת לי שאני אדבר בישיבה השלישית ,אז ברביעית אני
אדבר.
מר שמעון סוסן  :אתה רוצה לדבר-
מר דב עפרון  :לא עכשיו ,סקירה רק רציתי.
מר שמעון סוסן  :אני מקבל את מה שאתה אומר ,תעשה את זה ,היום זה .לא אמרתי עכשיו ,מנכ"ל המועצה
נושא לסדר יום סקירה של יו"ר ועדת ביטחון במליאה הבאה .אם במליאה הבאה אתה לא תדבר ,אף אחד
לא ידבר ,אני אחראי .תהיה שקט .אז יישר כוח אסף בהצלחה רבה.
מר אסף אילוז :תודה.
.7

אישור מכרזים:
 מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה. -מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר.

מר שמעון סוסן  :חברים ,אנחנו עוברים למרכז פומבי .29/2019
מר יוסי אלימלך  :מכרז  29/2019ההצעה להפעלת מפעל שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה ,אנחנו
מדברים על המפעל השיקומי פה שנמצא בצמוד לבניין המועצה .ב 15-השנים האחרונות הפעילה אותו
עמותת שקט .יצאנו למכרז ,הוועדה ממליצה להכריז על ההצעה של קבוצה שכולו טוב כהצעה הזוכה .זה
היה מכרז על איכות בלבד ,כי אין פה תמורה כספית .הם מקבלים את המפעל להפעלתו ,את הבניין להפעלתו.
הוועדה ממליצה ל הכריז על קבוצת שכולו טוב כהצעה הזוכה במכרז ,בהתאם לשקלול של האיכויות.
גב' סימון שייביץ  :המלצה נהדרת אגב.
מר יוסי אלימלך  :נכון.
גב' סימון שייביץ  :המלצה מדהימה.
מר שמעון סוסן  :שנייה רגע ,יוסי רק שאלה לפני ,אני לא קשור לוועדת מכרזים החליטה וזה יעמוד
ל הצבעה .אבל היה מכתב שביקש את כל החומרים של המכרזים .הוא לא כלום מבחינתנו.
מר יוסי אלימלך  :לא.
מר שמעון סוסן  :ועדת מכרזים כמובן ממליצה בפניכם על הזוכה ,שהם שלו?
מר יוסי אלימלך  :קבוצת שכולו טוב.
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מר שמעון סוסן  :שכולו טוב ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום
שיפוט המועצה .קבוצת שכולו טוב כהצעה הזוכה במכרז.
מר יוסי אלימלך  :מכרז  3/2019מכירת רכב טרקטור ונגרר .הוגשו  2הצעות ,המציע שהיה אמור לקנות את
הרכב ויתר ע ל הזכות שלו לקנות .הוועדה ממליצה לבטל את הזכייה שלו ולהכריז על הצעה של מציע מספר 2
בסך של  ₪ 5,400עבור הטרקטור והנגרר.
מר אייל דה-פאו  :אגב במצבים כאלה יש חלוטים ולא חלוטים...
מר יוסי אלימלך  :לא.
דובר :זה הטרקטור של המועצה.
מר יוסי אלימלך  :כן ,שלא עובד כבר.
מר שמעון סוסן  :הוא לא עובד.
מר יוסי אלימלך .₪ 5,400 :
מר אייל דה-פאו  ... :בדרך כלל בהגשת הצעה אתה מגיש...
מר יוסי אלימלך  :לא במכרזים כאלה.
מר שמעון סוסן  :חברים ,יש מכרזים של מיליוני דולרים ,אתם לא מדברים עליהם ,מיליוני דולרים ,פה
מכרז של .₪ 5,000
מר ג'קי להב  :את תחלט לו את הערבות מחר תרצה...
מר שמעון סוסן  :תדברו על המכרזים של המיליונים .חברים אנחנו מבקשים לאשר את הזה ,מי בעד? אושר.
המכרז הזה אושר מכירת הרכב ונגרר לפי מה שהמנכ"ל ציין בפניכם פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר .הצעה של מציע דוד נהרי בסך
של ₪ 5,400
.8

אישור הסכם הקצאת קרקע – עמותת "ידידי עתידים".

מר שמעון סוסן :

אישור הסכם הקצאת קרקע עמותת ידידי עתידים.

מר יוסי אלימלך  :בחודשים האחרונים הוצאנו נוהל הקצאות קרקע ,הבאנו לכם את זה לאישור כמה
פעמים ,אחד זה התבחינים אחרי זה את ההקצאות .אנחנו מבקשים להקצות לעמותת ידידי עתידים ,שזו
עמותה שממצה את הפוטנציאל של צעירים בפריפריה בתחומי הנדסה ומלווה אותם מכיתות ו' והלאה ,עד
אחרי שהם גומרים תואר ראשון בהנדסה .להקצות להם מבנה ,יש את המתחם הישן של בית ספר בני עטרות
ביישוב בני עטרות ,יש שם מספר מבנים ואנחנו מבקשים להקצות לעמותת עתידים את מבנה ההנהלה .זה
מבנה אחד מתוך מקבץ המבנים ששם לתקופה של  10שנים ,לשימוש במבנה המנהלה שם בהתאם לנוהל
הקצאות שבוצע.
מר דב בן אברהם  :אני רוצה להגיד כמה דברים .זה נמצא בשטח של בני עטרות בבית ספר .בשנת 2010
המועצה ביקשה מבני עטרות להקצות ,להעביר לה את השטח בשביל שתוכל לקבל תקציבים .המושב נענה
לזה והיה הסכם שבסופו של תהליך שברגע שזה יחדל להיות בית ספר ממלכתי ,השטח יוחזר לבני עטרות ,זה
הרקע .המושב מתעתד לדרוש בחזרה א ת השטח לרשותו בחזרה .מצד שני המושב לא מתנגד לשימוש עתידי,
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במקרה שדובר עליו ,בתנאי שיותאם למצב שבו השטח יוחזר בשלב מסוים לבני עטרות .גם כשיושב השטח
לבני עטרות המושב מתכוון להמשיך עם ,אין לו שום בעיה להמשיך עם עתידים.
מר שמעון סוסן  :קודם כל זכותך לומר כל מ ה שאתה אומר ,זה לא אומר ,על כל מילה שאתה אומר אני
חותם כרגע ,אני חותם על דבר אחד ,שאנחנו במשא ומתן עם היישוב ,ממשיכים לדבר איתם יש הידברות,
ואמרנו שאנחנו לא נעשה דברים ללא הסכמה .יש כרגע הסכמה על עניין של עתידים על ה 10-שנים ,אותם
אנחנו מבקשים להעביר בנוסח הזה שעתידים שהם גוף מדהים .כל מי שיבחן מה עתידים עושה במדינה
למטרות ,אגב הם הולידו מיציר כפיהם של עתידים זה אלפי אלפי סטודנטים שסיימו הנדסאות ודוקטורים
וכל מה שאתם רוצים ,התקדמו לכל תחומי החיים שהם לקחו אנשים וקידמו אותם .אנחנו רוצים שדרכם
ליהנות בפריפריה שלנו ביישובים שלנו לעניינים האלה .והמבוקש כרגע זה לא אישור ,המועצה נדרשת לאשר
רק את המבנה שיוסי דיבר .אתה שמת את הדברים האלה הם תוספת ,יש דיבור ויש שיח עם ועד בני עטרות
ולא הפסקנו לדבר איתם ,וזה בתהליך.
מר דב בן אברהם  :אני אמרתי והדגשתי ,שאין לנו בעיה עם זה.
מר שמעון סוסן  :בסדר ,אבל אני מחזיר את חברי המליאה למה הם נדרשים.
מר דב בן אברהם  :עם עתידים אין לנו שום בעיה.
מר שמעון סוסן  :שלא תהיה טעות ,כי מוקלט פה כל דבר .הדבר היחידי שהמליאה מצביעה עליו זה הדבר
מול עתידים .כן.
מר אייל דה-פאו  :אין לי ספק שהם עמותה ראויה וכו' ,השאלה שלי בהסתכלות שלנו כמועצה עם משאב
מוגבל כמו מקרקעין ,היא כן או לא תעדוף דברים שקשורים פרופר לחבל מודיעין ,זו עמותה שבסופו של דבר
היא עמותה שבעיקר פעילה בפריפריה והשאלה האם יש איזה שהיא זיקה ישירה או חצי ישירה גם לפעילות
שלנו בחבל מודיעין .אני שואל כי אני לא יודע ,לא כי אני יודע.
מר שמעון סוסן  :בסדר ,עכשיו שתשמע אתה תבין .שים לב אמר לך דובי כרגע שבכלל הם מצפים שכל
הקרקע תחזור אליהם ,אתה מבין את הקטע?
מר אייל דה-פאו  :לא ,אני לא שם ,אני בא ממקום-
מר שמעון סוסן  :אבל אנחנו מאשרים שם.
מר אייל דה-פאו  :לא ,אבל הדיון שלי הוא אחר ,לא קשור...
מר שמעון סוסן  :לא ,אבל אתה אומר מה זה מקצים ,אנחנו מקצים שם .כי אם לא נקצה לעתידים למי
נקצה?
מר אייל דה-פאו  :חסר? עוד פעם חסר עמותות טובות שפועלות בתוך ...עבור חבל מודיעין?
מר שמעון סוסן  :אבל זאת עמותה מעולה ,בבקשה תשמע את יוסי בתשובה.
מר יוסי אלימלך  :עצם ההקצאה הביאה אותנו להסכמות לא בתוך ההסכם הזה ,כי אי אפשר להכניס
להסכם ,למרות שאנחנו לא פריפריה ,אבל יש לנו מכסה ,הם מתחייבים למספר מלגות-
מר שמעון סוסן  :תלמידים שלנו.
מר יוסי אלימלך  :לסטודנטים של חבל מודיעין ,למרות שהם לא זכאים.
מר אייל דה-פאו  :יוסי זה אולי הכי חשוב ...כי בסופו של דבר אלה שלא ,שמי שיכול ...במרחק הזמן
והמקום ,איך קרה שעמותה שפועלת בפריפריה ולא בחבל מודיעין מוצאת עצמה וכו' ,אתה מבין? אתה יודע
מה שתשים...
מר יוסי אלימלך  :דיברנו על זה בתחילת הדרך של נוהל הקצאות לפני שנה ומשהו ,יש מסמך של לכאורה
הטבות שנקבל כמועצה בין אם זה מלגות ,בין אם זה חניכה בתיכון ,חניכה של בוגרים סטודנטים שלהם-
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מר שמעון סוסן :

שלהם.

