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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

על סדר היום:

.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 25מיום . 24.02.2021

.2

אישור המלצת ועדת תמיכות.

.3

אישור מינוי חשב מלווה ליישוב אחיסמך (ע"פ החלטת בית משפט) .

.4

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

.5

אישור מכרזים:


מכרז  – 10/2020שירותי ניהול והפעלה של בי"ס על יסודי שש
שנתי נחשון.



מכרז  – 34/2020לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח בי"ס נחלים.



מכרז  – 35/2020לביצוע עבודות אחזקה ושבר מערכות ביוב.



מכרז  – 36/2020למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי ומיתוג
עבור המועצה.



מכרז  – 37/2020למתן שירותי אכיפה גביה וניהול חיובי מים
וביוב.

.6

אישורי תב"רים:
א.

תב"ר חדש – הקמת מועדון פיס לנוער בטירת יהודה בסך 934,579
 .₪מקורות מימון :מפעל הפיס.

.7

הרמת כוסית לחג הפסח.

.8

דיווחי ראש מועצה.
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 -ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום –

מר שמעון סוסן :

אנחנו פותחים את ישיבת המליאה ,אחרי שסיימנו את

ההנהלה .אנחנו עושים ישיבה דואלית ,היא חלקה יושבים פה וחלקה נמצאים
בזום .חברים שנמצאים איתנו בזום אתם רואים אותם שם בתשקיף .אז אני
מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה .על סדר היום :אישור פרוטוקול ישיבת
מליאה מ  . 24.02.2021 -נושא שני ,אישור המלצת ועדת תמיכות .נושא שלישי,
אישור מינוי חשב מלווה לייש וב אחיסמך ע ל פי החלטת בית משפט או המלצת
בית המשפט ,איך שתרצו .היועץ המשפטי יפתח את העניין .נושא רביעי ,אישור
תקציב ומיסים ביישובים .נושא חמישי אישור מכרזים  ,שירותי ניהול והפעלה
של בי ת הספר ,מכרז  10/2020בית ספר על יסודי שש שנתי נחשון .מכרז
 – 34/2020ל ביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח בי ת ספר נחלים .מכרז – 35/2020
לביצוע עבודות אחזקה ושבר מערכות ביוב .מכרז  – 36/2020למתן שירותי
ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי ומיתוג עבור המועצה .מכרז  – 37/2020למתן
שירותי אכיפה גביה וניהול חיובי מים וביוב .נושא שישי ,אישור תב"רים ,
תב"ר חדש – הקמת מועדון פיס לנוער בטירת יהודה בסך  .₪ 934,579מקורות
מימון :מפעל הפיס .נושא שביעי ,הרמת כוסית לחג הפסח .נושא שמיני ,דיווחי
ראש מועצה .זהו ככלל ,אין תוספות.
מר ג'קי להב :י ש לי תוספת .אבל אני לא רואה את זה פה.
מר שמעון סוסן :את מה?
מר ג'קי להב :אישור ...בוועדים המקומיים.
מר שמעון סוסן:

אבל יש לך את זה? אני אשאל את היועץ המשפטי ,אנחנו

עברנו את ההנהלה .חכה ,אני אשאל את היועץ המשפטי אחרי זה אם אפשר.
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מר יששכר מעטוף :שמעון ,לגבי שירותי אכיפת גבייה ,אולי תרחיב את זה?
מר שמעון סוסן:

חכה עוד לא ,כשאנחנו נגיע לנושא הזה.

שאילתה.

מר שמעון סוסן:

הייתה שאילתה שחבר המועצה אבי סופר שאל לפני זמן

מסוים ,יש לך תשובה.
מר יוסי אלימלך :פה אצלי.
מר שמעון סוסן:

אז בבקשה  ,תגיד מה השאלה ,ותענה על השאלה.

מר יוסי אלימלך:

הוגשה שאילתה על ידי חבר המליאה אבי סופר ,אני מדלג

על ההקדמה ברשותכם .ידוע כי ברחבי המועצה יש ארבעת אזורי תעשייה:
פארק חמן ,קשת ,שילת ,בארות יצחק .השאילתה הינה בעניין קיימות מנהלות
עבור הפארקים ,שותפות המועצ ה בהכנסות ,שירותים שהמועצה מספקת,
פירוט דמי ניהול ,וכיצד המועצה מקבלת את ההכנסות? ניסוח השאילתה האם
קיימת מנהלות לפארקים ,קיימות מנהלות לפארקים .אם כן ,מהי מידת
מעורבות המועצה במנהלות אלו? האם קיימת שותפות ועל איזה בסיס היא
מתקיימת .פירוטים של שירותי המועצ ה לפארקים השונים ,כגון :פינוי אשפה,
גינון ,כבישים וכו' .האם המועצה נהנית מדמי ניהול אלה בחלקים מסוימים על
פי ההסכמים השונים? אם כן ,כיצד ההכנסות מהמנהלות באות לידי ביטוי
בתקציב המועצה ובאיזה סעיפים .אז נעבור על שאלה שאלה .אם קיימות
מנהלות לפארקים? כן ,לכל אזור תעשייה מהרביעייה של האזורים קיימת
מינהלת .מה מידת מעורבות המועצה במינהלות אלו? אז בחמן זה מינהלת של
החברה הכלכלית ,לא של המועצה .בקשת של מינהלת עצמאית ,לא קשורה
למועצה .כנ"ל גם בשילת ובבארות יצחק .שאלה שלישית ,האם קיימת
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שותפות? אמרנו זה הסוג של המינהל ת ,קיימת פירוט שירותי המועצה .בחמן
מי שמפעיל את פארק חמן זה החברה הכלכלית .היא קיבלה הרשאה של
המועצה .החכ"ל גובה דמי שימוש .החברה הכלכלית מהמפעלים השונים
ונותנת שירותים מלאים .המועצה לא נותנת שירותים שם.
עו"ד חן סומך:

דמי ניהול.

מר יוסי אלימלך :דמי ניהול סליחה .קשת ,המינהלת שם היא מינהלת
עצמאית ,היא לא קשורה למועצה .אנחנו נותנים שם ,אנחנו משתתפים
בתשלום סמלי לתאורת רחוב .אין לנו שום שותפות עם המינהלת שם ברמת
ההכנסות .בשילת אנחנו משתתפים באופן חלקי בפינוי אשפה ,ואין לנו שותפות
עסקית עם המינהלת .ובבארות יצח ק אין לנו שותפות עסקית ,ואנחנו גם לא
נותנים להם שירותים .האם המועצה נהנית מדמי ניהול בחלקים שונים או
בחלקים מסוימים? ואיך ההכנסות מהמינהלות באות לידי ביטוי? אז המועצה
לא מקבלת מאף מינהלת דמי ניהול .אנחנו לא מקבלים בשום -
מר שמעון סוסן:

דרך.

מר יוסי אלימלך :

בשום דרך מרביעיית אזורי תעשייה לא מקבלים דמי ניהול

מהמינהלות .זהו.
מר שמעון סוסן:

תודה רבה.

דובר :אפשר לקבל בכתב את התשובה הזאת?
מר יוסי אלימלך :לא הנה עכשיו -
מר שמעון סוסן:

הוא אמר את התשובה ,מה זה ,לא הבנתי.

מר אבנר זכריה:

זה שאילתה ,הוא צריך לענו ת שאילתה פה.

מר שמעון סוסן:

אולי אתה רוצה שאני אכרוך ספר תשובה?

עו"ד חן סומך:

 ...שאילתה הוא ...הוא קיבל תשובה ,והמועצה -
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מר ג'קי להב:
.1

הנושא הזה בפרוטוקול.

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 25מיום . 24.02.2021

מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר פר וטוקול של ישיבת מליאה מן המניין 25

מיום  . 24.2.21יש למישהו הערות לפרוטוקול שהיה? אני מבקש לאשר את
הפרוטוקול מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין – 25
מיום . 24.02.2021

.2

אישור המלצת ועדת תמיכות.

מר שמעון סוסן:

אישור המלצת ועדת תמיכות.

מר יוסי אלימלך:

ועדת תמיכות ישבה בשבוע שעבר .הוגשו מספר בקשות

לוועדת התמיכות לקבל תמיכות של המועצה .הנוהל כמובן פורסם ב  2 -עיתונים
לפי נוהל משרד הפנים ,בהתאם לנוהל תמיכות שאושר במליאה .העמותה
הראשונה שהגישה בקשה זה ע מותה לגיל הרך של המועצה .הגישה בקשות בסך
של  1.9מיליון  .₪הוועדה דנה בכל החומר שהוגש .ולאור הנתונים שהוצגו
בפעילות העמותה ,הוועדה ממליצה לאשר תמיכה של  ₪ 400,000לעמותה לגיל
הרך .העמותה להרחבת פעילות הספורט ,בהמשך לפרוטוקול הוועדה שבחנה,
הוועדה הקודמת בחנה את התמיכה העקיפה שהעמותה הזאת מקבלת .היא
מקבלת הרי אפשרות להשתמש במתקני המועצה ,ואולמות ששייכים למועצה.
אנחנו מעריכים את זה בכ  ₪ 300,000 -בשנה ,את השימוש הזה שהם עושים
במתקנים של המועצה .ולאור זאת הוועדה ממליצה לבחון תוספת של 250,000
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 ₪לעמותה עם סיום מחצית השנה ,לאחר שהעמותה תגיש לוועדה תכנית פעולה
עתידית מקושרת תקציב ,אשר תבהיר את דרך ניצול כספי התמיכה הנותרים
מסך התמיכה המבוקשת .עמותת תושבים למען תושבים הגישה בקשה על סך
 .₪ 250,000הוועדה ממליצה לאשר תמיכה של  ₪ 250,000לעמותה הזאת,
תושבים למען תושבים .העמות ה לחבר הוותיק הגישה בקשה על ,₪ 500,000
לאור בדיקת הנתונים אשר הוצגו בפעילות העמותה ,ממליצה הוועדה לאשר
תמיכה לעמותה לחבר הוותיק בסך  .₪ 150,000והעמותה האחרונה שהגישה
בקשה ,עמותת ליונס שעוסקת בפעולות סוציאליות לרווחת הקהילה  ,הגישה
בקשה על סך של  ,₪ 19,000בע יקר למכשיר ייעודי לבדיקת -
מר שמעון סוסן:

עין עצלה.

מר יוסי אלימלך:

לבדיקת עין עצלה .הוועדה לאחר שבחנה את הנתונים

ממליצה לאשר תמיכה של  ,₪ 19,000לרכישת המתקן הזה על ידי העמותה .זה
פרוטוקול ישיבת ועדת תמיכות.
מר שמעון סוסן:

אגב אני רוצה להוסיף ולומר ,כשאת ם שמעתם כרגע

תקצובים שונים ,אנחנו כל הזמן מקפידים .תזכרו אני אומר את זה ככה לא
בצורה חדה וברורה ,גם אני לא מפרט יתר על המידה .בעניין הזה מה שפחות
לדבר ,בעניין של תקצוב עמותות .מדוע? כי יש שאלות משאלות שונות .המועצה
מקפידה והיא קבעה לעצמה קריטריונים ותנאי ס ף שבהם אנחנו לא יפגוש
אותנו מישהו שלא ממלא מכסה מסוימת למען המועצה וילדי המועצה או
תושבי המועצה ,שהוא יקבל איזה שהוא סוג של תמיכה .לא יכול לבוא מישהו
שבעמותה שלו הוא עושה דברים בקריית אונו.
מר ג'קי להב:

יש תבחינים.

מר שמעון סוסן:

יש תבחינים.
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גב' נחמה ס ילבר :צריך מכסה מסוים...
מר שמעון סוסן:

לא מכסה .תשימו לב העמותות שאנחנו תומכים בהם

משרתות את תושבי המועצה ,בלמעלה מ  85% -מהאירוע .זה נקבע ככה ,זה
לפעמים  , 100%אני כמעט לא מכיר מקרה שעמותה שלנו נתרמת ונותנת
לתושבים אחרים ,אני לא רוצה להגיד שאני מוכן לחתום בסטמפה שלא קורה
דבר כזה בטעות .אבל הפעילות של המועצה במועצה בלבד היא זאת שנתמכת.
עמותת הספורט יש שאלות משאלות שונות שכרגע העלו אותם ,בדרך כלל זה
יותר ברור .אגב זה יותר כסף תמיכה משנה לשנה .השנה בגלל שהם מאגדים
בתוך עמותת הספורט פעילות גם לקבוצות כדורסל ליל דים לנוער ,שאגב עושים
חיל ,וגם לקבוצת הכדורסל ,עושים חיל בצורה בלתי רגילה .יו"ר העמותה הוא
עובד שטח ,במקרה הוא לא פה היום ,אבל עמותת הספורט עושה עבודת קודש
ממש בתחום הספורט ,מאות ילדים בכל המועצה ,בבארות יצחק ,באחיסמך,
כאן בנחשון באולם ספורט ,בלפיד ,במקומו ת אחרים מאוגדים בקבוצות ותחת
אימונים ,גם כדורסל גם כדורגל ,ויש את קבוצת הכדורסל שלנו בליגה לאומית.
אבל אנחנו מדברים אתכם במונחים שנותנים להם מעת לעת עוד סכום ועוד
סכום ,בדרך כלל זה פעם אחת מדבר על כל השנה .בגלל שהייתה שנת קורונה,
שנת קורונה הביאה למצב שבו לא היינו צריכים להוציא את כל הכסף שהיה
צריך להוציא .מן הסתם לא הייתה פעילות.
מר אהרון גל:

לא הייתה פעילות.

מר שמעון סוסן:

לא הייתה פעילות .אז אנחנו מאזנים ,רואים איפה אנחנו

עומדים מעת לעת .לא ידענו שהקורונה עד לאן היא תהיה ,מתי היא תהיה.
התקצוב העקרוני היה תקצוב רגיל .עכשיו כשאנחנו באים בפועל ,אז הגזבר
מנסה לעשות סוג של הערכה ,ולראות עם העמותות השונות מה הצרכים שלהם
ביחס לקורונה האמיתיים ,ולהתאים אותם .בגלל זה אתם שומעים את העניין
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הזה שאנחנו כאילו מדייקים את זה פה ושם ,גם פה וגם שם .בעמותות החבר
הוותיק פ עם היינו תומכים בהם ב  ,₪ 600,000 -היום התמיכה שתינתן להם היא
פחותה באופן ,האמת באופן ישיר כתמיכה .כי אנחנו עשינו סוג של סידור ,שבו
אנחנו מטפלים במרכז היום בצורה אחרת ממה שטופל בעבר .זה לא עולה לנו
פחות.

מר ג'קי להב:

מעון היום לא מרכז.

מר שמעון סוסן:

מעון היום ,אבל אני מדבר מעון היום של המבוגרים .אני

מדבר על המעון.
מר ג'קי להב:

הא סליחה ,חשבתי שאתה מדבר -

מר שמעון סוסן:

לא ,מרכז היום ,מרכז היום .אנחנו עושים את זה בשיטות

אחרות ,העמותה באה והלכה לכיוונים אחרים ,היא פונה לכיוון אחר ,יש יו"ר
עמותה חדש ,יש הנה לה חדשה .אז הסכום שעכשיו אנחנו מתירים להם הוא
סכום פחות ממה שהתרנו בעבר .אני אומר עוד הפעם זה למראית עין ,כי אנחנו
משקיעים במרכז היום דרך ,הבאנו מפעיל חיצוני .משקיעים לא פחות ממה
שהשקענו בעבר בעמותה הזאתי ,לא פחות ,יותר אפילו .כי ביקשנו להביא
מפעיל מבחוץ ש יהיה רציני .איזה חברה זאת?
מר ג'קי להב:

מטב.

מר שמעון סוסן:

מטב שהיא נחשבת חברה אומים ותומים בתחום של

השירות ועוד כהנה וכהנה .אז אני מסביר לכם את העניין הזה .למשל עמותת
הגיל הרך .אנחנו מצד אחד הפחתנו להם כרגע ל  ,₪ 400,000 -נכון?
מר ג'קי להב:

כן.

מר שמעו ן סוסן:

אבל מצד שני תדעו שאני מסוכם עם המנכ"ל ועם הצוות,

הרי היינו נותנים להם  .₪ 600,000שאני במעונות החדשים הולך להקדים להם
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דרך תקציבי פיתוח רכישה של ההצטיידות ,שאין להם יכולת לעשות במעונות
החדשים לרכוש הצטיידות .וכל הצטיידות במעון חדש זה משהו בסביבות
 ,₪ 160,000-180,000משהו כזה .כל מעון חדש .אנחנו הולכים עכשיו לאכלס 5
מעונות .לא . 6 ,גם עם בן שמן  . 6אז הורדנו אותם מפוטנציאל של ₪ 600,000
שהיינו תומכים בהם בשנים האחרונות ל  ,₪ 400,000 -בהנחה שהדלתא הזאתי
אנחנו מסיטים אותה ושם זה .אני סך הכול מסביר לכם על זה .א ני מזכיר לכם
ועדת תמיכות היא ועדה מקצועית ,שמקבלת את הבקשות ובוחנת אותם ,ורואה
מה היכולות של המועצה ואומדת זה מול זה ,ואז היא מביאה את ההמלצה.
כמובן אני מביט על הדברים ,זה לא שהם חולמים חלום והם באים אומרים
אנחנו רוצים לתת כך או רוצים לתת אחרת .אבל אנחנו מ קפידים שהעמותות
שמקבלות משרתות את תושבי המועצה במקסימום .כלומר לא בטעות או לא
עמותה סתמית .העמותה היחידה שעושה שירות שהוא דואלי ,ל  2 -רשויות ,זה
הליונס שדב עפרון חבר המועצה שלנו יו"ר ועדת ביטחון ,שנמצא כרגע איתנו
בזום ,הם בעבר באו והציעו למועצה ממשק עוד בלי  ,אפילו בלי תשלומים
ובכלום לבוא ולבחון את כל ילדי המועצה במערכות השונות בעניין של עין
עצלה .אני לא יודע כמה אתם יודעים ,אבל עין עצלה זה מי שלא מאתרים אותו
בזמן ,יכול שיהיה לו נזק .ילד שלא מאתרים אותו בזמן .יש מכשירים
שמטפלים בזה ,והליונס של חבל מודיעין ושל מודיעין הם עושים עבודת חסד
גדולה ,גם תושבי המועצה מתנדבים שם ,אבל גם נתרמים תורמים .וגם
מודיעין העיר ,וביחד אנחנו עושים שותפות עם ביבס וחבל מודיעין לטובת
המכשיר ,שצריך מעת לעת לחדש אותו .עשינו שותפות בעבר לפני כמה שנים.
היום כבר צריך היה לחדש את המכשיר הח דש ,וזאת ההשתתפות שלנו בעניין
הזה לטובת ילדנו .דב אתה רוצה לומר משהו ,כמה אתה עושה במועצה
פעילות?
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מר דב עפרון:

על כל הפעילות גם בדברים אחרים -

מר שמעון סוסן:

לא ,לא ,דב לא ,לא ,ליונס ביום אחר .בעניין העין העצלה.

מר דב עפרון:

בעניין העין העצלה ,זה מכשיר שלא צריך להיות רופא או

אופטומטריסט ,כי אין פה מגע בין הנבדק הילד לבין הבודק ,ולכן כל אדם
אחרי שעבר הכשרה והסמכה יכול לבדוק את הילדים ,ולאתר  6לקויות שונות.
קצר רואי ,רחוק רואי ,פזילה וכו' וכו' .מכל ה  6 -האלה אקוטי ת ביותר היא עין
עצלה .כי אם היא לא מטופלת עד גיל  , 6-7לא ניתן ל הציל את הראייה בעין
הזו ,כי אין תקשורת בין המוח לעצם הראייה שנמצא בעין ,אפילו אם העין
תקינה .והמכשיר הזה מאתר את זה ואז הוא מופנה לרופא מומחה לעיניים
לילדים ,וככה הוא מציל מעיוורו ן כ  5% -מכלל הילד ים הנבדקים .תחשבו כמה
ילדים יש במועצה -
מר שמעון סוסן:

תגיד אבל -

מר דב עפרון:

כמה הצלנו ב  6 - 5 -שנים האחרונות.

מר שמעון סוסן:

דב תגיד על הפעילות שאתה עושה בתוך המועצה ,היא

מקיפה את מה?
מר דב עפרון:

רק בעין עצלה ,כל גני הילדים במועצה.

מר שמעון סוסן:

אז אני רוצה שישמעו .כל גני הילדים של המועצה ,המ כשיר

הזה הולך ובודק אותם לעניין עצלה.
מר דב עפרון:

נכון.

מר שמעון סוסן:

שזה קריטי בעניין הזה ,לפעמים אנחנו בעצמנו ,אני יכול

לומר לכם שאני נפגשתי במשפחה אצלי עם סוג של בעיה כזאת ,אבל כבר היה
מאוחר .סתם אני -
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מר דב עפרון:

אני רוצה להוסיף  2דברים ברשותך.

מר שמעון סוסן:

אי אפשר לאתר את זה ככה ,אי אפשר לאתר את זה ככה by

 , the wayכאילו אתה מסתכל -
מר דב עפרון:

אי אפשר ,אי אפשר לאתר .אני רוצה לתת דוגמא ,בשנה

הראשונה שהיינו בגן בגינתון ואיתרנו מישהו עם לקות ראייה ,והאימא כתבה
מכתב נרגש ,אנחנו מקבלים כל שנה מכתב ים .היא אמרה :עד עכשיו חשבנו
שהילדה שלנו על הרצף האוטיסטי .ברגע שאיתרו את הלקות שלה ונתנו לה
משקפיים ,היא ילדה נהדרת .אנחנו מקבלים כאלה כל שנה ,ואני עצמי לא
איתרו בזמן אצלי ,ועין אחת לא רואה מלידה ,מילדות.
מר שמעון סוסן:

דב תודה רבה לך ,יישר כוח לפעילות ש אתם עושים .רבותיי

ההצעה של ועדת תמיכות כמו שהציג אותה המנכ"ל ,יש למישהו הערות או
שאלות?
מר אהרון גל:

יש לי שאלה ,את עמותת הספורט ועמותה למען תושבים

הוותיק ,אני מבין .אני שואל ,ייתכן שאני לא מבין איך זה עובד ,עמותת הגיל
הרך זה לא ...משהו כלכלי סגור כאילו? הם נותנים שירות ומקבלים תשלומים
מהורים .אז למה הם צריכים לקבל תמיכה.
מר שמעון סוסן:

שאלה ,אתה שואל.

מר אהרון גל:

כן ,בוודאי זו שאלה.

מר שמעון סוסן:

אז אני אומר לך כדבר הזה .המועצה האזורית חבל מודיעין

במקרה הזה בתקופה שהיו אנשים שייסדו את העמותה לגיל הרך  ,מהתקופה
של אליעזר שפיר ז"ל ומר סבג שהיה יו"ר ,לא סליחה ,סבג בעמותה לחבר
הוותיק .אבל היו אנשים שהקימו את העמותה לגיל הרך מתוך השקפה ,היו אני
חושב שמה אנשים מאחיסמך בולטים ,יהודה שוויץ ז"ל ,מאיר כחלון ,ועוד
חברים שהיו בכל מיני יישובים ,הקימו את העמותה עם ד מתי ,הקימו את
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העמותה מתוך כוונה להציע פעילות ליישובים בגיל הרך .אני אקדים ואומר לך
בגיל הרך ,הגיל הרך זה גיל שהמועצה יכולה בקלי קלות להסיר מעליו אחריות,
אין בעיה .נכנסים לשמה אנשים פרטיים ,נכנסים ויצ"ו ,נעמ"ת הכול .זה היה
הכי קל וגם היה חיסכון של מיליונים ,היה לי כמה מיליונים נוספים לעשות
בהם מה שאתם רוצים .למשל אתם מאשרים לי כרגע מעונות חדשים .כל מעון
חדש שאני מביא תקציב מהמדינה עולה לי עוד  1.5מיליון  ,₪לפחות לבנייה
ועוד  ₪ 500,000לזה .ואז יש מבנה חדש ,מה שאתם רואים כרגע בכל מיני
יישובים ,ליגה לאומית סוף הדרך ,זה עולם אחר .מי שייכנס ליישוב שעכשיו
יש בו מעון חדש ,תשמעו את התושבים .המועצה לקחה אחריות על זה .אבל
לעצם השאלה שלך ,למה המועצה הקימה את המעונות? כשהיה ימים בחדיד לא
היה תושבים ,כשהקימו את העמותה לא הייתה הרחבה בכלל .ואז אמרו אנחנו
רוצים לתת שירות במ ושב בן שמן ,במושב אחיסמך ,במושב חדיד לתת שירות.
אבל שירות זה לא רנטבילי להביא עמותה עם  12ילדים עם  18ילדים עם 20
ילדים ,ככה היה המצב שנים רבות .במרבית המעונות היה חסר .היום היום,
עזבו אותנו בוויצ" ו  ,ויצ"ו בלפיד עכשיו נתן ריגלר שלחתי אותו לשליחות
לקחת חסות על מעון לפיד .מעון לפיד מאז שלפיד קמה מנוהל על ידי ויצ"ו.
אבל למה ויצ"ו ניהלה אותו? כי היה  100ילדים ,הוא היה רנטבילי ,הוא היה
כלכלי להם.
מר אהרון גל:

עכשיו יש פחות.