מר יוסי אלימלך :

בין אם זה שיתופי פעולה במרכזי-

סליחה רגע ,יותר מהכול המבנה שהוא לא כלום עכשיו ,הוא לא כלום ,כי הוא
מר שמעון סוסן :
מבנה שומם והוא ישן ולא בטוח שאפשר להיכנס אליו .בהשקעה של לא פחות מ 3-מיליון  ₪רק על מבנה
המנהלה של בני עטרות ,רק על מבנה המנהלה ,מנהלה זה מבנה אחד של המשרדים למי שמכיר ,והוא צריך
להיות משופץ ברוח החוק והתקנות ,כי זה מבנה שמור.
עצה ,עצה ידידותית ,בהחלטות בעלות סף רגישות גבוה כגון זה של הקצאת
מר אייל דה-פאו :
מקרקעין בסוג של ללא תמורה ,חשוב כמה שאפשר ...בצורה טובה את סעיף ההנמקות ,השקעה כספית
הנמקה מצוינת ,מבנה שלא עובד כאבן שאין לה ה ופכין נימוק מצוין ,התוכן של הפעילות נימוק מצוין .שמעון
בוא נהיה רגע בסדר.
מר שמעון סוסן :

בסדר.

התוכן של הפעילות מצוין ,הזיקה והתועלת שצומחת במישרין נימוק מצוין,
מר אייל דה-פאו :
כל הדברים האלה אני חושב גם כשמציגים רעיון מסוג זה להציג את הכול.
מר שמעון סוסן :

אתה צודק.

מר אייל דה-פאו :

מה יוצא לנו כספית ,מה יוצא לנו-

מר שמעון סוסן :

עכשיו אמרנו-

עו"ד חן סומך :
לא כל דבר רשום בהסכם.

אתה אומר את זה בצדק ,זה בדיוק המקום שאני מרים על הדברים האלה,

מר שמעון סוסן :

רק שנייה-

מר אייל דה-פאו :

למה באמת אגב זה לא מופיע ,בגלל מגבלות כל מיני של עמותות וכו' וזה?

עו"ד חן סומך :

מכיוון שכשאנחנו עושים הסכם של הקצאה ...לא תמורה-

מר אייל דה-פאו :

וזה כאילו תמורה.

מר שמעון סוסן :
שהבורד שלו זה אנשים ש-

שנייה רגע ,אנחנו בהליכה את עתידים ,אגב אתם מדברים שעתידים זה גוף

מר אייל דה-פאו :

על זה אין ויכוח שמעון.

שנייה ,שנייה ,אתה אומר יותר פרטים .יוסי תיתן להם יותר פרטים .אני
מר שמעון סוסן :
אומר לך ששמרנו על האינטרס של המועצה ,בראש ובראשונה בהשקעה הראשונית שתביא את המבנה לאן
שצריך להביא אותו ,בהשקעה של לא פחות  3מיליון  .₪אחרי זה מכסה של סטודנטים ,סטודנטים שבאים
לעזור בבתי הספר שלנו ולסייע ולהיכנס ועוד ועוד ועוד .בקיצור יש לך סל מלא .אתה אומר תפרטו לנו ,אני
רוצה שתפרט להם ,זה הכול .אנחנו מבקשים להקצות את הקרקע שמדוברת כאן-
מר יוסי אלימלך :

לאשר את ההסכם ,לאשר את ההסכם.

מר שמעון סוסן :

לאשר את ההסכם הזה.

מר רונן זיידמן :

לא הבנו ,אז מתי אתה מפרט לנו עכשיו?

מר יוסי אלימלך :

לא-

מר שמעון סוסן :

אמרנו לך ,רק שנייה-
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מר יוסי אלימלך :

מספרים מדויקים נפרט במליאה הבאה.

אין לי בעיה ,אייל מעלה הערה שבעיניי היא הערה מצוינת ורלוונטית לעוד
מר רונן זיידמן :
כמה דברים מבחינת פרטים .אז אומרים יאללה יוסי פרט ,ואז אתם מצביעים.
מר אייל דה-פאו :

לי הוא מנה-

מר שמעון סוסן :

שנייה ,שנייה תעצור-

מר אייל דה-פאו :

 ...אולי לא בצורה מדויקת אבל-

איי ל ,אייל ,תעצור ,תעצור רגע ,למה אתם מדברים ,אתה הערת הערה?
מר שמעון סוסן :
תעצור 2 .דקות הוא מביא את ההסכם .תעצרו את זה .בואו נמשיך הלאה בבקשה .אנחנו מביאים את
הפירוט לפני שנעלה להצבעה.
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את ההסכם עם עמותת "ידידי עתידים" בהמשך לנוהל הקצאות הקרקע.
.9

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

מר שמעון סוסן :

אישור לקיחת הלוואה ,כולם אישרו את ההלוואה-

מר ג'קי להב :

לא ,אישור תקציבים.

מר שמעון סוסן :

אישור תקציב ומיסים ביישובים בבקשה.

חברים ערב טוב ,הפעם בשונה מפעמים קודמות אני רוצה בעצם שמי שיציג
מר ג'קי להב :
את הנושא של התקציבים זה מי שבעצם עובד מולכם ובודק ומדייק אתכם ,ופה אתם מאשרים את
התקציבים שמובאים פה לאישור .אז יניב סגן הגזבר בבקשה.
שלום לכולם ,אז ככה באמת למליאה כעת הגישו  5יישובים את התקציבים.
מר יניב חלפון:
למעשה אנחנו נבוא ונאשר הן את התקציב לשנת  2020והן את צו המיסים .אני אתחיל בבקשה ,היישוב
הראשון בני עטרות ,סך התקציב המוגש לאישורכם  .₪ 1,864,000צו המיסים תעריף מגורים למ"ר ,₪ 22.28
תעריף עסקים למ"ר .₪ 7.31
מר שמעון סוסן :

מי זה בני עטרות?

מר יניב חלפון:

בני עטרות.

מר שמעון סוסן :

סך הכול .₪ 1,864,000

מר יניב חלפון:

כן ,סך התקציב .₪ 1,864,000

מר שמעון סוסן :
התקציב של בני עטרות.

אני מבקש לאשר את התקציב של בני עטרות מי בעד? מישהו מתנגד? אושר

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בני עטרות לשנת  2020ע"ס  ₪ 22.28למ"ר מגורים
ו ₪ 7.31-למ"ר עסקים ,וכן תקציב בני עטרות לשנת  2020ע"ס .₪ 1,864,000
הבא בתור שילת סך התקציב המוגש לאישורכם  ,₪ 2,314,460כאשר צו
מר יניב חלפון:
המיסים תעריף מגורים למ"ר  ,₪ 11.56תעריף עסקים אין.
מר שמעון סוסן :

אני מבקש לאשר את התקציב שילת .₪ 2,314,460

דובר:

ואיפה הכסף אילן?

מר שמעון סוסן :

מי בעד חבר'ה? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
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(מדברים יחד)
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב שילת לשנת  2020ע"ס  ₪ 11.56למ"ר מגורים ,וכן
תקציב שילת לשנת  2020ע"ס .₪ 2,314,460
לפיד סך התקציב של לפיד  ,₪ 2,684,430כאשר צו המיסים תעריף מגורים
מר יניב חלפון:
למ"ר  ,₪ 14.98תעריף עסקים אין.
מר שמעון סוסן :

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התקציב של לפיד פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב לפיד לשנת  2020ע"ס  ₪ 14.98למ"ר מגורים ,וכן
תקציב לפיד לשנת  2020ע"ס .₪ 2,684,430
הרביעי גבעת כח ,סך התקציב המוגש לאישורכם  ,₪ 1,369,000כאשר צו
מר יניב חלפון:
המיסים תעריף מגורים למ"ר  ₪ 13.85תעריף עסקים .₪ 7.14
מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התקציב של גבעת כח פה אחד.
מר שמעון סוסן :
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב גבעת כח לשנת  2020ע"ס  ₪ 13.85למ"ר מגורים ו-
 ₪ 7.14למ"ר עסקים ,וכן תקציב גבעת כח לשנת  2020ע"ס .₪ 1,369,000
ברקת ,סך התקציב המוגש לאישורכם  ,₪ 1,652,000כאשר צו המיסים
מר יניב חלפון:
תעריף מגורים למ"ר  ,15.17תעריף עסקים למ"ר .₪ 12.47
מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד תקציב ברקת ,תודה רבה.
מר שמעון סוסן :
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב ברקת לשנת  2020ע"ס  ₪ 15.17למ"ר מגורים ו-
 ₪ 12.47למ"ר עסקים ,וכן תקציב ברקת לשנת  2020ע"ס .₪ 1,652,000
מר יניב חלפון:

עוד משהו שמעון ,חברים פנינו אליכם לפני כשבוע ימים-

מר שמעון סוסן :

זה לא אליכם ,הם לא ראשי הוועדים.

מר יניב חלפון:

אוקיי לראשי הוועדים.

מר שמעון סוסן :

הם חברי המליאה .הוא רוצה לומר ,להעביר דרככם מסר.

מר יניב חלפון:

כן.

מר שמעון סוסן :

דרככם מסר ליישובים לאלה שזה.