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,עכשיו לפיד הזדקנה -

גב' סימון שייביץ :התבגרה.
מר שמעון סוסן:

סל יחה ,סליחה ,אני חוזר בי .אני חוזר בי התבגרו .אין זה,

היא התקשרה אליי אחרי שכל  5שנים הם היו נלחצים שאני אחתום להם עוד
ארכה ,כי זה מבנה של המועצה .הם התקשרו אליי הפעם ואמרו :אנחנו
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מצטערים ,אנחנו רוצים לומר לך שהשנה אנחנו נעזוב .עכשיו למה? כי יש רק
 35ילדים .מה אני מלמד אותך בזה? מרבית המעונות שלנו לא רנטביליים ,לא
רנטביליים מרבית ,לא כולם .יש מעונות גדולים וגם אז יש בקשות מההורים,
תוספות של כוח אדם ותוספות כאלה ותוספות אחרות .אתה יכול לקבל עדכון
אם אתה רוצה .עכשיו הכי קל לנו כמועצה היה להגיד ,אמרתי לך זה המק ום
שהכי קל לי  ,גיל הרך לפני  15שנה להגיד אני לא לוקח אחריות עליו ,קחו
אותו .כל ...היה לבד ,נחלים שיביאו מפעיל ,זה הכול בסדר .ואז המועצה
הייתה "חוסכת" מיליונים ,לא הלכתי לשם .אגב לא אני המצאתי את זה ,אבל
אני חושב שהמייסדים שהחליטו להביא רשת מעונות למועצה אז ורית ,ולנהל
את הרשת הזאת ,הם עשו בחוכמה רבה ,ומגיע להם יישר כוח .למה? כי אז אם
לא היה את זה לא היו מעונות במרבית היישובים .אנשים לא יכלו -
מר אהרון גל:

כי הם לא היו כלכליים.

מר שמעון סוסן:

כי הם לא כלכליים ,אין אף מקום כלכלי .היום עם זה אני

יכול לומר לך ,ואני אומר לכם עכשיו למליאה .אני אומר לעמותה לגיל הרך ,יש
להם היום מעונות ,אני יכול לתת לך ספירה .יש  18מעונות ,אני יכול להגיד לך
איזה מעונות הם מפסידים בהם כסף ,הם פותחים עם הפסד ,הם פותחים ,כי
יש רק  18ילד ,כי יש  12ילד .יש מעונות שיש  70ילדים ו  100 -ילדים  .זה לא
הולך שאם יש לך  100ילדים אתה מרוויח בשביל המעונות שלו ,זה לא הולך
ככה .אין רווח גדול בכלל בשום מקום .האחריות שלקחנו על הגיל הרך היא
אחריות ,שאנחנו יודעים שהיא עולה לנו כסף .אבל יש לזה משמעויות .אנחנו
היום שיפרנו ,אמרתי לכם בשנה הזאת נסיים ,עד ספטמב ר  11מעונות חדשים
מתוך  18פוטנציאל ,שיש לי עוד  5שאני הולך לאשר בעזרת השם בשנה הבאה.
אין בארץ רשות שלקחה אחריות ככה .העניין הזה שאני מסייע בידיהם
בתקצוב כזה או אחר ,באה לסתום להם את זה שאני מבקש אותם לא לסגור
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מעון בבית נחמיה כשהוא רק  14ילד ,או בכפר הנוער בן שמן או בגינתון או
בטרומן או בזה ,אנחנו אומרים להם כמועצה תשאירו את זה .ועכשיו כל אחד
מכם יזכור ויראה ביישוב שלו מברקת ועד נחלים ועד זה ,תמיד היו ימים של
שנים שכונות ,של שנים שלא היה בהם תלמידים ,שזה לא כדאי היה לפתוח את
הזה .אמרתי לכם עם  35-40ילד הם סג רו ויצ"ו בלפיד .לנו יש מעונות גם עם
פחות ,יש לנו גם מעונות עם יותר .יש לנו מעונות פורחים בצורה בלתי רגילה,
היום בכלל עם המבנים החדשים ועם הסיסטמה החדשה ועם ההנהלה החדשה,
זה עובד טוב .אז שאלת זאת התשובה .הם לא יכולים להסתדר לבד .כשאתה
מביא את ויצ"ו אז נתת ל הם מבנה בלפיד .בנו מבנה ,הם לא בנו אותו ,הם לא
באו להשקיע מבנה .אם היית אומר להם להשקיע מבנה ,הם לא יכולים.
מר אהרון גל:

לא היו נכנסים.

מר שמעון סוסן:

הם לא היו נכנסים .אז אנחנו מכניסים את עצמנו פעם

אחת בפיתוח של המעונות ,אחזקת המעונות הישנים בסיוע למעונ ות ,זה בסוף
סיוע ליישובים .כי יישוב צריך להעמיד את המבנה ,יישוב צריך להעמיד את
המבנה .אבל אני יודע שאני צריך למלא הרבה חללים ,גם של זה וגם של זה וגם
זה .לשאלתך אנחנו ,העמותה מחזיקים ממנה כעמותה חשובה שנותנת שירות
חשוב לתושבים ,ואנחנו גם רואים בזה היום ,היו ם כבר את הפן החינוכי גם.
שאנחנו לוקחים את הילדים מגיל  0מגיל חצי ,מי שמביא את הילדים שלו מאז
שהוא מביא ,ועוקבים אחריהם מהגיל הזה ,ויש מעקב ,יש הרבה מקצועיות
סביב העמותה לגיל הרך שלנו ,ועוקבים אחרי ילדים ,מאתרים ילדים בעלי
ליקויים ,ויש לך היום  30%מהילדים ע ם ליקויים בגיל קטן .זה כולנו ,זה נופל
על כולנו לא לדאוג .יש חשיבות גדולה שהחינוך הזה -
מר עובד שטח:

שמעון ,עובד אפשר להגיד משפט על העמותה לספורט?
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מר שמעון סוסן:

לא ,אתה עכשיו ,תעצור רגע .עובד ,אתה יכול עכשיו לפתוח

את הטלוויזיה לראות משחק כדורסל.
מר עובד שטח:

זה מה שאני רוצה לומר  2דברים .אחד ,היום ב 20:00 -

בערב העמותה הבוגרת שלנו של חבל מודיעין הקטנה ,משחקת בערוץ הספורט,
שידור ישיר בערוץ הספורט חברים ,בשעה - 20:00
מר שמעון סוסן:

שהיא בליגה לאומית בצמרת .באיזה מקום היא?

מר עובד שטח:

קבוצת הנוער שלנו -

מר ש מעון סוסן:

לא ,באיזה מקום הבוגרים?

מר יוסי אלימלך :שני ,שני.
מר עובד שטח:

הקבוצה הבוגרת במקום שני בליגה לאומית.

מר שמעון סוסן:

חבר'ה מקום שני רק שתדעו.

(מדברים יחד)
מר שמעון סוסן:

אוסנת שלחה להם בוואטסאפ את המשחק .חבר'ה אני

אומר לכם שיש סכנה שהקבוצה ה זאתי תעלה ,אני אומר יש סכנה .אם היא
עולה לליגה לאומית ,המועצה צריכה להשקיע ,כדאי לכם .תחפש ספונסר עובד.
מר עובד שטח:

שמעון ,המשחק נגד מכבי ,אתה תשב ליד שמעון מזרחי.

מר שמעון סוסן:

כן ,כן.

מר עובד שטח:

רגע ,אבל משהו חשוב באמת ,עוד משהו חשוב שמעון .מחר

קב וצת הנוער ,אל תשכחו יש לנו גם נוער ,קבוצת הנוער שלנו משחקת ,יש לה
עוד  5משחקים לסיים את העונה ,ובכל זה כבר מחר אם ננצח את המשחק,
קבוצת הנוער זוכה באליפות ,וגם היא עולה לליגה השנייה הטובה בארץ.
בהצלחה.
מר שמעון סוסן:

עובד ,אני סיפרתי להם על קצה המזלג לא מד ויק כמו

שסיפרת אתה ,ואמרתי שאנחנו גאים בכם ,והפעילות שאתם עושים בספורט
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היא מדהימה .אתה וכל החברים שלך ,והשותפים שבכלל במועצה ובמקומות
אחרים שהם מסייעים ועוזרים ,אבל אתם מובילים קו שהוא ברור עם ספורט,
מה שנקרא סמי מקצועני ,לצעירים אני מדבר ,לבוגרים זה מקצוע נים ממש,
אבל בצעירים גם כדורגל גם כדורסל בפורמט גבוה ביותר ,ואשרינו שזכינו לכך
יישר כוח לך ולכל העמותה .קיבלת תשובה?
מר אהרון גל:

קיבלתי תשובה.

מר שמעון סוסן:

יופי .חברים -

מר אריק אטיאס :שמעון משפט אחד לזה אם אפשר -
מר שמעון סוסן:

עובד תודה.

מר אריק אט יאס :אני חושב שזה באמת שירות לאזרח ברמה הגבוהה ביותר,
העניין הזה של הפתרונות שהמועצה נותנת ברמת יישוב ,כי ברגע שהתחיל
השיח בלפיד שאולי ויצ"ו עוזבים ,זה אומר שאנשים התחילו לחפש פתרונות
במודיעין או בכפר אורנים ,ועובדה שהעמותה לגיל הרך והמועצה לקחו את
האחריות על העניין הזה .פתר מצוקה מאוד גדולה ללא מעט הורים בלפיד .אז
יישר כוח בעניין הזה ,ותודה רבה.
מר שמעון סוסן:

 ...אבל שתדע בכל פינות המועצה מאושרים ,אגב אם כבר

דיברנו ,אז אני רוצה שתדעו גם ,בתיכון נחשון קמה מגמת כדורסל שמי שהצית
את הלהבה אליה זה היה אריק וי ו"ר הוועד של שילת אורן פנצ'ר ,ומי עוד היה
אתכם?
מר אריק אטיאס :כן -
מר שמעון סוסן:

אתם הייתם עם הגפרור.

מר אריק אטיאס :כן ,זה עובד התחיל לפני שנתיים...
מר שמעון סוסן:

והקמנו מגמת כדורסל בבית ספר נחשון .אני רוצה לומר

לכם שיש תעודה מדהימה ,בסוף -
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מר אהרו ן גל :מה זה עושים בגרות על זה? לא הבנתי.
מר אריק אטיאס :כן ,כן.
מר שמעון סוסן:

יש מגמה מה זאת אומרת .אתה באת מארצות הברית .יש

קולג' שאין בו ספורט ברמה גבוהה?
מר אהרון גל:

אבל לא מקבלים תעודה -

מר שמעון סוסן:

תענה ,תענה ,יש קולג' שאין בו? יותר חשוב להם ה ספורט...

יש קולג' יש מכללה שאין בה ספורט? היא לא נחשבת .אגב אם אין לה ספורט
היא לא נחשבת .אני עוקב אחרי המכללות שתדע .חברים ,ברשותכם אני מבקש
לאשר את התמיכות של ועדת תמיכות .תחזור על המספרים בבקשה .רק על
המספרים.
מר יוסי אלימלך :העמותה לגיל הרך –  ,₪ 400,000העמותה לספורט תוספת
של  ₪ 250,000בחצי השני ,עמותת תושבים –  ,₪ 250,000עמותה לחבר הוותיק
–  ,₪ 150,000וליונס – .₪ 19,000
מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את התמיכות של ועדת התמיכות ,מי בעד?