קיימת בקשה מצד משרד הפנים להגיש בעצם את הדו"חות הכספיים של שנת
מר יניב חלפון:
 ,2018כבר שתדעו התאריך הקבוע שבעצם הם ציפו ,כן  ,2018למעשה זה היה  ,30.4.19כמעט אנחנו 10
חודשים  .overבעצם אני אקריא מי היישובים שעדיין חסרים בדיווח .אחיסמך ,בית עריף ,גבעת כח ,גמזו,
טירת יהודה ,טרומן ,כפר דניאל ,כרם בן שמן ,לפיד ,נחלים ורנתיה.
חברים ,תודה סגן גזבר יניב .תקשיבו חבר'ה היישובים שעכשיו מנינו ,אנחנו
מר שמעון סוסן :
מבקשים מחברי המליאה לפנות ליישובים ,יש לנו עכשיו מבקרת בתוך המועצה שהיא אגב חברה שלנו ,אבל
יש זעם גדול על כך שאנחנו לא מקפידים לבקש את הדו"חות הכספיים-
מר ג'קי להב :

לעמוד על זה שהם יגיעו בזמן.

מר שמעון סוסן :

לעמוד על זה שהם יגיעו בזמן .אנחנו נמצאים בינואר  ,2020כשמחצית שנה
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שעברה היה צריך לבוא הדו"ח של  ,2018ולא הגיע עד היום .הם לא מוכנים לזה ,יש ביקורת חריפה ,אנחנו
מבקשים מנציגי המליאה לעזור לנו מול הוועדים ,אנחנו יודעים שזה לא תלוי בכם ,אבל אלה שביישובים פה
אנחנו נמשיך ללחוץ ,זה יגיע למצב שאנחנו לא נעביר ליישובים כסף ,פשוט נעצור לא נעביר עד שלא יטפלו
בעניין הזה .תודה רבה יניב.
.8

אישור הסכם הקצאת קרקע – עמותת "ידידי עתידים" – המשך דיון.

מר שמעון סוסן :

חוזרים להסכם עם עתידים ,המנכ"ל בבקשה.

מר יוסי אלימלך :
נכנסת-

אני לא נכנס עכשיו לתועלות העקיפות שיש בעצם בזה שעמותה כזאתי

עתידים.
מר שמעון סוסן :
עתידים למועצה ,והיא ממוקמת בחבל מודיעין .ברמה הפרקטית מה שנקרא,
מר יוסי אלימלך :
עם מה הולכים למכולת .אז יש לנו הסכם לא במסגרת ההסכם הזה ,אבל התחייבות שלהם למספר ...אחד זה
פעילות קדם עתידים במועצה ,זה מכיתה ז' ומעלה ,הם מתחייבים ללוות קבוצות בתיכון שלנו מכיתה ז'
ומעלה 4 ,קבוצות  6תלמידים בכל קבוצה 6 ,שעות בכל שבוע 30 ,שבועות בשנה ,זה יוצא בין  1,500ל3,000-
שעות של סטודנטים שנמצאים אצלנו בתיכון .הפרק הבא זה עתידים בעתודה הצבאית .יאותרו תלמידי
תיכון מצטיינים עם בגרות מתאימה פסיכומטרי ונתוני קצונה ,יקבלו מערכת ליווי הכנה לצה"ל ,עלות
סטודנט לאורך כל הלימודים זה  .₪ 100,000הם מתחייבים בשנה הראשונה בין  5ל 7-סטודנטים ,ובשנה
הרביעית זה כבר יגיע ל ,20-כי זה שנה ראשונה שנייה זה מצטבר .הפרק השלישי זה-
זאת אומרת הם כביכול בכיתה י"א בכיתה י"ב ,מתי הם מאתרים אותם?
מר רונן זיידמן :
אני לא יודע בדיוק מה .עתידים לתעשייה ולמגזר העסקי .התוכנית נועדה
מר יוסי אלימלך :
לסייע לצעירים לרכוש השכלה אקדמית .יוקצו מלגות לצעירי המועצה או אחרי צבא או אחרי שירות לאומי.
הסטודנטים יקבלו מלגת ...שכר לימוד ,מחשב אישי ,ליווי לימודי ומנטלי השמה ,עלות לסטודנט על פני 4
שנים זה  ,₪ 120,000בין  6ל 8-הקצאות כל שנה.
מר שמעון סוסן :
תגיב ,אני נותן לך זמן להגיב.

רק שנייה ,אני רוצה לשמוע את רונן ,מה אתה אומר על זה? מה אתה אומר?

מר רונן זיידמן :

אני אומר שנשמע מצוין.

פרויקט אחרון זה הנדסאי עתידים .זה איתור צעירים וכל זה ,אבל צעירים
מר יוסי אלימלך :
מהמועצה עם סוציו אקונומי נמוך ,תכנית עתידאיים  10מקומות בשנה ,עלות סטודנט  ₪ 40,000לכיתת
הנדסאים.
(מדברים יחד)
יוסי ,איך עושים בקרה על קיום המכסות האלה? יש לנו מישהו?
מר רונן זיידמן :
עו"ד חן סומך :

כמו שאנחנו מפקחים על התמיכות.

מר רונן זיידמן :

אם אנחנו לא ...אצלנו מישהו שיישב מולם-

עו"ד חן סומך :

יש ,יש-

מר רונן זיידמן :

ומגבה.

עו"ד חן סומך :
אנחנו נפקח על כל ההקצאות.

כמו שאנחנו מפקחים על התמיכות שאנחנו מעבירים לגופים הנתמכים ,ככה

רונן ,קודם כל ההערות שלך במקום ,וגם ההערות בכלל של אייל על העניין
מר שמעון סוסן :
של להביא את הנתונים הללו .אתה יודע מה אם זה היה תחום אחריות שלי פרופר ,אתה יודע שהייתי-
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מר אילן קופרשטיין :

מסתפק שישפצו את המבנה.

אבל אני בא לומר לך ,כשמדובר בהסכמים כאלה עם גופים כאלה ובכלל,
מר שמעון סוסן :
תסמוך שאנשים שיושבים פה לא מוצאים תחת ידם איזה הסכם שהוא לא לביצוע ,תסמוך .אני אומר לך לכל
המליאה ,תסמכו תאמינו לי .אנחנו יום ולילה ,פה יושבים צוות של אנשים שהם מתמצתים את ההנהלה של
המועצה שכל היום ...איך למקסם ואיך לעשות עוד ועוד למען המועצה ,והסכם כזה לא ייפול תחת ידינו בלי
שהוא יהיה בעל בנפיט דרמטי ,כי אחרת מה לי ולהם ,למה אני מתעקש ,למה אני רב עם כל העולם ואשתו,
בשביל להקים את הדבר הזה? בשביל שלעתידים יהיה טוב? עתידים אנחנו שמחים שקיימים עתידים
במדינה ,והמפעל הזה הוא מפעל ע נק ,אבל הוא יבוא אלינו רק שאנחנו נדע שיש לנו ממנו יתרונות ,ויתרונות
משמעותיים כמו שאתם שמעתם פה.
מר רונן זיידמן :

אנחנו רוצים לדחוף אתכם שתשיגו...

הכול בסדר .אתה אומר לי :שמעון שמע ,אנחנו עוצמים את העיניים אחריכם
מר שמעון סוסן :
והולכים ,רק מפעם לפעם אנחנו פותחים אותם לראות שלא טעיתם.
מר רונן זיידמן :

זרמתי.

מר שמעון סוסן :

חברים ,אנחנו מבקשים לאשר את ההסכם של עתידים.

גב' אביבה הלל :
נוער ,נכון משהו?

אפשר שאלה? קודם כל זה מקסים ,רק הסעיף האחרון אתה אמרת לגבי בני

מר יוסי אלימלך :

האחרון זה להנדסאים ,כיתת הנדסאים.

גב' אביבה הלל :

לא ,אמרת משהו בני נוער ,עם הנוער.

מר יוסי אלימלך :

יש פה כמה כן ,יש פה כיתות ז' ,יש פה כיתות י'-

גב' אביבה הלל :

סתם שאלה ,איך בני הנוער שלנו יהיה להם כימיה איתם ,יש מצב כזה?

(מדברים יחד)
מר אילן קופרשטיין :

יאתרו אנשים .יאתרו בני נוער מתאימים לתוכניות.

מר יוסי אלימלך :

כזה יגיע ל-

רק שנייה ...אביבה אומרת יש אוכלוסיות שלא תמיד יכולים להיות מאותרות
מר שמעון סוסן :
בקלאסיקה של המועצה ,יש גם יישובים שמרבית הילדים לומדים בבתי הספר האחרים ,אנחנו צריכים
לקחת את זה בחשבון .הרי בסוף עתידים הוא לא בא לבחור ,כשאומרים לך לפריפריה הוא לא בוחר דתי
חילוני-
גב' אביבה הלל :

לא קשור ,לא קשור ,אני מדברת דווקא למועדון נוער-

מר ג'קי להב :
הוא אובייקטיבי.

אני לדעתי זה לא ייעשה בקולות קוראים ,זה ייעשה בבתי הספר .בית הספר

מר שמעון סוסן :

 ...שזה ייתן מענה ,אבל בית ספר לא כולם נמצאים בבית ספר.

גב' אביבה הלל :

לא כולם נמצאים שם.

מר ג'קי להב :

למה לא נמצאים בבתי הספר?

מר שמעון סוסן :

 80%מילדי ברקת לומדים בחוץ.

גב' אביבה הלל :

אני דווקא התכוונתי לבני נוער של התיכון ,לא יסודי בכלל.
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הבנתי ,אביבה איתור לעניין הזה ,בסוף אנחנו נרצה שמקסימום תושבים
מר שמעון סוסן :
בחבל מודיעין ייהנו מהדבר הזה ,ושזה יהיה גם בחלוקה צודקת .אני מבקש לאשר את ה-
מר יוסי אלימלך :

הסכם עתידים.

לא ,זה נקרא אישור הסכם הקצאת קרקע לעמותת ידידי עתידים על פי
מר שמעון סוסן :
ההסכם שניתן לכם ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע – עמותת "ידידי עתידים".
.10

אשרור לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של  12שנה.