מישהו מתנגד? אושר פה אחד .אני רוצה לומר משפט אחד נוסף בתמיכות ,אתם
מדברים על תושבים למען תושבים .אני מקווה שאתם זוכרים שתושבים למען
תושבים ,שמנהלים אותה צוות של אנשים מופלא ,אביבה כתב ואיריס וולוצקי
יו"ר העמותה ,וחברים נוספים שמסייעים בידה ,הם עומדים להיות לנו במועצה
בזרוע ביצועית .הם גם אוספים תרומות ,ועושים עבודת קודש ,ממש עבודת
קודש לטובת אנשים נזקקים בכל המועצה בכל התחומים .והחלק הזה של
הסכום הזה שמדובר בו לעמותה בה למקום שבו העמותה דואגת ,במקומות
שהמדינה לא יודעת ,לא יודעים לפתור בעיות קשות לאנשים שיש להם קושי
גדול ,בתחומים שונים ומגוונים ,מתרופות ועד קשישה שיש לה קוש י בעניין
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מסוים ,כל צורך שהוא זה העמותה עומדת שם .וזה התקצוב שלנו והעזרה
שלנו ,הם גם אוספים ,ועכשיו הם בכל חג נמצאים איתנו יחד עם הרווחה
ועושים עבודת קודש בחלוקת סלי מזון ובחלוקות שונות ומגוונות כל השנה
לילדים לזה ועוד ועוד ועוד ,הרבה בעיות פותרים ואשרינו ב אמת ,אני גאה
להיות במועצה שבה כל כך הרבה אנשים טובים פועלים ועושים למען הנזקקים
שלנו ולמען אנשים שיש להם קשיים .אתם יודעים שהמועצה מאוד מחשיבה
את העניין הזה ,ולא תותיר אף בן אדם שאנחנו יכולים לעזור לו ללא עזרה ,לא
תותיר ,לא יהיה דבר כזה .אז אני מודה לכם על האישור של ועדת תמיכות.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את המלצת ועדת תמיכו ת .

.3

אישור מינוי חשב מלווה ליישוב אחיסמך (ע"פ החלטת בית משפט).

מר שמעון סוסן:

 , 3יש את הנושא של מושב אחיסמך ,זה כתוב ככה :אישור

מינוי חשב מלווה ליישוב אחיסמך על פי החלטת בית משפט .אנ י מציע לפני
שיהיו שאלות אם בכלל ,שהיועץ המשפטי קודם כל יפרט במה המדובר ,ויאמר
היכן הדברים עומדים ,ואחרי זה אם יש שאלות ,אז אנחנו נשמע אותם .חן
סומך.
עו"ד חן סומך:

כמו שאתם זוכרים במליאה של ה  , 4.11.2020 -אישרה

מליאת המועצה את ההצעה של ראש המועצה לשלול את הס מכויות של הוועד
המקומי באחיסמך ,ולבצע את הסמכויות האלה באמצעות גורם מטעמה של
המועצה .אני חוזר על דבריי לטובת מי שלא שמע .כמו שאתם זוכרים בישיבת
המועצה מ  4.11.2020 -קיבלה המועצה את הבקשה של ראש המועצה לשלול את
הסמכויות של הוועד המקומי באחיסמך ,בעקבות מצבור ש ל ראיות מינהליות
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שהוצגו בפני המליאה באותו דיון .והמליאה הסמיכה את ראש המועצה לבצע
את הפעולה הזאתי ,החל מחודש מהתאריך  . 15.12.2020כנגד ההחלטה הזאתי
של המועצה ,שזה בעצם החלטה שאתם קיבלתם אותה ,הוגשה עתירה מינהלית
של המושב אחיסמך בבקשה לעכב את הביצוע של ההחלט ה הזאתי ,המועצה
כדי להימנע מדיון כפול בעניין הזה ,הסכימה לכך שיינתן צו שימנע את הכניסה
של ההחלטה הזאתי לתוקף ,וביקשה שיתקיים דיון בעתירה לגופה מה שנקרא.
הדיון הזה התקיים ב  17.3.2021 -בבית המשפט המחוזי בלוד .עתירה של המושב
הייתה עתירה מן הגורן ומן היקב כנגד כל מה שהמועצה עשתה ,בטענות
ששיקול הדעת שהופעל היה שיקול דעת שאתם פחדתם ממר סוסן ,בגלל זה
אתם הצבעתם בצורה הזאתי ,שלא היה סמכות לעשות את הדברים האלה,
שהיה צריך ללכת לסעיפים אחרים בהוראות של החוק ,שמבקר המועצה הוא
מבקר מטעם ,טענות מן הגורן ומן היקב .למען הסד ר הטוב שיהיה ברור ,בית
המשפט לא התרשם מכל הטענות האלה ,והעובדה היא שהוא קיים את הדיון
לגופו של עניין ,ולא רק שהוא קיים את הדיון לגופו של עניין ,הפתרון שבסופו
של דבר בית המשפט המליץ עליו היה כמעט אחד לאחד מה שהמועצה רצתה.
נכון שאנחנו לוקחים אחורה את המושג ש ל שלילת סמכויות זו הייתה המלצה
של בית המשפט .בית המפשט אמר שאם ימונה גורם מפקח ניתן יהיה להסתפק
בדבר הזה .עכשיו למה זה מגיע אליכם? זה מגיע אליכם מכיוון שההחלטה
לשלול את הסמכויות הייתה החלטה של המועצה .היות ואנחנו עושים רברס
לדבר הזה אז אנחנו מבקשים שנבטל א ת ההחלטה של שלילת הסמכויות ונאשר
את ההחלטה  /ההמלצה של בית המשפט .אתם כולכם יכולים לראות את תוכן
הדיון שהיה .אתם כולכם יכולים לראות -
מר שמעון סוסן:

לא ,תיתן תמצית של מה נקבע שמה .הוא יגיד.
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עו"ד חן סומך:

ההחלטה היא החלטה שאומרת את הדברים הבאים:

המועצה וה מועצה היא זאתי שתמנה גורם שהוא יהיה חשב מלווה לוועד
המקומי באחיסמך .המועצה החליטה למנות לעניין הזה אדם שקוראים לו
מנשה דוד .מנשה דוד היה גזבר המועצה האזורית -
מר שמעון סוסן:

המועצה לא החליטה ,ההמלצה שלנו למועצה.

עו"ד חן סומך:

לא ,ההחלטה היא שהמועצה תמנה ל צורך העניין .ברגע

שהמועצה תמנה ,זה לא משנה .המועצה ,אנחנו מבקשים למנות את מנשה דוד.
מנשה דוד היה גזבר המועצה האזורית עמק חפר שנים רבות .האו אדם שגם
עורך דין ולדמן ,שהיה עורך הדין הקודם של הוועד המקומי וגם אני מכירים
אותו היכרות טובה ,הוא אדם הגון ,ישר ,בעל מקצוע מהמעלה הראשונה
בתחום של ניהול ברשויות ומועצות אזוריות ,והוא זה שהמועצה ,אנחנו
מבקשים למנות אותו .החשב המלווה הזה יקבל לידיו את כל הנתונים ,המידע,
החומרים שקשורים בהתנהלות של הוועד המקומי באחיסמך .לא יהיה שום
טענה של חיסיון של מסמכים שלא יימסרו .הוא יקבל אותם לידיו .על בסיס
החומרים והנתונים שהוא יקבל ,יחד עם הוועד המקומי הוא יכין תכנית
הבראה והתייעלות לוועד המקומי באחיסמך ,ויבצע ויוודא שהתוכנית הזאתי
מתבצעת .הסמכויות תישארנה של הוועד המקומי ,אבל יהיה פיקוח הדוק של
החשב המלווה על הפעולות של הוועד המקומ י בעניין הזה .החשב המלווה הזה
יקבל זכות חתימה בחשבונות המושב אחיסמך כחתימת קיום לצורך העניין,
בכל הדברים שקשורים בהתחייבויות כספיות כחתימת קיום .המועצה תוכל
באמצעות הדבר הזה לוודא שהכספים הולכים למקומות המיועדים ,אבל תזכרו
שהולכת להיות מוכנת תכנית הבראה וה תייעלות שכולם יהיו מחויבים לפעול
על פיה .הוועד המקומי באחיסמך התחייב לקיים את כל הפרוצדורות החוקיות.
קריא לקיים ישיבות ועד מן המניין .אם יש ישיבות של ועדות חובה שצריך

22

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

לקיים אותם ,ועדות מכרזים ,ועדות רכש יקיימו את כל הפעולות האלה.
במידה והפעילות הזאתי תוכתר בהצלחה ,כשפרק הזמן שאנחנו אמדנו אותו
כפרק זמן הולם לביצוע כל הדבר הזה ,זה פרק זמן של כשנה .במידה והפעילות
הזאתי תוכתר בהצלחה בסוף השנה הזאתי אנחנו מחזירים את כל הסמכויות
לוועד המקומי באחיסמך ,ואנחנו מקווים שהתהליך הזה יהיה תהליך שיהיה
תהליך של הבראה והתיי עלות וראייה לטובת כל האינטרסים של היישוב.
במידה והתהליך הזה לא יצלח ,החשב המלווה יכין דו"ח מסודר ,ויודיע על
הארכה של הדבר הזה לכל העולם ואשתו .אם הוועד המקומי יחשוב שהחשב
המלווה והמועצה פועלים פה בשרירות לב ,השארנו את בית המשפט בתמונה.
בית המשפט יפקח על הת הליך הזה .אני חושב שזה דבר נכון .כולם ככה יהיו
יותר רגועים שהעסק הזה התנהל בצורה מאוד חיובית .תראו ,התהליך הזה
היה תהליך שהוא לא היה נעים לאף אחד .בין היתר בתוך התהליך הזה
במסגרת העתירה שהמושב הגיש ,היו השמצות והאשמות אישיות כלפיי ,כלפי
ראש המועצה ,אמירות שאני לא אמרתי אמת למועצה ,ושהטעיתי את המועצה
בקטע הזה .לשמחתי הרבה בית המשפט אפילו לא התייחס לטענות האלה .מה
שאומר שבסופו של דבר ההחלטה שאתם כמועצה קיבלתם ,היא החלטה
שקיבלה גושפנקה מלאה של בית המשפט .אני חושב שההצעה של בית המשפט
היא הצעה טובה .למה היא הצעה טובה ? כי היא הולכת מה שנקרא בדיוק
למקום של מה שאז המועצה רצתה שיקרה באותו פרק זמן של חודש לנסות זה.
הוועד המקומי ינהל את המושב אחיסמך עם סיוע ועזרה של אותו חשב מלווה.
אין כאן פגיעה במה שנקרא המרקם הדמוקרטי בעניין הזה ,הסמכויות
תתבצענה על ידי הוועד המקומי ,אבל יהיה פיקוח הדוק של המועצה באמצעות
החשב המלווה על הפעילות של הוועד המקומי באחיסמך .בסופו של דבר אני
חושב שזה גם תומך בעיקרון הדמוקרטי ,וגם תומך במה שהמועצה רצתה.
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המועצה בניגוד לכל מיני דברים שבעתירה פוזרו ,כאילו שהמועצה רצתה לבטל
את ההליך הדמוקרטי .זה לא מה שהמועצה רצתה והוכחנו את זה .ברגע שבית
המשפט לקח את הזה ואמר ,אמרנו באופן מיידי שזה מה שאנחנו צריכים.
אנחנו צריכים פרק זמן שהמועצה תוכל לדעת שהוועד המקומי באחיסמך פועל
בצורה תקינה וחוקית .אנחנו כולנו רוצים להשאיר את הפרשה הזאתי
מאחורינו ,להסתכל קדימה לטובת תושבי היישוב אחיסמך ,שזה בסופו של דבר
הגורם שמקבל שירותים מהמועצה ,ושאנחנו אחראיים להם לצורך העניין .אם
תהיינה שאלות אני אשמח לענות עליהם.
מר שמעון סוסן:

בבקשה ,יששכר ואחרי זה אהרון.

מר יששכר מעטוף :קודם כל אני חושב שזה פגיעה בהנהלה להגיד שאנחנו
בע צם מקבלים החלטות שמתוך פחד של שמעון סוסן .אז אני רוצה להגיד לכם
פה ,בהחלט לא ,אנחנו לא מפחדים משמעון סוסן .שמעון סוסן הביא את כל
הנתונים פה .אנחנו כמו שופטים ,מקבלים נתונים מהסנגור ומהקטגור ואנחנו
יושבים ודנים .מה שקיבלנו החלטה זה לאור הממצאים שהיו לנו פה ,הביאו
לנו ניירת במליאה.
מר שמעון סוסן:

יששכר אבל זה...