אשרור לקיחת הלוואה על סך  15מיליון  .₪כולם אישרו את זה טלפונית,
מר שמעון סוסן :
אנחנו כבר נמצאים בתוך תהליך קבלן זוכה ,הולכים להחליף תאורה ירוקה וחסכונית ,שתעשה טוב לכל
המועצה ,לוקחים את ההלוואה הזאתי ,אני מזכיר לכולם שההלוואה הזאתי בעצם אנחנו לפי התחזית שלנו
שעשינו את הקלקולציה פחות מ 10-שנים נשיב את הכסף ,את ה 15-מיליון  ₪האלה דרך חסכון.
הייתה שיחה באילת לגבי הרחבה מעבר לתאורת רחוב.
מר רונן זיידמן :
לא ,לא ,חכה רגע .זה עדיין על הפרק .אני אומר השיחה הזאתי היא לא
מר שמעון סוסן :
קשורה ל 15-מיליון  .₪תראו אנחנו מחכים לראות מה יילד יום מבחינת התוצאות במכרז ,ולראות
בפרקטיקה .יש לנו כוונה לעשות צו הרחבה ,לא בטוח מאיפה ,אני אומר רק עקרונית עכשיו .יש לנו כוונה
שבסוף מקסימום גופי תאורה שנמצאים בציבור בשטחי ציבור ,זה אומר גם מגרשים וגם מקומות אחרים,
יהיו ירוקים וחסכוניים .כשנתקדם במעלה ההר ,קודם כל תאורה במועצה ,גופי תאורה ,תאורה בסיסית של
רחובות בכל המועצה קודם כל אותה אנחנו מחליפים .לצידה אנחנו רוצים לבדוק את המרכזיות .נקבע בדרך
כללים איך נלך עם המרכזיות ,אם יהיה מספיק כסף לטפל גם במרכזיות וגם בתאורה של מגרשים בתוך
הפול הזה שקבענו ,זה יהיה מה טוב .נקבע גם האם חלק יהיה על המושב או לא .תאורה של הרחובות לא
תהיה על המושב בכל מקרה .אותה קבענו ,היא לא תהיה .כ 6,000-גופי תאורה שנחליף במועצה בכל
היישובים ,זה יהיה על חשבון ההלוואה הזאת שלקחנו .נעשה צו הרחבה מעת לעת ביישובים שירצו לשתף
איתנו פעולה לתוספות ,נ ניח עולים בדעתנו בעיות שיהיו ביישובים שיאמרו אנחנו רוצים לצמצם טווחים של
עמודים ,רוצים עמודים נוספים ,אנחנו לא נעשה משהו לא שוויוני ,מראש אני אומר לכם .ביישוב כזה שירצו
ממני ,נאמר אנחנו רוצים על עוד  20עמודים ,זה יהיה על חשבון תקציב הפיתוח של היישוב .כלומר הקופה
שמיועדת פה תהיה שוויונית לכל המועצה .במקום שיש משהו חריג ...,משהו חריג.
מה לגבי קווים קרועים? זאת אומרת יש בחלק ,לפחות ביישוב שלנו יש
מר גיא פישלר :
מקומות מסוימים שבהם הקו קרוע.
מה זה קו?
מר שמעון סוסן :
מר ג'קי להב :

נתק כאילו ,אין לו-

יש נתק לחלוטין ,זאת אומרת בכל קו כזה עוברים  3פאזות .לפעמים כל ה3-
מר גיא פישלר :
פאזות קרועות ,לפעמים  2מתוך .1
גיא ,גיא ,אני אגיד לך רק דבר אחד ,אני חוזר לומר לך ,העבודה שנעשית
מר שמעון סוסן :
תהיה עבודה מקצועית .אנחנו נגיע לכל יישוב ויהיה כל דבר שצריך להיות בתחום התאורה של הרחובות ,כדי
שיפיץ את התאורה נכון .אלא מה ,יש מקומות שאמרתי שאנחנו נשית אותם אם בכלל ,נבדוק אם יש הוצאה
שצריכה לצאת מהיישוב ,היא תצא מהיישוב ,אנחנו נאמר לכם .ככלל כל מה שקשור לתאורה חכמה
וחסכונית זה המועצה תעשה .אם יש קו שצריך לתקן באיזה מקום ,אף אחד לא ילך איתך לרב ,יתקנו את
זה .אבל זה קטנות ליד כל האירוע הגדול הזה .אגב יש לנו כוונה ,מכיוון שמדובר באירוע גדול ממדים בחייה
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של המועצה ,יש לנו כוונה שזה יהיה טוב ואיכותי ,עד שנבחר את הקבלן זוכר ,זה לא מעט עבודה ,קבלן זוכה
שאנחנו רוצים שיהיה הכי טוב שאפשרי ,אני לא יודע מה כל אחד ,כי זה עדיין בטווח ,זה צריך להגיע לוועדת
מכרזים אחרי שיש בדיקה של כל אנשי המקצוע .אנחנו נראה ונצמיד אדם מקצועי ,אני לקחתי החלטה
שהאירוע הזה לא יעבור בלי איזה פיקוח עליון מרחוק ,זה חייב להיות פיקוח צמוד ,אני חייב לוודא שעושים
את העבודה נכון ,מקצועית ,בסטנדרטים הנכונים ,לא תהיה לי תקלה ברחובות .אני לא אבוא לחורף הבא
אחרי ששמתי ביישוב חשמל והשקעתי בו מיליונים ,שתהיה לי תקלה עוד הפעם .אנחנו רוצים לקבל בסיס
איתן ,ואנחנו נעשה את זה ,ונשאל כל מקום את השאלות הפרטניות .אני מתחייב לכם איך שאני אנהג
בטרומן ,אני אנהג ברנתיה בגנתון ובנחלים.
כלומר אם משהו אפשר לקחת אותו לתוך הפול הזה ולתקן ,נעשה את זה מטעם המקבץ .אם לא ,נבוא
ליישוב נאמר לו :תראו אנחנו מוציאים  ,₪ 800,000אבל אתם אם אתם רוצים לשפר את הדבר הזה והזה
צריכים מתקציב הפיתוח שלכם  ,₪ 100,000משהו כזה נגיד ,זה הכלל .אני מקווה שהכסף שיש לנו יספיק
לעשות את הכול מכל ,לא יודע להגיד לך ,נלך עקב לצד אגודל ונדע.
מר אילן קופרשטיין :

יספיק-

לא ,אתה תסתכל על התוצאות ,אתה לא יודע שזה ,אתה בטח חושב שמי
מר שמעון סוסן :
שנתן נמוך אתה הולך לקבוע אותו זוכה .אבל זה לא משנה ,עזבו את זה.
גב' אביבה הלל :

שאלה ,גם עמודים ירוקים מחליפים וגם את...

מר יוסי אלימלך :
(מדברים יחד)
מר יוסי אלימלך :

לא עמודים.
כל גופי התאורה.

כל התאורה ,כל התאורה .חברים אני מבקש לאשרר את ההחלטה שלנו של
מר שמעון סוסן :
ההלוואה  15מיליון  ,₪שהיא הייתה ...שכולם הצביעו עליה בוואטסאפ פה אחד ,אבל לאשרר אותה פה
במליאה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה ההלוואה פה אחד ,אושררה ההלוואה ,אושררה ההחלטה פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשרר לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של 12
שנה ,בבנק לאומי.
.11
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

אישור תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח .מקור:
תקציב רגיל .1733400910
תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך . ₪ 500,000
מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 4,600,000
תב"ר חדש – שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד החינוך בסך . ₪ 259,980
תב"ר חדש – עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך בסך . ₪ 400,000
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.10

תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית לעבודות
ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות הרשות
(קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון :משרד הפנים.

.13

תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -הגדלת תקציב
בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין – הגדלת
תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון משרד הפנים.
תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים .סך התקציב  14.4מ' .₪
מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך התקציב 14
מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים בישובים .סך
התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל
ההשקעות (משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת התקציב
ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן).
תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב
גבעת כח)  +השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו לקרנות הרשות.
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.12

.14
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מר שמעון סוסן :

יש לנו תב"רים ,אילן בוא תשב פה .ג'קי תטפלו בתב"רים ,אם יש שאלות אנחנו פה.

נעשה את זה זריז ברשותכם .תב"רים  65עד  69בעצם זה תב"רים שאנחנו מביאים
מר ג'קי להב :
לעדכון לגבי מעונות יום שביצענו שם בינוי ופיתוח ,וזה השלמה בעצם הערכה שלנו לסיום הפרויקט ,זה
הגדלה של התב"רים .רשמתי ככה :תב"ר  65הגדלה של  ,₪ 643,000מקורות מימון זה קרנות הרשות .תב"ר
 66מעון יום נחלים הגדלה של  ₪ 874,000ומקורות המימון קרנות הרשות .תב"ר  67מעון יום מזור הגדלה
של  ₪ 713,000מקורות מימון קרנות הרשות .תב"ר  68מעון יום בני עטרות הגדלה של  ₪ 650,000מקורות
מימון קרנות הרשות גם .ועוד תב"ר  69מעון יום בית עריף ,הגדלה של  ₪ 810,000מקורות מימון קרנות
הרשות .בעצם סך כל התב"רים שאנחנו מגדילים בערך מצטבר של  3.6מיליון  ₪בערך .בעצם אנחנו מקווים
שאנחנו מחסלים פה את הנושא זה מבחינה תקציבית ופנינו צופים למעונות החדשים שיהיו בהמשך
היישובים ...מספר סידורי  6תב"ר  104עדכון מיפוי תשתיות  GISמבקשים הגדלת תב"ר  ,₪ 800,000המקור
התקציבי זה התקציב הרגיל השוטף של המועצה מאגף הנדסה הורדנו משם כסף ,אנחנו פשוט מנהלים את
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זה בתב"רים שיהיה רב שנתי .וזה תוספת בעצם ליישובים שכבר השלמנו .אני מאמין שעם התיסוף הזה
אנחנו נגיע לסדר גודל של  21יישובים שאנחנו נגמור את הביצוע בהם.
מר גיא פישלר :
להגדיל את הדבר הזה?

ג'קי ...את ההגדלה ,הגדלה לתב"ר  68 ,67מעונות יום ,למה היינו צריכים

אני חוזר רגע לתב"רים של הגדלה של המעונות ,מכיוון שהסעיף הכותרת זה
מר אילן קופרשטיין :
אישור תב"רים ,אז אנחנו נאשר תב"ר תב"ר .תב"ר  65מעון יום גמזו הגדלה  ₪ 643,000מי בעד?
דובר:

לא ,הוא שאל אותך שאלה.

מר אילן קופרשטיין :

לא שמעתי.

מר גיא פישלר :
ראשוני נכון?

שאלתי למה היינו צריכים להגדיל תב"ר של מעון יום ,הרי נקבע תב"ר

אני אענה לך ,בדרך כלל תב"רים יש אומדן ראשוני ,אנחנו בעצם עושים לפי
מר ג'קי להב :
האומדן הזה את מסגרת התקציב .לכשיש לנו מקורות מימון נוספים ,אנחנו מאשרים תוספות .במקרה הזה
תוספות לפיתוח מוגדל יותר .יש ביטוח בסיסי שהוא צמוד המעון ממש בסיסי והחלטנו ,אם סיירת במעונות
לעשות פיתוח ראוי במבנה שיעמוד מה שאומר עשרות שנים קדימה ,זה התוצאה בעצם.
מר רונן זיידמן :

על כולם באותה מידה? זה  25%תוספת.

מר ג'קי להב :

כן.

גב' אביבה הלל :

כל המבנים חדשים?

כן .גם עכשיו על התב"רים החדשים ,אנחנו פותחים אותם במינימום ההכרחי
מר ג'קי להב :
לגבי פיתוח ,וברבות הימים ברגע שיהיה לנו כספים אנחנו נגיע לאותו סטנדרט כמו במעונות שהשלמנו
עכשיו.
גב' סימון שייביץ :

את האומדן של הביצוע נתנו החברה שביצעה את העבודה?

מר ג'קי להב :

אומדן ביצוע מבוצע לפי תוצאות קבלן או במכרז-

גב' סימון שייביץ :

זה אותו קבלן הרי ,רולן עשו את כל ה ,-רולן נתנו את הצעת המחיר?

מר ג'קי להב :

כן ,רולן עשו את המבנים.

מר אילן קופרשטיין :

כן ,אבל לא הפיתוח.

מר ג'קי להב :

הפיתוח עשו חברה אחרת.

מר אילן קופרשטיין :

הפיתוח זה חברות אחרות.

מר ג'קי להב :

כל הפרויקט מורכב מקבלן ,מבנה קבלן פיתוח ,מתכננים ,הצטיידות.

גב' סימון שייביץ :

רולן לא עושים את זה עד מפתח כולל פיתוח?

מר ג'קי להב :

לא.

מר אילן קופרשטיין :

את המבנה.

מר יוסי אלימלך :

המבנה כן ,הפיתוח מאוד תלוי במה-

מר ג'קי להב :

הפיתוח הוא סביבתי.

מר רונן זיידמן :

אתה יכול לתת דוגמא לאחד מהם על מה עושים עוד  25%בעלות פיתוח?

מר ג'קי להב :

אני אתן דוגמאות ,כן אני אתן דוגמאות .אנחנו מדברים על מעונות שהם
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שווה ערך ל ₪ 2,100,000-בערך .שמדבר רק על המבנה .כאשר השלב הראשוני אנחנו מאשרים פיתוח סדר
גודל של  ,₪ 300,000זה פיתוח מאוד יסודי בסיסי .אחר כך משלימים אותו לבערך ממוצע ₪ 750,000
 ₪ 740,000לכל מעון ,זהו.
גב' סימון שייביץ :

מה הגדלים שלהם רק פחות או יותר?

מר ג'קי להב :

תלוי ,יש  2כיתות ,יש  3כיתות ,יש -5

מר רונן זיידמן :
רגע.

מה עומד מאחורי המילה פיתוח בסיסי ולא בסיסי ,סלח לי שאני ,תן דוגמא

אני אגיד לך ,פיתוח זה אומר פיתוח חצרות ,כל מה שאתה צריך מה שאתה
מר ג'קי להב :
מכיר בחצר ,כמו שאתה רואה פה בבתי ספר .מעקות ,חיבור לתשתיות ,יישור-
מר אילן קופרשטיין :

הצללות ,מתקנים-

כל מה שקשור גדר ,כל מה שקשור לחוץ מלהניח מבנה על כלונסאות ,כל זה
מר ג'קי להב :
עול ם הפיתוח .אם תרצו לעיין יותר ,אתם מוזמנים ,יש כתב כמויות מאוד מאוד מפורט.
מר רונן זיידמן :
.₪ 800,000

לא סתם ,אתה אומר אישרתי  ,₪ 300,000אבל התוספת פה היא בממוצע

מר ג'קי להב :

כן ,אבל כמו שאתה מכיר-

מר רונן זיידמן :
פי  .4המספרים קצת-

זאת אומרת אתה מכפיל את הפיתוח ,בוא ניגע רק בפיתוח ,אם זה רק פיתוח,

אני אסביר לך ,אני אסביר לך ,יש סטנדרט ,בוא נשים את הדברים על
מר ג'קי להב :
השולחן .יש לך סטנדרט שאתה יכול לבנות מסטנדרט נמוך לבינוני לגבוה .ראש הרשות נתן החלטה לבנות
בסטנדרט גבוה ,למה? כי המבנה יחזיק לעשרות שנים קדימה ,ישרת אותנו .אז זה לא יהא להשקיע במבנה
מפואר כזה  2.1מיליון  ₪ואת הפיתוח להשאיר אותו ככה ,כי כל המבנה עצמו לרבות פיתוח זה החוויה שלך,
זה הכול .אתה יכול להגביל את זה גם לבית ,זה סטנדרטים של פיתוח.
מר אילן קופרשטיין :

רונן ,ראית את הפעוטונים החדשים?

מר רונן זיידמן :

לא.

מר אילן קופרשטיין :

אז אני מציע לך באמת-

מר שמעון סוסן :

אפילו שלחנו סרטונים ,שיש בתוכם את המעונות.

מר אילן קופרשטיין :

אני מציע לך ואני מזמין אותך אלינו במזור-

דובר:

יש לו בגמזו ליד הבית.

מר רונן זיידמן :
(מדברים יחד)

אני אלך לגמזו ליד הבית ברשותכם.

תקשיב ,אני כשראיתי את זה ...לא התייחסתי לזה כל כך זה המכוסה
מר אילן קופרשטיין :
איסקורית ,הורידו את האי סקורית אני הייתי בהלם ,הייתי בהלם ,מההצטיידות מהפיתוח הסביבתי ,עם
המרחבים ,מדהים ,מדהים.
גב' סימון שייביץ :

זה כולל הצטיידות?

מר אילן קופרשטיין :

כולל הכול ,כולל הצטיידות.

מר יוסי אלימלך :

מה רולן?
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גב' סימון שייביץ :
(מדברים יחד)

לא ,הפרויקט ...סך הכול התב"ר שמדבר-

שנייה לא ,אני לא סתם אמרתי לכם ,אני ציינתי כשאמרתי לכם במעונות
מר שמעון סוסן :
שאישרנ ו את התב"ר החדש שלהם ,לא אלה שבוצעו ,שלפחות מיליון  ₪המועצה משקיעה ,לא משנה דרך מי,
לפחות מיליון  .₪במה זה בא לידי ביטוי? בתוספות שאתם רואים בבינוי בפיתוח מעל התקציבים,
ובהצטיידות שאתם לא רואים אותם פה ,שזה לא קשור .כאן זה רק בינוי ,פיתוח ובינוי.
גב' סימון שייביץ :

כולל תשתיות עד המבנה עצמו?

מר אילן קופרשטיין :
גב' סימון שייביץ :

כן ,כן.
כלומר תשתיות למגרש?

מה שאנחנו עושים ,מה שקשור למגרש של הזה ולידו ,בצמידות לו .אם אני
מר שמעון סוסן :
שמתי מעון בגמזו במקום שצריך גם לסדר איזה מטר או  2בכניסה למעון ,מעבר לגידור ,יש את הגידור צריך
לסדר את הכניסה ,אז אני מסדר את הכניסה ,מה אני אותיר אותה ככה? זה חלק מהפרויקט .איפה
שהעמדתי את המעון סידרתי בחוויה שאנשים יוכלו לבוא להגיע ולהיכנס בצורה תקינה ונאותה וכל מה
שצריך.
למה אנחנו לא מאשרים תקציבים יותר גדולים מראש? הרי לא נשאיר אף
מר רונן זיידמן :
מעון מראש ברמת פיתוח  .0מה שהם מציגים ,לקחו מראש  ,₪ 300,000זה מה שהוצג לפיתוח ,ואז כשזה
מגיע מחליטים לפתח את זה ברמה גבוהה ושמים עוד  .₪ 800,000למה מראש-
סליחה ,סליחה ,אז לא ,יש טעות רונן .בפעמים שאני אמרתי למליאה הזאת
מר שמעון סוסן :
המכובדת הזאת שהמעונות עולים מיליון  ₪לפחות מכספי מועצה ,אולי  10פעמים בפרוטוקול ,לא שלא
בפרוטוקול .סליחה אני מצטער ,אומר לך הגזבר אני עובד בשיטה כזאתי ,הוא שאל שאלה שהיא רלוונטית,
אומר למה אתה לא אומר מראש על התב"ר .אומר תראה אני קיבלתי כרגע תב"ר בשביל להתחיל לפעול,
האמת היא שהוא עושה פעולה ,ושאלת שאלה שהיא נכונה ,אני עונה לך עליה גם תבין את המדיניות .הכי קל
לנו היה לבוא להגיד :תשמע בכל מעון תוסיף לו מיליון  ₪עכשיו ותעשה תב"ר ,תקים תב"ר .נכון הכי קל היה
לעשות? זה למראית עין .אם הייתי עושה ככה לא הייתי יכול לחלק ליישובים בנובמבר ,שהתאמצתי לחלק
את תקציבי הפיתוח .למה? כי אי אפשר לחלק מהאוויר ,אני חייב לחלק מקופה.
מר רונן זיידמן :

הבנתי.