מר יששכר מעטוף :אם נקבל החלטה ,אנחנו קיבלנו החלטה לא מתוך פחד,
אלא מתוך זה -
מר שמעון סוסן:

אני מציע יששכר -

מר יששכר מעטוף :שבעצם זה היה הגיוני .אני חושב...
(מדברים יחד)

מר שמעון סוסן:

יששכר ,ישש כר ,עזוב ,עזוב.
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מר יששכר מעטוף :ההחלטה שהתקבלה כרגע אני חושב שהיא מאוד חכמה
ועניינית ,כי אני אומר לכם ,ואני חושב שצריך לעשות את זה לכל היישובים.
למה? מפני שאני רואה ,אני  40שנה בוועד ,ואני רואה עברו לידי הרבה אנשים
שבאים עושים החלטה של חוסר תום לב ,מתוך אי ידיעה מקבלים החלטות .אני
חושב שזה טוב גם למושב ברקת ,היה לנו דבר כזה שהוצמד לנו על ידי הרשם,
ואנשים למדו .מה עוד שאנשים יבואו יחשבו מתוך שכל מתוך הבנה מתוך
הסכם.
מר שמעון סוסן:

הכול בסדר יששכר.

מר יששכר מעטוף :אז אני חושב שההחלטה הזאת מאוד טובה גם להם וגם
למועצה.
מר שמעון סוסן:

תודה .אהרון ואחרי זה סימון.

מר אהרון גל :כן ,השאלה זה מגיע לכאן כהמלצה של בית משפט .השאלה שלי -
עו"ד חן סומך :אם המועצה תחליט לא לאשר את זה -
מר אהרון גל :זה מה שאני שואל ,מה הסמכות שלנו להחליט? לא שאני נגד זה.
אני רוצה להבין מה האופציות.
עו"ד חן סומך :אפשר לא לאשר .רק אני רוצה שיהיה מאוד ברור ,מאוד ברור.
בנושא הספציפי הזה -
מר אהרון גל :מה?
מר שמעון סוסן:

תאר לך עכשיו הם לא יקבלו את זה .זה הולך ישר לשופט

לשלילת סמכויות.
מר אהרון גל :לא ,אז אין לנו מה לדון כאן .אם צריך לקבל את זה -
עו"ד חן סומך :לא ,לא.
מר אהרון גל :אז שמעון אין מה לדון.
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עו"ד חן סומך:

א' -

מר שמעון סוסן:

אהרון שנייה ,תן לי ,תן לי שנייה ,לא כל דבר צריך יועץ

משפטי .אהרון תקשיב ,ועד אחיסמך אני לא אוסיף לומר מילים כמו יששכר
ואחרים מה הוא כתב ,מה תוכן הדברים .ז ה לא מעניין אותי ,אני מסתכל
קדימה.
מר אהרון גל:

גם אני.

מר שמעון סוסן:

תקשיב ,ועד אחיסמך הזמין אותנו לבית משפט על החלטה

של המועצה .לאשר לו סמכויות .השופט בהתנהלות ,אני לא הייתי שמה ,אגב
הייתי חולה הייתי בניתוח .השופט הציע ,נולדה הצעה .ועד אחיסמך -
עו"ד ח ן סומך:

אגב רצו להזמין אותך בכוח לבוא להעיד ,אנחנו -

מר שמעון סוסן:

בסדר ,בסדר ,יש לי לב חלש .השופט הגיע למסקנה ,אני

אומר לך שממה ששמעת פה מהיועץ המשפטי ,אם פה לא תהיה הסכמה ,אז זה
חוזר לשופט ,זה חוזר לשופט לשלילת סמכויות.
מר אהרון גל:

זה מה שאני רוצה לדע ת.

מר שמעון סוסן:

לדיון בשלילת הסמכויות .אני יש לי דעה מה יקרה אם זה

יחזור לשופט .אבל תשים את זה בצד עכשיו .הכוונה הייתה מה שהיועץ
המשפטי אומר ,לא באנו להוכיח כרגע שמישהו רוצה פה לנצח משהו שהוא לא
נכון .באנו לומר התפקוד של ועד אחיסמך בגדול היה לא תקין ,הו כחנו את זה
בכל מיני דוקומנטים ,לטעמנו זו הייתה הוכחה מעל לכל ספק .זה שהמועצה
קיבלה פה אחד החלטה לשלול סמכויות ,אני לא חושב שמישהו פה ,אבל נניח.
כרגע יש הצעה ,השופט אומר למועצה לכו ,מכיוון שהמועצה קיבלה החלטה על
שלילת סמכויות ,אנחנו נדרשים לבוא לפה לקבל החל טה שאומרת שאנחנו
מסכימים להצעה מצד השופט שמוסכמת על ועד אחיסמך ,ככה זה יצא שם,
שגם ועד אחיסמך צריך לשבת ולהגיד כוועד כישיבה ,שהוא מקבל את ההצעה
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הזאתי ,שהמועצה תמנה חשב מלווה עם כל מה שהוא אמר בנלווה .אם אתה לא
מחליט את ההחלטה הזאת ,אין לך מה לקבל החלטה פה אחרת היום ,זה חוזר
לשופט להמשך בירור .נניח שאומרים המועצה דחתה ,היא רוצה עכשיו להמשיך
לדון בעניין של שלילת הסמכויות  ,היא לא תגיד משהו אחר אל תדאג ,זה אני
אומר לך .זה חוזר לשופט לשלילת סמכויות.
מר אהרון גל:

זה מה ששאלתי.

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,זה להמשך די ון על שלילת סמכויות.

מר אהרון גל:

זה מה ששאלתי.

מר שמעון סוסן:

אבל מה שאנחנו אומרים פה ,אני חושב שחן מיצה והקיף

את הכול .הוא בא ואמר לך לטיעונים גם אם משכו אותנו ,ניסו למשוך אותנו
בצורה קיצונית בכתב התביעה לומר דברים בוטים ועזי מצח ,גם אז אני לא
נכנעתי ,לפעמים יש רגשות.
מר אהרון גל:

כן.

מר שמעון סוסן:

אני הסרתי את הרגשות שלי -

מר אברהם סופר :זה ערב חג -
מר שמעון סוסן:

סליחה רגע אני מדבר ,רק שנייה ,אני באמצע דיבור.

מר אברהם סופר :זה בסדר.
מר שמעון סוסן:

סליחה אני באמצע דיבור.

מר אברהם סופר :כולם היו ב סדר.
מר שמעון סוסן:

אבל מה אתה מפריע לי?

מר אברהם סופר :חס וחלילה.
מר שמעון סוסן:

אני בא לומר לך שאפילו ,אנחנו לא הראינו לכם את הכתב,

כאילו מה אמרו שמה ,שנייה רגע בבקשה ,אנחנו לא הראינו את הכתב ,ועדיין
אני אומר לך שהסכמנו למרות ,ואני אומר לכם עוד דבר ,ה יו דוקומנטים
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נוספים ומסמכים נוספים שהיו למועצה ,בקיצור מה שאני רוצה לומר לך היועץ
המשפטי מסמן לך ,מסמן פה למועצה את ההסכמה שהגיעו לשם ,שהיא צריכה
לבוא לידי ביטוי ,אנחנו צריכים להודיע מחר לבית משפט ,להגיד מה המועצה
החליטה .וועד אחיסמך צריך גם במקביל לעשות ב ישיבה.
עו"ד חן סומך:

למרות שהם היו ...החברים בוועד היו .חברים אנחנו בכל

הזה ,אנחנו רוצים ,אני כיועץ משפטי של המועצה אני ממליץ בחום למועצה
לקבל את הדבר הזה .אני חושב שהדבר הזה הוא דבר ראוי ,אני חושב שהדבר
הזה הוא דבר נכון ,אני חושב שצריך למתוח קו על העבר ו להסתכל קדימה
בקטע הזה .ושנה זה פרק זמן הולם ואני חושב שכולם ייצאו נשכרים מהתהליך
הזה.
מר שמעון סוסן:

רק שנייה ,אילן שנייה ,אילן אני שמעתי אותך ,אילן שנייה

רגע .רצית לומר משהו?
מר אברהם סופר :לא...
מר שמעון סוסן:

סימון סליחה .אילן אני מצטער ,סימון לפניך ,אילן סימון

לפניך ,תמתין.
מר אילן קופרשטיין :אני פשוט חייב -
מר שמעון סוסן:

הא אילן בבירור רפואי שמה ,בבקשה ,רפואה שלמה.

מר אילן קופרשטיין :אין בעיה .אני חושב שכל המוסיף גורע ,הדברים נאמרו,
הכול ברור ,אני לא חושב שצריך לקיים עוד דיונים .יש המלצה של בית
ה משפט ,אני חושב שאנחנו צריכים לכבד את ההמלצה של בית המשפט .אני
סבור שאנחנו צריכים לנוע קדימה .אנחנו ערב חג בואו ניישר את הקרקע
בעניין הזה וננוע קדימה.
מר שמעון סוסן:

למה ראית סכנה שההחלטה לא תעבור או מה? לא הבנתי.
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מר אילן קופרשטיין :לא ,לא ...,שאלות אם ל א נאשר מה ייקרה -
מר שמעון סוסן:

לא ,אילן -

מר אהרון גל:

שמעון ,תן לי משפט אחד.

מר שמעון סוסן:

אילן תודה רבה ,תודה רבה.

מר אהרון גל:

תרשה לי משפט אחד .אני חס וחלילה לא נגד ,אבל כשאני

מצביע משהו אני רוצה לדעת מה האלטרנטיבות שלי ,כי אני לא בובה .אז לכן
אני שאלתי את השאלה.
מר שמעון סוסן:

הכול בסדר ,קיבלת תשובה?

מר אהרון גל:

כן.

מר שמעון סוסן:

אהרון קיבלת תשובה?

מר אהרון גל:

קיבלתי תשובה ,תודה.

מר שמעון סוסן:

סימון בבקשה.

גב' סימון שייביץ :א' באמת ההחלטה עושה חסד למושב ,כי ממה שזכור לי
היו שם דברים מאוד קשים .אני לא הפרעתי לך ,לא הפרעתי לך.
מר אברהם סופר :לא נכון .אני לא מצליח להבין -
גב' סימון שייביץ :אנחנו אחרי זה ,אני אומרת ההחלטה עושה חסד .הדבר
הנוסף שרציתי לשאול ,שעורך דין סומך דיבר על ההצלחה של התהליך שאנחנו
רוצים שהוא יהיה בהצלחה עם החשב המלווה .מהם המדדים להצלחה? זאת
אומרת אפשר גם -
עו"ד חן סומך:

מדדים להצלחה -

מר שמעון סוסן:

הוא אמר.

גב' סימון שייביץ :כן ,אם יש תאריכי יעד מאוד ברורים -
עו"ד חן סומך:

לצורך העניין כשממנים חשב מלווה יש דברים שהם דברים

מדידים .אחד ,האם לצורך העניין ,קודם כל החשב המ לווה יכין תכנית הבראה
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והתייעלות .האם תכנית ההבראה וההתייעלות הזאתי תסתיים בצורה חיובית,
בסגירת גירעונות ,בזה שהוועד המקומי -

גב' סימון שייביץ:
עו"ד חן סומך:

זה חשוב.
יחזור לתפקד בצורה סדירה .יתקיימו ישיבות ועד בצורה

סדירה ,יהיו פרוטוקולים -
מר שמעון סוס ן:

פרוטוקולים ,ועדות.

עו"ד חן סומך:

יהיה לזה ביטוי של -

מר שמעון סוסן:

אבל הוא אמר .זה כתוב אגב בהסכמות.