אז שיבינו כולם ,לא רק אתה ,שיבינו כולם .אני לא מרתק את הכסף עכשיו,
מר שמעון סוסן :
כי אני לא צריך אותו עכשיו .בשביל שאני אוכל לעשות פעולות ,זה נתתי לך דוגמא ,במקרה הזה זה תב"ר של
היישובים אמיתי .אם אני הייתי מרתק את הכסף ,אין כסף ליישובים פיתוח בשנת  .2019אין כסף בכלל,
הייתי עובר את נובמבר ואין כסף ,אי אפשר לחלק .אם אני ארתק את הכסף מראש אני זה ,אבל אני מודיע
למליאה כל הזמן ,ותעידו אתם אם לא שמעתם שכל מעון עולה לפחות מיליון  10 ₪פעמים .זה עולה מיליון
 ₪למועצה ,למה? עכשיו אני לא מרתק את הכסף ,הוא פותח עם התב"ר שנתן משרד הכלכלה ,אני מתחיל
לעבוד ,גם ככה עובדים עליו  9חודשים בביצוע ,חצי שנה לפחות ,בביצוע שם בחוץ ,עוד לא מגיעים לשטח כי
הם מרכיבים אותו בשטח פחות או יותר ,אז מתי שאני צריך רק אני מביא .היום ברווח לנו קיבלנו כסף,
כספי פיתוח מהשיווק ברוך השם של המינהל שהיה לפני חודשיים שלוש ,ישר הגזבר בא מביא לך פתרונות,
סוגר את זה ,ברמה של זה .אז זה לא שאנחנו לא יכולים ,תמיד אנחנו אומרים כל מעון יעלה מיליון ₪
תוספתי של המועצה .אגב אנחנו השנה מגיעים ,אמרתי לכם לעשירי כמו שאתם רואים ,אנחנו מאשרים
עכשיו עוד  5נוספים.
מר ג'קי להב :

שהם בייסיק ,אתה מאשר אותם והם בייסיק.

מר שמעון סוסן :

חבר'ה בואו נתקדם.
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מר אילן קופרשטיין :

בואו צריך לאשר תב"ר תב"ר.

מר שמעון סוסן :

איפה היית?

מר אילן קופרשטיין :

התחלנו ב .1-נתקענו ב.1-

מר שמעון סוסן :
(מדברים יחד)
עו"ד חן סומך :

חברים ברשותכם-

]

]

למישהו יש שאלות על איזה שהוא תב"ר ספציפי?

חברים תקשיבו רגע ,אומ ר היועץ המשפטי ,האמת היא מכיוון שיש לי כבר
מר שמעון סוסן :
פגישה ,לא חלמתי שהמליאה תהיה כזאת ארוכה ,אני אומר לכם תראו יש פה תב"רים שבעצם משקפים,
אומר היועץ המשפטי שאפשר להצביע על התב"רים כפי שהוא .אני עובר עליהם .אם יש למישהו שאלה אני
עוצר .התב"רים שדיברו עליהם מעון יום ג מזו ,זה הלך לפי הלכה בפועל ,מה נדרש לפתח בכל מעון ומעון ,מה
נדרש בייסיק ,עשינו .אז בגמזו התב"ר להגדלה של  ,₪ 643,000מקורות המימון לעולם כשמדובר במעונות
קרנות הרשות-
מר ג'קי להב :

הקראתי להם את זה.

הקראת .תב"ר  66מעון יום נחלים הגדלה  .₪ 874,000אני חוזר ,תב"ר 67
מר שמעון סוסן :
מעון יום מזור הגדלה  .₪ 713,000תב"ר  68מעון יום בני עטרות הגדלה .₪ 650,000
דובר:

ג'קי כבר הקריא ואילן אמר שצריך אחד אחד בשביל להצביע.

לא ,עזוב את זה נו .תב"ר  69מעון יום בית עריף הגדלה בסך  .₪ 815,000מי
מר שמעון סוסן :
בעד? מישהו מתנגד? אושרו התב"רים האלה בהתאמה עם התוספות פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
.1
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
.2
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
.3
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
.4
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
.5
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
תב"ר  104מיפוי תשתיות  ,GISהגדלת תב"ר ,יש תב"ר שהתחלנו  GISלעשות
מר שמעון סוסן :
פעולה בתוך הוועדה לתכנון ובנייה GIS ,ברור לכם כמה הוא חשוב ,בעצם הוא בא לשקף ולהראות תמונת
מצב בכל המועצה .אנחנו מגדילים אותו כי ממשיכים-
מר ג'קי להב :

לעוד  10יישובים.

ממשיכים לעוד  10יישובים למפות אותם לתשתיות וכאלה .מי בעד ההגדלה
מר שמעון סוסן :
של התב"ר הזה? מישהו מתנגד? אושר פה אחד הגדלה של ה.₪ 800,000 GIS-
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח.
מקור :תקציב רגיל (סך התב"ר .)₪ 1,300,000
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תב"ר  90שיפוצים ,רכש ונגישות במוסדות ציבור ,אנחנו מבקשים להגדיל אותו ב-
מר שמעון סוסן :
 .₪ 500,000התב"ר עובד ככה שיש בו סכומים ,מוצו הסכומים ,כשמגיעים לתקרה מוסיפים לו .את התב"ר
הזה אנחנו ממשיכים ,את התב"ר הזה שסך התב"ר הוא על  ,₪ 4,600,000שכבר הוצאו ,אנחנו מבקשים
להוסיף לו  ₪ 500,000כעת ,שנוכל להמשיך להוציא שיפוצים למוסדות ציבור ,מי בעד?
אחרי ה ₪ 500,000-זה .₪ 4,600,000
מר ג'קי להב :
מר שמעון סוסן :

אחרי ה ₪ 500,000-זה  .₪ 4,600,000מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך 500,000
 . ₪מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 4,600,000
התב"רים האלה שאני אומר לכם כרגע זה ממשרד החינוך ,ברור מאליו
מר שמעון סוסן :
שאנחנו מאשרים את כל הנושאים האלה שקיבלנו תקצובים של משרד החינוך .תב"ר חדש שיפוץ חדרי
מורים במוסדות חינוך מקורות ממשרד החינוך  .₪ 259,980מי בעד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תב"ר חדש – שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד
החינוך בסך .₪ 259,980
תב"ר  75עבודות ביוב .סליחה ,עיצוב מרחבי למידה בתי ספר ,מקורות מימון
מר שמעון סוסן :
משרד החינוך בסך  ,₪ 400,000מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך
בסך .₪ 400,000
תב"ר  75עבודות ביוב הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית לעבודות ביוב.
מר שמעון סוסן :
לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה  .₪ 5,500,000יש לנו תב"ר של קרן ביוב שמתוכו אנחנו מוציאים כל הזמן את
הכסף ,מה שנכנס קרנות והיטלים לביוב נכנס לכאן ,ואנחנו מוציאים ממנו כל הזמן את השוטף ,את הטיפול
בביוב ,רק ביוב אנחנו יכולים להוציא מהקרן הזאתי .אז אנחנו מגדילים אותו  ,₪ 500,000כל פעם מתי
שצריך...
מר רונן זיידמן :

כמה שנים...

מר שמעון סוסן :

כמה שנים...

מר ג'קי להב :

אין הגבלה.

מר רונן זיידמן :

אין הגבלה? זאת אומרת זה יכול להיות -5.5

מר ג'קי להב :

כן ,עד שנגמר הפרויקט.

מר רונן זיידמן :

ל 10-שנים ,אבל זה לא פרויקט זה בדיוק העניין.

מר ג'קי להב :

ביוב זה פרויקט.

מר דב בן אברהם :

ביוב זה פרויקט מתמשך ,כשאתה יושב תדע שזה פרויקט.

מר ג'קי להב :
מר שמעון סוסן :
אחד .זה תב"ר  75כן?

שתוכל לחיות עם זה בסדר ,זה פרויקט מתמשך.
אני מבקש לאשר תוספת של  ₪ 500,000לתב"ר של הביוב ,מי בעד? אושר פה

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית
לעבודות ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
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תב"ר חדש פיתוח ביישובים תקציב של  4מיליון  ,₪מקורות מימון קרנות הרשות.
מר שמעון סוסן :
באותו מקום שחילקנו ליישובים היינו צריכים חלק וחלק היה חסר ,עכשיו שנכנס הכסף לקחנו סיכון ,כי
חלק מהיישובים הם בפלוס .היום אנחנו משיבים לתב"ר את הסכום שכאילו היה חסר ,בגלל שנכנס כסף .אז
אנחנו מבקשים לאשר  4מיליון  ₪לתב"ר של היישובים ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות
הרשות (קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
מר ג'קי להב :

תב"ר חדש הקמת מרכז הפעלה ,תקציב -₪ 585,000

מר שמעון סוסן :

קיבלנו ממשרד הפנים כעת.

מר ג'קי להב :

משרד הפנים מקורות מימון.

שנייה רגע ,על ה ₪ 585,000-מרכז הפעלה מדובר על מרכז הפעלה שנכיר פה
מר שמעון סוסן :
במועצה ,זה לא הכסף ,המועצה צריכה להוציא עוד כסף .כרגע אנחנו מאשרים את התב"ר ,כי זה התקצוב
שקיבלנו  ,₪ 585,000אנחנו בתב"ר מקימים אותו שם.
מר ג'קי להב :

רוצים להתחיל ...תכנון.

בסוף נבצע פעילות שבה יהיה מרכז הפעלה שבחלום שלנו הוא יעלה לפחות
מר שמעון סוסן :
מיליון  ₪אבל זה ...חזון למועד ,אנחנו כרגע מאשרים רק את הכסף שהגיע מהממשלה לתוך תב"ר.
מר אילן קופרשטיין :

בשביל שיהיה לנו לחלק...

מר שמעון סוסן :

מי בעד? מישהו מתנגד?

גב' אביבה הלל :

מרכז הפעלה זה המצלמות שאתם רוצים? זה המצלמות?