גב' סימון שייביץ :לא דברים פלואידים שאפשר למשוך ולמזמז -
עו"ד חן סומך:

לא ,לא ,חבר'ה שיהיה ברור ,אנחנו מבחינתנו רוצים

להחזיר את העגלה למקום .אנחנו מח פשים התנהגות נורמלית ,זה הכול.
מר שמעון סוסן:

איך אומרים ,החבר'ה אומרים שחג היום ,אני לא רוצה

לומר לך איזה נזקים עקיפים ,אני לא מדבר על ישירים ,איזה נזקים עקיפים
קורים לתושבי אחיסמך .ועוד הפעם אני לא מסמן כרגע מי אשם ומי לא אשם,
בסדר? אני הייתי בפיתוח במו שב אחיסמך בשיא של פיתוח ,אגמנו משאבים,
לפני  4שנים  7מיליון  ₪הוצאה על פיתוח באחיסמך ,שהיא נעצרה במעלה
הדרך בשליש או בחצי ,אני לא יודע כמה ,אני לא מעודכן ,כאילו לא ביקשתי
כרגע ברוב ייאוש .והמושב נותר ממצב שהוא היה צריך להיות ,הבאנו תקציבים
ממשרד התחבורה מי ליונים ,הבאנו תקציבי פיתוח של היישוב ,שהיו מיועדים
מטעם המועצה ,הבאתי איזה סוג של כסף שהיה משרד הפנים פעם ,ואגמנו
משאבים ,והקבלן יצא פעמיים מכל מיני סיבות ,ונגרמו נזקים של מיליונים,
והמושב נראה נורא  .בגלל העניין הזה שאנחנו נמצאים איפה שאנחנו נמצאים ,
ושאנשי ם לדעתי התנהלו לא נכון .אז אני אומר לכם ,הרי אני לא אייפיי ף יותר
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מידי ,אני לא אגיד עכשיו חג הכול יפה ורדים .לא .יש נזקים ,אנחנו רוצים
לשקם את האירוע הזה .איך נשקם אותו? בואו נאמר שהמועצה במקום שאני
הסכמתי לדבר הזה ,ואתם מניחים שאני הסכמתי אם זה הגיע לכאן .המועצה
התפשרה למה שהיה צריך להיות .אני מציע למועצה להתפשר .במה שאני מביא
לפה זה התפשרות .אני יודע מה היה בסוף התהליך אם היה תהליך .ואני לא
נכנס לזה .אני עדיין הבאתי הצעה להתפשרות .ואני מתוך כוונה לקדם בסוף
שירות לתושבי אחיסמך ולהביא שכל ,ולהכניס שכל לאנשים שמנהלים את
האירוע הזה ,שאגב אני חייב לומר לכם תדעו ,ואני פה דווקא ארצה את
התגובה של אבי סופר .אבי סופר עושה דברים שאסור לו לעשות ,אסור לו
לעשות .הוא בתור חבר מועצה מטפל בענייני הוועד של המושב .רק שנייה,
מטפל בענייני הוועד של אחיסמך ,ומייצג את הוועד של אחי סמך ,דבר שאסור
לו -
מר אברהם סופר :סליחה ,סליחה ,רגע.
מר שמעון סוסן:

בתכלית האיסור.

מר אברהם סופר :אתה לא -
מר שמעון סוסן:

בתכלית האיסור.

מר אברהם סופר :אתה לא הולך לכיוון הנכון.
מר שמעון סוסן:

בבקשה ,אז אני אמרתי לכם.

מר אברהם סופר :אני -
מר שמעון סו סן:

אתה מוזמן להגיב.

מר אברהם סופר :אני אתעלם מהמשפט האחרון הזה .גם כתבת מכתב כזה
אליי ,אני חושב שבלעדיך לא יכול לזוז שום הסכם .בית משפט יכול להורות לך
 1001דברים -
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מר שמעון סוסן:

דב תתאפק קצת ,אנחנו נגיד לך את התמצית.

מר אברהם סופר :בית המשפט יכול להור ות לך  10,001דברים ומיליון ואחד
הוראות -
מר שמעון סוסן:

אני מקשיב לבית משפט.

מר אברהם סופר :מצוין ,כולנו .בסופו של דבר התהליך הזה לא יצליח,
והמטרה של השופט כמו ש  , -אגב השופט ל א קיבל שום החלטה על פי מה
שקראתי ,עורך דין סומך ועורך דין של הוועד המקומי ישבו ד יברו וסיכמו,
ויצאו משם עם סיכום שהשופט נתן פסק דין.
עו"ד חן סומך:

אבי ,אבי -

מר אברהם סופר :קראתי את מה שכתוב ,שנייה אבל -
עו"ד חן סומך:

אבי ,אבי -

מר אברהם סופר :אבל באמת אני לא יועץ משפטי -
עו"ד חן סומך:

אתה תשמע -

מר אברהם סופר :אני רוצה להגיד משפט.
ע ו"ד חן סומך:

אני רוצה לומר לך משהו בעניין הזה .תראה -

גב' סימון שייביץ :כתוב השופט החלטה מאשר את ההסכם.
עו"ד חן סומך:

תשמעו רגע ,בבית המשפט ,אני הייתי בבית המשפט -

מר אברהם סופר :איזה הסכם? איזה הסכם?
גב' סימון שייביץ :הסכם שנעשה...
(מדברים יחד)
עו"ד חן סומך:

אבי ,אבי -

מר אברהם סופר :בוא אבל זו לא הנקודה ,לא ,לא ,לא ,לא ,אני רוצה לסיים,
אני בערב חג יש לי מה לעשות .תקשיב אני יש לי מה לעשות .שמעון ,אם אתה
לא תחליט בפנים שאתה הולך על זה לטובת המושב ,שום דבר לא יעזור ,לא
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בית משפט ,ולא בית המשפט העליון ,ולא ראש הממשלה ,ולא אף אחד .הכוח
אצלך בידיים .אף אחד לא יכול .גם לא אני ,אם אני בניגוד לא -
מר שמעון סוסן:

אבל הבאתי את זה .הנה אני מביא את ההצעה.

מר אברהם סופר :אז סליחה ,זה מה שיש לי להגיד בניגוד למה שאמרת משפט
אחרון אני מחקתי ,זה מה שיש לי להגיד .כל עוד א תה לא תחליט שזה מסתיים
וזה עובד בצורה שאתה רוצה ,אף אחד לא יכול להגיד לך מה לעשות.
מר שמעון סוסן:

אבל הנה עכשיו הבאתי. ..

מר אברהם סופר :זה הכול .אז אתה יכול להביא להצבעה וזהו.
מר שמעון סוסן:

טוב ,חברים יש עוד שאלות למישהו?

מר אריק אטיאס :טכנית רק ,יש א יזה שהוא ...של חתימה קיומית? מה זה
אומר.
מר שמעון סוסן:

חתימת קיום ,לא קיומית .חתימת קיום .תקשיב רגע,

חתימת קיום אומרת דבר כזה ,שלא ייצא שום התחייבות לא התחייבות
להוצאה כספית ,לא כסף ,לא בנק ,לא כלום ,ללא החשב המלווה .עכשיו שימו
לב ,אני אומר לכם עוד משהו ,אני עכשיו אגיד לכם עוד משהו -
מר אריק אטיאס :והוא מורשה חתימה או רק לאישורו?
מר שמעון סוסן:

 , by productתקשיבו .הגזבר -

מר יוסי אלימלך:

הוא מורשה חתימה.

מר שמעון סוסן:

חבר'ה האדם שנבחר ,אני לא מכיר אותו לא ראיתי אותו

מעולם ,לא בתמונה ,ואם ראיתי אותו פעם אולי בטעות אז לא ידעתי שזה הוא.
אבל קיבלתי רזומה עליו ,והמנכ"ל ואנשי המקצוע פה הגזבר עשו עבודה ,בדקו
כל מיני אנשים .הרעיון היה לא להביא מישהו שבא להכעיס או להתריס או
לפעול בצורה נגטיבית ,אין עניין ,אני לא מחפש מישהו שזה ,אני רוצה שיהיה
סדר ,שיהיה סדר .אני בטוח שגם הם רוצים שיהיה סדר ,לפעמים קשה לעשות
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את הסדר כשאתה לא באדמיניסטרצי ה בצורה נכונה .כשבא בן אדם כזה ,הוא
עוזר לך לעשות סדר .אבל לא יכול לקרות כלום בלעדיו בעניין של הוצאה
כספית ,התחייבות להוצאה כספית או הוצאת כסף או כל מיני כאלה .עכשיו את
מי הבאנו? א ת גזבר שהיועץ המשפטי שלהם היה איתו  150שנה ולדמן ,שמעת?
ואני לא מכיר אותו בכלל ,לא ראיתי אותו מעולם ,לא דיברתי איתו בטלפון,
לא כלום .למה? ככה .כי אני רוצה שיבוא מישהו נקי ,נקי ,מקצועי ויעשה את
העבודה .הרי בסוף מה צריך ,הוא לא יעשה את העבודה במקומם .הוא ימלא
את המכסה שלו בצורה מסודרת וידאג לסדר ,ולתקינות ,ולתוכנית עבודה.
דברים אלמנטריים שאף אחד לא זה ,זה הכול ,בזה סיימנו.

מר אברהם סופר :אז לפני ההצבעה ,לפני ההצבעה ,אני רוצה להגיד לך תודה
רבה.
מר שמעון סוסן:

הצעת החלטה חברים.

מר אברהם סופר :רק שנייה לפני ההצבעה ,תודה רבה שיהיה לך חג שמח.
מר אהרון גל:

אפשר לצלם?

מר שמעון סוסן:

אם לא היה קורונה ,הייתי מ חבק אותך.

מר יששכר מעטוף :שיהיה בהצלחה.
מר שמעון סוסן:

חברים ,הצעת החלטה .חן אתה רוצה לנסח את ההחלטה?

מר אהרון גל:

לא ,כמו שאמרנו.

עו"ד חן סומך:

המועצה מאשרת את ביטול ההחלטה על שלילת סמכויותיו

של הוועד המקומי באחיסמך .ומאשרת במקומה את המתווה המוסכם אשר
נמצא בפרוטוקול בית המשפט מיום  17.3.2021למינוי חשב מלווה לוועד
המקומי באחיסמך על פי המתווה שמפורט בפרוטוקול הדיון .החשב מנשה דוד
מי שהיה גזבר המועצה האזורית עמק חפר.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

מר שמעון סוסן:

עכשיו זה לא קשור לזה שהם צריכים גם...

עו"ד חן סומך:

אנחנו צריכים לאשר .הם צריכים לאשר -

(מדברים יחד)
עו"ד חן סומך:

לצורך העניין אני אומר ...אנחנו נאשר ,הם לא יאשרו,

נחזור לבית המשפט -
דובר :לא ,אנחנו אישרנו מאתמול ,אישרנו את זה אתמול קודם כל.
מר שמעון סוסן:

איפה ההחלטה?

עו"ד חן סומך:

אבל זה רק בשביל לקנטר אותך.

דובר:

אוק יי ,ודבר שני אני מוכן לחשב מלווה עד סוף הקדנציה לא

לשנה ,עד לסוף הקדנציה שיהיה איתנו.
מר שמעון סוסן:

אנחנו שמחים .חברים ,אני מבקש לאשר את ההחלטה לגבי

אחיסמך על כל המכלול שהיועץ המשפטי הציע ,מי בעד? מישהו מתנגד? בזום
מישהו מתנגד? לא .אושרה ההחלטה פה אחד ,א נחנו מורים ליועץ המשפטי
להודיע לבית המשפט על ההחלטה של המועצה בהקדם האפשרי ,תודה רבה
ובהצלחה.
מר אברהם סופר :תודה.

החלטה  :המועצה פה אחד מאשרת את ביטול ההחלטה על שלילת סמכויותיו
של הוועד המקומי באחיסמך .ומאשרת במקומה את המתווה המוסכם אשר
נמצא בפרוטוקול ב ית המשפט מיום  17.3.2021למינוי חשב מלווה לוועד
המקומי באחיסמך על פי המתווה שמפורט בפרוטוקול הדיון .החשב מנשה
דוד מי שהיה גזבר המועצה האזורית עמק חפר. .
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

.4

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

מר שמעון סוסן:

אישור תקציב מיסים ביישובים.

מר יניב חלפון:

חברים שלום  .במליאה היום הגישו  2יישובים .אני שוב

מתזכר ,אתם בעצם מאשרים גם את צו המיסים של היישוב וגם את התקציב
לשנת  . 2021אז ככה היישוב הראשון זה היישוב ברקת .סך התקציב המוגש
לאישורכם הוא  .₪ 1,319,000כאשר צו המיסים תעריף מגורים  ₪ 15.34למ"ר,
תעריף עסקים  ₪ 12.81למ "ר.

מר יששכר מעטוף :מה היה לפני שנה?
מר אברהם סופר :זה מופיע בפרוטוקול של ה -
(מדברים יחד)

מר אברהם סופר :זה באינטרנט ,באינטרנט ,תיכנס לאינטרנט תמצא את זה.
מר יניב חלפון:

 ,₪ 1,652,000כן ,כן ,יש.

מר שמעון סוסן:

מי זה?

מר יניב חלפון:

ברקת.

מר שמעון סוסן:

בבקשה ,מי בעד? מישהו מתנגד? יששכר אתה לא מתנגד?

עכשיו אני עושה בלייב לברקת ,אושר פה אחד תקציב ברקת.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב ברקת לשנת  20 21ע"ס
 ₪ 15.34למ"ר מגורים ו  ₪ 12.81 -למ"ר עסקים ,וכן תקציב ברקת לשנת 2021
ע"ס .₪ 1,319,000
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

מר יניב חלפון:

היישוב השני מבוא מודיעים סך התקציב המוגש לשנת

 ,₪ 970,300 2021כאשר צו המיסים תעריף מגורים  ₪ 18.23למ"ר.
מר שמעון סוסן:

צו מיסים גם אמרת? של מי?

מר יניב חלפון:

מבוא מודיעים.

מר שמעון סוסן:

תקציב מבוא מודיעים צו המיסים ותקציב ,גם ביישוב

ה קודם אישרנו צו מיסים שהוא דיווח עליו ,וגם את התקציב .מבוא מודיעים
בבקשה ,מי בעד? מי בעד? מישהו מתנגד?
(מדברים יחד)
מר גיא פישלר:

רק להבנה זה לא ביקורת ולא שום דבר .עלו פה עכשיו 2

תקציבים של  2יישובים .אחד של ברקת של  ,₪ 1,300,000 .₪ 7,300,000יש שם
כמו לא מבוטלת של תושבים .לעומת היישוב מבוא מודיעים ששם התקציב הוא
כמעט  ,₪ 800,000יש שמה כמה?  100 , 50תושבים?
מר שמעון סוסן:

לא ,לא.

מר גיא פישלר:

או שלא הבנתי.

מר שמעון סוסן:

מראש אני אומר לך לא ראיתי את התקציב של מבוא

מודיעים .שמע טוב מה שאני אומר לך .כשאת ה מדבר על תקציבים ,אתה צריך
לקחת בחשבון אירועים שונים ומגוונים .דווקא מבוא מודיעים בגלל שהוא
יישוב חריג ,ויש תקציב למינהלת ,מינהלת מהמדינה ,מהמדינה .אז אנחנו -
מר יוסי אלימלך :זו לא שנה רגילה.
מר שמעון סוסן:

זאת לא שנה רגילה ,זה לא צו שהם אוספים מיסים

מהי ישובים ,ולוקחים מתקציבי המועצה ואומרים :הנה זה התקציב שלנו .לא.
יש טיפול נקודתי של המדינה בתוך מינהלת ,עכשיו אנחנו מוציאים את הכסף,
אנחנו מוציאים את הכסף ,הוא בתוך התקציב שלהם .כי יש שמה פעילויות
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

שאנחנו עושים דרך המינהלת ,שמפעילה את הקרוונים מפעילה את הזה ,הכול
חירום .השאלה שלך היא נכונה -

מר גיא פישלר:

תודה על התשובה.

מר שמעון סוסן:

אם אתה רוצה לעשות את ההשוואה .אגב יש יישובים

שאתה לא תוכל להשוות .ברקת  ₪ 1,000,000זה כך וכך ₪ 1,000,000 ,וכמה
ברקת?
מר יניב חלפון:

.₪ 1,320,000

מר שמעון סוסן:

 ,₪ 1,300,000אני מבטיח לך שיש יישובים שהם חצי

מברקת והם  2מיליון  ,₪אני מראה לך את זה עכשיו אם אתה רוצה בשנייה
אחת ,בשנייה אחת .ואז אתה תשאל איך יכול להיות? ברקת  ,₪ 1,300,000ויש
יישוב חצי ממנו יש לו  2מיליון  ,₪אין קשר .יש יישובים משקיעים מן היקב
ומן הגורן ,הם לא מקב לים איזה אירוע זה ,או שיש שינוי באלמנט של הגבייה
של היישובים ,בין היישובים .כי זה בין לבין .יש יישובים שג בו יותר למ"ר ויש
כאלה פחות.
מר יניב חלפון:

יש כאלה בלי עסקים.

מר שמעון סוסן:

ויש עם עסקים ובלי עסקים ,אני עניתי לך עכשיו גם

למכלול .לעיתים אתה תראה ש ינויים שהם זה .המועצה כמועצה תזכור את זה
תמיד משקיעה באופן יחסי את מה שאתם מאשרים בסלים ,בתרבות ,בזה ,בזה,
בכל היישובים שזה בדרך כלל יש פערים לא גדולים בין הסלים השונים ,לא
פערים דרמטיים ,שהם חלק מהתקציב .ויש את הארנונה .אבל לעניין מבוא
מודיעים קיבלת תשובה  .התקציב של מבוא מודיעים לאישור ,מי בעד? מישהו
מתנגד? אושר פה אחד .צו המיסים והתקציב ,אני מזכיר לכם .זהו? תודה רבה
יניב.
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב מבוא מודיעים לשנת
 2021ע"ס  ₪ 18.23למ"ר מגורים ,וכן תקציב מבוא מודיעים לשנת  2021ע"ס
.₪ 970,300

.5

אישור מכרזים:

* מכרז  – 10/2020שירותי ניהול והפעלה של בי"ס על יסודי שש שנתי נחשון.
* מכרז  – 34/2020לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח בי"ס נחלים.
* מכרז  – 35/2020לביצוע עבודות אחזקה ושבר מערכות ביוב.
* מכרז  – 36/2020למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ואסט רטגי ומיתוג עבור
המועצה.
* מכרז  – 37/2020למתן שירותי אכיפה גביה וניהול חיובי מים וביוב.

מר שמעון סוסן:

אני עובר לעניין של המכרזים .מכרזים בבקשה יוסי תעדכן.

מר יוסי אלימלך :מכרז  10/20שירותי ניהול והפעלה של בית ספר על יסודי
שש שנתי נחשון .הוגשו  2הצ עות למכרז ,אחת של עתיד אחד של אמי"ת .ועד
מקצועית דרגה ראיינה שאלה בדקה .קיבלתם דיווח מקיף במליאה האחרונה
או לפני אחרונה .הוועדה ממליצה להכריז על ההצעה של רשת אמי"ת כהצעה
הזוכה ,לאור היותה מקבלת את מירב הנקודות.
מר שמעון סוסן:

היה דיון אני מזכיר לכם במליאה הקודמת על העניין שזה

הולך לכיוון של החלטה .היה מכרז ,היו רשתות .רשת אמי"ת שאגב הרשימה
אותנו מאוד מאוד בכל פרמטר .היו שותפים לזה גם אנשים מפה גם יו"ר ועדת
חינוך ,איפה אייל? אייל?
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,26מיום רביעי24.03.2021 ,

מר אהרון גל:

הוא יצא כרגע.

מר יוסי אלימלך:

לא ,הוא פה .הקובייה שלו עוד פה.

מר שמעון סוסן:

הוא השאיר את הקובייה אז הוא עכשיו -

מר אייל דה  -פאו :אני פה שמעון ,שומע אותי?
מר שמעון סוסן:

אתה בהצלת נפשות.

מר אייל דה  -פאו :אני בזום פשוט.
מר שמעון סוסן:

אתה רוצה כיו"ר ועדת חינוך לומר משפט על ההחלטה לגבי

רשת אמי"ת? אייל?
מר אייל דה  -פא ו :קודם כל בגדול נראה לי שפעם קודמת דיברתי מספיק.
אתה שומע אותי?
מר שמעון סוסן:

אז תגיד משפט אחד ,כי אנחנו עכשיו אחרי החלטה ,אנחנו

לא מפרטים עוד הפעם הכול.
מר אייל דה  -פאו :כן .התהליך היה תהליך ראוי .הניקוד היה למיטב ידיעתי
בצורה משמעותית נוטה לקבוצה שזכת ה ובצדק ,היא הרשימה את כולם...
בפער יותר מאחרים .ואני שקט מאוד עם הבחירה.
מר שמעון סוסן:

תודה רבה לך על כל ההשקעה ,לך ולכל החברים שהיו

בוועדת חינוך שסייעו ועזרו ,בבקשה רונן.
מר רונן זיידמן:

לי יש שאלה -

מר אייל דה  -פאו :תודה.
מר רונן זיידמן:

דיון במליאה הקודמת עסק רעיונית ,והאם רוצים להעביר

או מאשרים להעביר לרשת פרטית כן או לא .הוא לא התייחס לגופן של
הרשתות ,אני אשמח אם מישהו יוכל להסביר או אייל או מוועדת מכרזים,
אהרון ראיתי שאתה רשום שמה ,למה החליטו לבחור ברשת אמי"ת ולא ברשת
עתיד מה היו היתרונות -
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מר שמ עון סוסן:

למה אתה רוצה לבחור מי יגיד לך? לא הבנתי.

מר רונן זיידמן:

לא ,אתה דיברת פעם קודמת על -

מר שמעון סוסן:

רונן -

מר רונן זיידמן:

ועדת מכרזים ,אז הצעתי מישהו...

מר יוסי אלימלך:

ועדת מכרזים קיבלה ,הוקם צוות מקצועי לצורך זה ,שכלל

אנשי מקצוע מתחום החינו ך ,יו"ר ועדה ,נציגי הורים ,שרון מנהלת אגף חינוך,
גזבר ,אני .הוועדה הזאת ראיינה גם את הרשתות שהגישו מועמדות .את הצוות
המוביל של הרשתות .עשינו סיורים במסגרת מגבלות הקורונה כמובן ברשתות
האלה ובמה שהם הציגו ,בתי ספר שהם מפעילים היום .ויש טבלה מאוד מאוד
מפורטת ברמה הפדגוגית  ,תכניות שהם הציגו ,חדשנות שהם הציגו ,תכניות
לבית הספר הזה שיהיו .הרבה הרבה פרמטרים שהוועדה ישבה וניקדה אותם
אחד לאחד ,לפני הראיונות ואחרי הראיונות ,והטבלה המשוקללת כולל ,יש פה
איזה אלמנט כספי שהוא לא קריטי ,אבל יש אלמנט כספי .ובסוף הטבלה
המשו קללת רשת אמי"ת קיבלה את הציון של  , 95שהוא יותר גבוה מרשת
עתיד.
מר אהרון גל:

רק אני רוצה להגיד מילה אחת ,רונן איך שוועדת המכרזים

עובדת ...,פותחים את המעטפות שכולם עומדים לפי הצו שהמכרז קבע .אבל
תמיד יש את בעלי המקצוע -
מר יוסי אלימלך :צוות מקצועי.
מר אהרו ן גל:

בתוך המכרז כתוב איך לנקד כל דבר .אם זה אפילו ביוב,

זה הולך ...אנחנו לא מבינים בביוב ,אנחנו לא מבינים בבנייה ,לא מבינים
באוטובוסים .ואחר כך מביאים את ההמלצות של הוועדה המקצועית בחזרה
לוועדת מכרזים מסבירים ,אנחנו שואלים שאלות שמה ,למה ככה ,למה יש
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הפרש בניקוד ,מקבלים את כל הנתונים ואז אנחנו מצביעים.

מר רונן זיידמן:

שאלתי אותך כי השוני פה זה שלא רק על כסף ,ברוב

המקרים ועדת מכרזים מכריעה לפי מחיר ,ופה יש -
מר יוסי אלימלך:

ועדת מכרזים לא מכריעה .ועדת מכרזים מקבלת -

מר רונן זיידמן:

מאשרת.

מר יוסי אלימלך:

דו"ח מקצועי ,שכל פעם זה מישהו אחר .היא רק בוחנת את

הכשירות של המהלך.
מר רונן זיידמן:

יש לי שאלה אחת יוסי ,ואחרי זה אני רוצה להגיד משהו

מבחינתי לסגור את הסיפור הזה .אחד ,אם אתה יכול להגיד מבחינתך מה היה
הדבר העיקרי ,למה החלטתם העדפתם את אמי"ת על עתיד? לגעת זאת אומרת
לא מלמעלה ,הדבר העיקרי -
מר אהרון גל:

אתה זוכר?