מרכז הפעלה לחירום ,לשעת חירום מרכז הפעלה .אנחנו בסוף נרצה להגיע
מר שמעון סוסן :
למצב שבו יהיה הכול ,שיהיה גם מרכז רואה וכל הדברים האלה ,זה ילך עקב בצד אגודל .אמרנו אושר פה
אחד .₪ 585,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון:
משרד הפנים.
מספר סידורי  13עד מספר סידורי  16אלה בעצם סכומים שאנחנו מגדילים
מר ג'קי להב :
אותם או פותחים חדשים בהתאם להחלטת ממשלה ,כל מה שקשור ליישוב מבוא מודיעים .אז ככה תב"ר
 113תב"ר קיים מגדילים אותו בעוד  ,₪ 2,433,990הוא יהיה בסך מצטבר של  .₪ 6,433,960מקורות מימון
כמו שאמרתי משרד הפנים הוא המשרד המתקצב .מי בעד? תב"ר  113אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים –
הגדלת תקציב בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר  114גם תב"ר קיים הגדלה ,מפה אנחנו משלמים את השכירויות
מר ג'קי להב :
לתושבים לפי המתווה שקבעה החלטת הממשלה .אנחנו פה בעצם מבקשים הגדלה של  5מיליון  .₪התב"ר
יעמוד על  13.5מיליון  ,₪מקורות מימון אמרתי משרד הפנים .מי בעד אישור התב"ר? יש מתנגדים? התב"ר
אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין –
הגדלת תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון משרד הפנים.
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תב "ר חדש שעכשיו אנחנו בעצם עושים את העבודות ומתכוננים אליהם,
מר ג'קי להב :
הקמת אתר זמני ביישוב מבוא מודיעים ,הוקצה בהחלטת הממשלה סך  14.4מיליון  .₪מקורות המימון
כמובן משרד הפנים .מי בעד? מי נגד? אוקיי התב"ר מאושר פה אחד .תב"ר חדש-
מר דב בן אברהם :

יש דמי ניהול על ה-

מר שמעון סוסן :

על מה?

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים.
סך התקציב  14.4מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש שיקום והקמת תשתיות ביישוב קבע .שימו לב יש אישור זמני וזה
מר ג'קי להב :
יישוב קבע במבוא מודיעים ,סך התקציב  14מיליון  ,₪מקורות מימון משרד הפנים .כמו שאמרתי כל
הסכומים שרשומים פה הם מהחלטת הממשלה .מי בעד? מי נגד? התב"ר אושר פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך
התקציב  14מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
מר ג'קי להב :
ביישוב.

תב"ר חדש מדובר פה ...התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים

מר שמעון סוסן :
ממינהל ההשקעות.

הם יודעים 16 .מיליון  15 ,₪מיליון  ₪מהלוואה ומיליון  ₪ממענק שקיבלו

מר ג'קי להב :

מי בעד? מי נגד? התב"ר אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים
בישובים .סך התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל ההשקעות
(משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
מר ג'קי להב  :תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן ,תב"ר קיים מבקשים לבצע בו הגדלה בהיקף
של  ,₪ 700,000מקורות המימון זה קרנות הרשות מפיתוח מושב בן שמן.
מר שמעון סוסן  :כשאומרים קרנות הרשות ביישוב ,לעולם זה מתקציב פיתוח של היישוב ,של היישוב תזכרו.
בבקשה .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן).סך התב"ר .₪ 3,171,918
תב"ר  107הסדרים בטיחותיים גני ילדים בגבעת כח הגדלה בהיקף של
מר ג'קי להב :
 ,₪ 380,000מקורות המימון  ₪ 180,000מהפיתוח של מושב גבעת כח והשתתפות עצמית של הוועד המקומי
 ,₪ 200,000ואני אסביר מה זה .יש שמה תחנת דלק שבעצם ההסדר כולל גם אותה כחלק מהמבנה של הדרך,
התחנה לא יכולה בעצם לשלם לי ,אנחנו רוצים שזה ייעשה דרך הוועד ,אז התחנה תשלם לוועד והוועד יעביר
את הכסף אלינו.
בעצם המהנדס פה עשה עבודה טובה וביקש מתחנת הדלק להשתתף,
מר שמעון סוסן :
מפתחים ליד הזה ,זה שאין לנו אגרות והיטלים זה לא אומר שאתם תברחו ,אנחנו נעשה לכם כביש ואתם
זה .ועשה עבודה טובה ,וגם הוועד של היישוב הלכו דרשו ממנו ,והוא משתתף ב ,₪ 200,000-הוא לא יכול
להשתתף-
מר משה נחמיה :

אני רוצה לעדכן שמעון ברשותך שזה ועד אגודה ולא ועד מקומי שם את ה-
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.₪ 200,000
מר ג'קי להב :

לא משנה אתם תעבירו לוועד המקומי.

מר משה נחמיה :

אמרת ועד מקומי ,אז זה לא מדויק.

מר שמעון סוסן :

ועד אגודה?

מר משה נחמיה :

ועד אגודה שם את ה ₪ 100,000 .₪ 200,000-דרך ה-

מר ג'קי להב :
והוא יעביר אלינו.

אין בעיה אני רשמתי כבר אחרי שדיברנו על ...שאתם תעבירו לוועד המקומי

מר שמעון סוסן :
משתתפת-

תעבירו לוועד המקומי .משה קודם כל תודה רבה ,אבל על זה שתחנת הדלק

ועד אגודה שם  ₪ 200,000מתוכו הוא חולט  ₪ 100,000מתחנת הדלק ו-
מר משה נחמיה :
 ₪ 100,000מהתקציב השוטף שלו של ועד אגודה.
מר שמעון סוסן :

ועד אגודה?

מר משה נחמיה :

ועד אגודה.

מר שמעון סוסן :

דובר שהפעילו תחנה ,לי אמרו שתחנת הדלק כאילו בעל התחנה-

מר משה נחמיה :

מתוך ה-₪ 100,000 ₪ 200,000-

מר שמעון סוסן :

לא ,אמרו לי שהעלו אותו ל ,₪ 200,000-זה לא יכול להיות?

מר משה נחמיה :

לא.

דובר:

מה זה משנה?

מר שמעון סוסן :

זה לא משנה ,הבאת  ₪ 200,000תבורך ,תביא עוד  ₪ 200,000למליאה הבאה.

מר ג'קי להב :

האמת שאני ראיתי צ'קים כבר שתדע.

מר שמעון סוסן :

תב"ר  107לאישור ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב גבעת כח) +
השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
מר ג'קי להב :

תב"ר חדש ,זה תב"רים של מעונות-

רק שנייה ,אלה התב"רים של המעונות כולם ביחד ,תקריא אותם .כולם ביחד
מר שמעון סוסן :
זה תב"רים של מעונות חדשים .רונן לך ,זה נטו ,זה סכומים נטו ,ואנחנו לא מעמיסים עליהם את הפיתוח.
מר רונן זיידמן :

זה למבנה.

מר שמעון סוסן :
בבקשה.

לא מעמיסים עליהם את הפיתוח ,בכוונת מכוון לא מעמיסים עליהם,

מעון יום בית נחמיה ,סך התקציב  ,₪ 2,090,000מקורות מימון משרד
מר ג'קי להב :
הכלכלה .תב"ר נוסף מעון יום גנתון אישור תקציב  .₪ 2,165,000תב"ר חדש מעון יום טירת יהודה-
למה יש פער כזה?
מר אילן קופרשטיין :
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תעצור ,שאל אילן למה יש פער .משרד הכלכלה שמאשר את זה ,אישרו את
מר שמעון סוסן :
התקציבים ,הם מביטים לצורך לכמות הילדים שיש בקנה .להם יש מפתח ,זה לא אנחנו קובעים .אנחנו
נותנים להם את הנתונים מה שהם שואלים אותנו ,והם מאשרים .למה אישרו בגנתון  2כיתות ובהוא 3
כיתות וזה  4כיתות?  5כיתות בטירת יהודה בגלל שטירת יהודה היישוב הכי גדול ,שיש בו את הכי הרבה
ילדים שמיועדים להיות במעון.
מר אילן קופרשטיין :

זה מעון  5כיתות.

מר שמעון סוסן :

מדובר על  5כיתות כן .ובמזור אישרו את מה שאישרו בגלל כמות הילדים.

מר אילן קופרשטיין :

בסדר.

מר שמעון סוסן :
בבקשה תמשיך.

אגב ,זה לא אנחנו קובעים .אנחנו מבקשים הם מאשרים את הפרוגרמה.

מר ג'קי להב :

מעון יום כפר הנוער בן שמן  .₪ 2,165,000מעון יום כפר טרומן .₪ 2,165,000

כל המעונות בבקשה אנחנו נאשר אותם מי בעד? חבר'ה מעונות מי בעד?
מר שמעון סוסן :
מישהו מתנגד? אושרו התב"רים של המעונות החדשים פה אחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"רים:
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
.20
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
.21
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
.22
מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
.23
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
.24
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
מר שמעון סוסן :

התב"ר האחרון-

מר ג'קי להב :

תב"ר  93פיתוח יישובים-

מר שמעון סוסן :

זה הקטנה וסגירה.

מר ג'קי להב :

מקטינים אותה ב ₪ 66,000-וסוגרים.

מר שמעון סוסן :

מי בעד התב"ר האחרון? אושר פה אחד .תודה רבה ג'קי.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו
לקרנות הרשות.
 .12דיווחי ראש המועצה.
ברשותכם אנחנו מבקשים לדווח לכם או לבקש אתכם גם להיות שותפים...
מר שמעון סוסן :
יש כנס ביום ראשון ,תדווח על זה.
מר יוסי אלימלך :

יום ראשון בשעה  19:30כולם מוזמנים יש כנס חינוך גדול שאנחנו עושים
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בהיכל התרבות באייר פורט סיטי להצגת התוכנית האסטרטגית של מערכת החינוך לשנים הקרובות .כנס
מאוד מושקע נרשמו כבר  600ומשהו תושבים ,אנחנו מאוד מבקשים שתצטרפו גם אתם ,הכנס עצמו ב-
 19:30התכנסות ב 20:00-אנחנו מתחילים ,ב 20:30-יש גם הרצאה מאוד מאוד מעניינת של עינת נתן על
הורות והורים ,אז אנחנו מבקשים מכולם להצטרף.
חברים ,אני רוצה לשכנע אתכם ,ואני רוצה לומר לאוסנת וליוסי ,תקדמו את
מר שמעון סוסן :
ראשי הוועדים וחברי המליאה שנמצאים פה ושלא נמצאים פה ,להזכיר להם .זאת ישיבה מאוד דרמטית
בחייה של המועצה אני אומר לכם ,כלומר בא אגף החינוך מכין תכנית שעברה אותי לבוא ולראות איך אנחנו
רוצים את המועצה בעוד שנים בתחום החינוך ,מי שמעניין אותו ואני בטוח-
מר יוסף אמיתי :

איפה זה יהיה?

בהיכל התרבות .זה לא אירוע תרבותי ,זה אירוע לדעתי מחונן .יש אמירה של
מר שמעון סוסן :
המועצה ,יש אמירה של אגף החינוך איך אנחנו רוצים את החינוך .וזה חשוב בעיניי שיהיו שותפים .עכשיו זה
לא באים סתם ,צריך היה להירשם ,אם למישהו יש בעיה מחברי המועצה והוא לא נרשם והוא לא יודע איך,
אנא פנו או למנכ"ל או לאוסנת שיסדירו את העניין הזה.
מר יוסף אמיתי :

באיזה תאריך?

מר יוסי אלימלך :

יום ראשון הקרוב.

מר שמעון סוסן :
ממליץ .העניין-

יום ראשון הקרוב .זה אירוע חשוב ,תאמינו לי חשוב ,גם לראשי הוועדים אני

עניין נוסף אנחנו נעביר לכם וחלקכם קראתם ,המועצה החליטה לעבור ל6-
מר יוסי אלימלך :
ימי לימודים בשבוע משנה הבאה.
לא המועצה ,עשינו סקר הבטחנו להורים ששאלו שאלות ,עשינו סקר .אגב
מר שמעון סוסן :
יותר מ 90%-מההורים ,ההורים בפועל ענו על הסקר הזה ,ויצא שהרוב רוצים ,אומנם רוב לא גדול ,אבל
הרוב רוצים לחזור ל 6-ימים .השאלה הזאתי עלתה ובאה כל היום במועצה לאורך כל השנים .המועצה
האזורית חבל מודיעין שעברה ...לפני  13שנה ,ל 5-ימים על פי הנחיה ,נותרה ב 5-ימים והציעה את שחף שזה
שישי חופשי פעיל ,פעילות חוגית לילדים .השקענו מיליונים בדברים האלה .אבל בסוף השאלה הזאתי עלתה
על הפרק ,ויחד עם היועצים שממליצים ,היועצים המקצועיים ,בגלל שאחוז היה לא גבוה מאוד אבל מה
הכריע יותר מאשר האחוז שב 1.5%-או ב ,2%-יותר הורים רצו לחזור ל 6-ימים ,הכריע מבחינתי העניין
שהיועצים המקצועיים אומרים שזה נכון לתת לילדי א' ב' ג' הרכים ללמוד בימים פחות דחוסים ,זה הכריע
מבחינתי את העניין ,ואנחנו הלכנו לשם ,עשינו שאלון דמוקרטי לעילא ולעילא ,לא מכור ,לא קנוי ,הסבירו
מה היתרונות מה החסרונות ,ההורים עשו את זה ,כל ועדי ההורים בכל היישובים והגענו למסקנה ,אנחנו
חוזרים בשם ובמלכות אחרי שיש לנו את העוגן של החלטה דמוקרטית מהסוג הזה ל 6-ימים בשנה הבאה,
ובא לציון גואל.
.14

היתר עבודה נוספת ליעקב אטיה.

יש נושא נוסף שביקשנו אמרנו ...נושא שהעלינו אותו לסדר יום ,לאשר ,חן
מר שמעון סוסן :
תציג את זה ליעקב אטיה ,איך הצעת ההחלטה? ליעקב הצעת החלטה.
אנחנו מבקשים לאשר אישור העסקה נוספת ליעקב אטיה בחברה הכלכלית
עו"ד חן סומך :
בהיקף משרה של  25%בתנאי העסקה של דירוג ודרגה כמו שיש לו במועצה ,וזאת בשביל הצורך לתאם בין
כל הפעולות של החברה הכלכלית והמועצה ,בין היתר גם בפארק חמן וגם בעבודות ההרחבה של הפארק.
אגב ההחלטה של המועצה לא גובה כלום את החברה ,זאת החלטה שמתירה,
מר שמעון סוסן :
המועצה מתירה לעובד שלה לעבוד ,בחברה יאשרו כ ן או לא ,זה ברור ,זה זכות .אני מבקש לאשר את
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ההחלטה הזאתי?
מר גל אהרון :

רגע ,זה בא בתור בקשה של החברה הכלכלית?

עו"ד חן סומך :

זה בא בתור בקשה שלנו כדי לאפשר-

מה זאת אומרת חברה כלכלית? אני בכובע של המועצה עכשיו ,אבל בסוף זה
מר שמעון סוסן :
החברה הכל כלית .לנו יש אינטראקציה קשר ,אתם יודעים כמה פעילויות החברה עושה למועצה? אתם
יודעים כמה פעילויות יעקב מטפל ומתחלל בין האירועים? בכל .יעקב מחיל את הכול .כל מי שיש לו שאלה
או בקשה או פנייה בתחום של פיקוח ,מנופים ,משאיות ,מה שאתם רוצים ,הכול יעקב .ויעקב מקבל שכר
דירוג דרגה שכר נמוך ,ויעקב נכון שיאושר לו אם ניתן מבחינה חוקית משרה ורבע .ליעקב מותר ,יש כאלה
אומרים  2משרות ,אבל אנחנו יכולים לאשר לו רק משרה ורבע אם בכלל ,אנחנו מתירים לו לעבוד עוד רבע
משרה במקום אחר .המועצה לא אומרת ,אנחנו אומרים לכם שזה לחברה ,לחברה הכלכלית ,אבל החברה
צריכה לאשר את זה.
עו"ד חן סומך :

אבל זה האינטרס של המועצה .זה לא סתם אנחנו עושים את זה.

אני מבקש לאשר ,יש שאלות למישהו עוד בעניין הזה? אני מבקש לאשר את
מר שמעון סוסן :
מה שחן אמר כרגע ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד .ידידיי יום ראשון חשוב ביותר .תודה רבה לכם.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר אישור העסקה נוספת ליעקב אטיה בחברה הכלכלית בהיקף משרה של
 25%בתנאי העסקה של דירוג דרגה.
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  13מיום 23.1.2020
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019
.2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019
.3

אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את אילן קופרשטיין כמורשה חתימה במועצה אזורית חבל מודיעין.
.5

אישור קליטת מהנדסת מועצה.

.13

אישור שכר למהנדסת המועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את קליטת מהנדסת המועצה בשכר שבין  85%ל 95%-משכר מנכ"ל.
.7

אישור מכרזים:
 מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה. -מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום
שיפוט המועצה .קבוצת שכולו טוב כהצעה הזוכה במכרז.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר .הצעה של מציע דוד נהרי בסך
של ₪ 5,400
אישור הסכם מבנה מנהלה ב"ס בני עטרות עם עמותת "ידידי עתידים".
.8
החלטה :הוחלט לאשר פה אחד את ההסכם עם עמותת "ידידי עתידים" בהמשך לנוהל הקצאת הקרקע.
.9

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בני עטרות לשנת  2020ע"ס  ₪ 22.28למ"ר מגורים
ו ₪ 7.31-למ"ר עסקים ,וכן תקציב בני עטרות לשנת  2020ע"ס .₪ 1,864,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב שילת לשנת  2020ע"ס  ₪ 11.56למ"ר מגורים ,וכן
תקציב שילת לשנת  2020ע"ס .₪ 2,314,460
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב לפיד לשנת  2020ע"ס  ₪ 14.98למ"ר מגורים ,וכן
תקציב לפיד לשנת  2020ע"ס .₪ 2,684,430
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב גבעת כח לשנת  2020ע"ס  ₪ 13.85למ"ר מגורים ו-
 ₪ 7.14למ"ר עסקים ,וכן תקציב גבעת כח לשנת  2020ע"ס .₪ 1,369,000
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החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב ברקת לשנת  2020ע"ס  ₪ 15.17למ"ר מגורים ו-
 ₪ 12.47למ"ר עסקים ,וכן תקציב ברקת לשנת  2020ע"ס .₪ 1,652,000
.10

אשרור לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של  12שנה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשרר לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של 12
שנה ,בבנק לאומי.
.11
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.20
.21
.22

אישור תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח .מקור:
תקציב רגיל .1733400910
תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך . ₪ 500,000
מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 4,600,000
תב"ר חדש – שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד החינוך בסך . ₪ 259,980
תב"ר חדש – עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך בסך . ₪ 400,000
תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית לעבודות
ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות הרשות
(קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -הגדלת תקציב
בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין – הגדלת
תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון משרד הפנים.
תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים .סך התקציב  14.4מ' .₪
מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך התקציב 14
מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים בישובים .סך
התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל
ההשקעות (משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת התקציב
ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן).
תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב
גבעת כח)  +השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
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.23
.24
.25

מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו לקרנות הרשות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
.1
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
.2
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
.3
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
.4
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
.5
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח.
מקור :תקציב רגיל (סך התב"ר .)1,300,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך 500,000
 . ₪מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 4,600,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תב"ר חדש – שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד
החינוך בסך .₪ 259,980
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך
בסך .₪ 400,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית
לעבודות ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות
הרשות (קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון:
משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -הגדלת
תקציב בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון :משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין –
הגדלת תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים.
סך התקציב  14.4מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך
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התקציב  14מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים
בישובים .סך התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל ההשקעות
(משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן) .סך התב"ר .₪ 3,171,918
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב גבעת כח)  +השתתפות
עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"רים:
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
.20
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
.21
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
.22
מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
.23
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
.24
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו
לקרנות הרשות.
.14

היתר עבודה נוספת ליעקב אטיה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר אישור העסקה נוספת ליעקב אטיה בחברה הכלכלית בהיקף משרה של
 25%בתנאי העסקה של דירוג דרגה.

_______________ ___
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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