מר רונן זיידמן:

יש טבלה ,יש ניקוד ,אני לא מצליח להבין מה בתוכן תפס

אותך ,אני אשמח -
מר יוסי אלימלך:

אז אני יכול להגיד לך ,אותי ברמה האישית ,כי אני

השתתפתי גם בכל הפגישות .הם היו הרבה הרבה יותר רצי ניים ,באו הרבה
יותר מוכנים לפגישות .הציגו תכניות מפורטות .אני לא זוכר עכשיו להגיד לך
איזה תחומים בדיוק הם הציגו -
מר שמעון סוסן:

תחום החדשנות -

מר יוסי אלימלך:

תחום החדשנות מאוד מאוד מוביל.

מר שמעון סוסן:

יש להם את הגוגיה ,אנחנו בעולם תוכן של המועצה ראינו

את עצמנו בשנים האחרונות הולכים לכיוון חדשות בכל התחומים ,גם בבתי
הספר בנחשון ודאי ,וגם במועצה עצמה .אני לא יודע כמה אתה יודע על
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הפעילות שאנחנו עושים פה ,אתה יודע בחלקה בעקיפין ,אני לא יודע אם אתה
מצוי ,אני לא יודע אם אתה מצוי מההתחלה שעירבנו עובדים פה ועש ינו
והבאנו אותם לפסגות ,שבה הם החליטו כמו האוטובוס שהפך להיות שם דבר.
פיתחנו כל מיני דברים סביב החדשנות ,ורעיונות זה .לקחנו את מה הם עושים
בגוגיה אצלם .ואם אתה תבוא לשמה אני מבטיח לך אתה מתרצה .אם אתה
רואה סיור אחד אתה הולך לשם לאמי"ת ,רואה את אנשי המקצוע ,רואה את
התכנים ואת החדשנות ואת המו"פ שלהם ,המחקר והפיתוח שלהם ברמה
הגבוהה ביותר .אנחנו חסרים פה ,אם אתה שואל אותי כראש מערכת ,מדוע
אני לוקח את היצירה המופלאה הזאתי של נחשון שאני משקיע בה הרבה זמן,
תאמינו לי ,אתם לא יודעים כמה .אתם לא יודעים כמה ,אבל אני א ומר לכם
שאני משקיע בזה הרבה זמן .מהיבטים שונים זה לא רק הניהול בפועל ,ניהול
בפועל יש אנשים ,יש מנכ"לים ,יש מנהלת תיכון ,יש מנהלת מחלקת בתי הספר,
יש מנהלת אגף .אבל אני שואף לקחת את בית הספר לרמה נוספת .אגב אנחנו
מאוד מרוצים מהתוצאות של בית הספר ,יש תחומים ש אנחנו פחות מרוצים
מהם .אמרנו האקלים ,תחום החדשנות .אגב ועוד סוגריים שאני אגיד לך
אריק ,שהיה יו"ר ועדת חינוך ,שמצוי בתוך העניינים והוא מעורב לא פחות
מיו"ר ועדת חינוך דהיום ,כי הוא שותף איתנו בהרבה פעילויות ,הוא תורם
הרבה למועצה ועושה זה ,מיטב האנשים וזה המק צוע שלו זה העבודה שלו
לעסוק בחינוך ,זה העבודה שלו ,והאנשים ששאלנו אותם ,...כל אנשי המקצוע,
כל ההורים שמייצגים מטעם הנהגת ההורים ,כולם פה אחד מסכימים איתנו.
אני רוצה לומר לך עוד משהו ,ואולי זה לא זה ,אם תרצה את הניקוד המדויק
והכול ,אני מזמין את מנהלת אגף חי נוך מחר לשלוח לך כיצד זה נעשה ,על
איזה פרמטרים ומה היה הפערים בין עתיד לבין זה בקלי קלות ,הכול שקוף.
הרי יעלה על הדעת ,אנחנו לא נתפשר ,אני לא מתפשר פה ,אני משקיע
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מיליונים .הרצון שלי שבית הספר יהיה ברמות הגבוהות ביותר .אני לא מתפשר
על זה בכלל ,אין פשרות .אח רת מה הועילו חכמים בתקנתם ,עדיף לי היה שלא
יקום תיכון בכלל ,הייתי מסודר יפה עם הרבה שעות פנויות .אנחנו לא מהמרים
פה בכלום ,אני מזכיר לכולם .אנחנו הולכים להסכם הזה תחת זה שאני יו"ר
הבורד ,אף דבר לא מתקבל בניגוד להסכמתי .הסכמתי זה אומר גם הסכמת מי
מטעמי ,בסד ר? לא להגזים ,אני לא אהיה שותף לכל זה .יש אנשי מקצוע שזה
התפקיד שלהם .אף דבר לא קורה ,אם אני רוצה להיפרע מהם או להיפרד מהם,
להם אין ,הם לא רוצים לבוא למקום בשביל ללכת מפה .הם לא יהיו פה מהר
מאוד .זה לא שום חתונה קתולית .אתה מוכן לדבר על החלק הזה של ההסכם?
אם הם לא עומדים ביעדים.

מר אברהם סופר :אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה -
מר שמעון סוסן:

שנייה ,רק שנייה ,שנייה ,תן לי לסיים .אם הם לא עומדים

ביעדים -
מר יוסי אלימלך:

יש לנו תחנת יציאה מתי שאנחנו רוצים.

מר שמעון סוסן:

ואם הם לא עומדים ,אני מוביל את הבורד ,ואם הם לא

עומדים ביעדים ובמטרות שאנחנו קובעים להם ,ועכשיו זה נקבע ,עכשיו אנחנו
יושבים על המדוכה אנשי מקצוע ,ישנו ישיבת התנעה כעת ,ועכשיו זה נקבע .כי
צריך פשוט להוביל .ועדת מכרזים החליטה יושבים רואים ,אני צריך לבוא
לקבל החלטה לאשר את הכול .אם הם לא עומדים ביעדים במטרות שלנו ,אין
להם סיכוי להיות פה דקה אחת .הם לא ישפיעו דקה אחת .אבל אנחנו לא שם,
אני רק מדבר אתכם זה ,אני לא עד כדי כך סקפטי ,אם הייתי סקפטי לא הייתי
בוחר בהם .אני מאמין באמונה שלמה ,שהבחירה שלנו היא בחירה נכונה,
נבונה .עכשיו היתרון הגדול שאני או מר לחברי המליאה ,לא רק לך ,כי אני יודע
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שאתה לפעמים כבר קלטת את זה .בסוף לנהל תיכון אחד ,הרעיון בגדול להשיג
מידעים ולנצח בתחום של ה  , -לצמצם פערים בתחום של החדשנות ,בתחום
חדשות פעם אחת אבל בתחום שבו אני מבקש ללמוד וללמד את צוות ההוראה
בדברים חדשים ולעדכן אות ם .כדי לעדכן אותם אני אין לי מחלקת מו"פ וזה
החיסרון .ובגלל זה מאות בתי ספר בארץ רשומים על רשתות .הרי אתם יודעים
את זה .ואם אתה לא יודע ,אז אני יכול לומר לך לאחר כבוד ,ולומר לחברי
המליאה מדוע בערים השונות בארץ מקצה הארץ ועד קצה הארץ ,רשתות באות
ומנהלות בתי ספר ,רשתות שונות ומגוונות .מדוע? אני אומר לכם אנחנו עושים
את זה מהמקום שבו ,שאני עם צוות כזה של רשת ,אני מקבל קיצור דרך כי
למורים פה ולהנהלה אין זמן לפתח את המידע ואת הידיעות ואת החדשנות
ואת כל הדברים ,אין להם זמן לפתח .הם בקושי שולטים על השוטף שלהם.
כשיש צוות שבא מרשת ואנחנו מאמינים בו ,והוא קיבל ניקוד גבוה ואנחנו
מאמינים שאנחנו נצליח איתו ,הוא מצמצם פערים  ,הוא לוקח את הצוותים,
הוא מכשיר אותם ,הוא מעדכן אותם ,הוא מביא להם את החדשנות ,הוא מביא
להם את המחקר והפיתוח שהם העלו ,הוא מביא את כל התחומים האלה לרמה
שהיא דרגה  2תוספתיים ממה שאנחנו נמצאים בהם .בבקשה.

מר רונן זיידמן:

אני רוצה להגיד דבר לא לגופו של הפתרון אלא לגופה של

הדרך ,וזו גם הסיבה שאני הצבעתי נגד בפעם הקודמת -

מר שמעון סוסן:

זה בסדר.

מר רונן זיידמן:

לא כי אני חושב שאמי"ת יותר טוב או פחות טוב ,אני לא

יודע מספיק ,בכלל בשביל לחוות דעה .אני חושב שהתהליך הזה שנוגע ב  , -אין
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הרבה החלטות במליאת מועצה שהן משמעותיות לשנים לתושבי המליאה .עם
כל הכבוד לא נורא קריטי לרוב האנשים אם לפיד ייקחו הלוואה של  1.5מיליון
 ₪בפריים פלוס  0.005או הלוואה אחרת ,ואם טירת יה ודה מפעל הפיס אישר
להם מועדון כן או לא .לרוב האנשים פה זה פחות משנה .היישובים שילדיהם
הולכים לבית הספר בנחשון ,אני חושב שנבחרי הציבור היו צריכים בצורה
יזומה על ידי המועצה להיקרא להעביר את המסר ,לא רק דרך הנהגה הורית,
שלפעמים יש נציג אחד ליישוב ,ולפעמים אין  .ואני ביררתי היטב עם יו"ר
הוועד אצלנו ,לא אני ולא הוא ואני מניח שלא התנכלו לנו ,כך שאנחנו לא
היחידים ,לא קיבלנו שום פנייה ,שום הזמנה ,שום יידוע בכל התהליך הזה.
יתירה מכך ששרון הציגה את זה אז אני שאלתי 'רגע זה כבר נסגר?' ,היא
אמרה' :כן '.אתה עצרת אותה אמרת ' :מה פתאום יהיה דיון '.בהבנה שלי דיון
זה שאנחנו מקבלים הזדמנות לחוות את דעתנו -
מר שמעון סוסן:

לא ,לא -

מר רונן זיידמן:

שנייה ,אחר כך תגיד לי את הלא.

מר שמעון סוסן:

סליחה רונן ,רונן פעם קודמת העמדת את העניין הזה,

רצית לומר משהו בסגנון הזה ,אמרתי לך 'היום מחליטים' .אתה ביקשת לא
להחליט .היום מחליטים .ככה אמרתי לך ורשום פרוטוקול והחליטו.
מר רונן זיידמן:

אני לא אמרתי שאתה לא אמרת -

מר שמעון סוסן:

זה הכול.

מר רונן זיידמן:

את זה בישיבה .אבל זה רק אומר שאתה לא באמת מעונין

לשמוע את דעתי ,ואתה לא באמת סופר אותה ,לא אותי אישית ,כי יום למחרת
בבוקר היה את ועדת המכרזים ,כלומר כבר הייתה החלטה .אז אם הדיון הוא
רק כי אנחנו ניג'סנו לקבל דיון ,זה בסדר .אבל אם היינו מעורבים קודם ,יכול
להיות שהייתה אותה תוצאה -
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מר שמעון סוסן:

רונן לא מקובל -

מר רונן זיידמן:

אבל גם אנחנו נבח ר -

מר שמעון סוסן:

רונן לא מקובל עליי שאתה תגיד דברים כאלה.

מר רונן זיידמן:

גם אנחנו נבחרי ציבור.

מר שמעון סוסן:

אני מציע לך לא לזלזל ,אני שומע מקפיד ,תקשיב רגע אני

מקפיד -
מר רונן זיידמן:

אני לא זה שמזלזל פה שמעון.

מר שמעון סוסן:

רק שנייה ,אני מקפיד -

מר רונן זיידמן:

אתם מזלזלים בי כנבחר ציבור חד משמעית צר לי.

מר שמעון סוסן:

רונן ,רונן ,אני מבקש ממך אתה מדבר על יום למחרת ,יום

לא למחרת ,אני מודיע לך כהאי לישנא ,שאני עמדתי על זה שלא תתקבל
החלטה לפני שזה .הרי העניין של המכרז האיתור שלנו את הרשתות העלינו
ל אוויר כבר לפני הרבה זמן ,זה  9חודשים.
מר רונן זיידמן:

נכון ,ואני ביקשתי כמה פעמים דיון.

מר שמעון סוסן:

שנייה רגע ,רק שנייה.

מר רונן זיידמן:

וסמכתי על המילה שלך -

מר שמעון סוסן:

אבל היינו ,רונן -

מר רונן זיידמן:

שאמרת שיהיה דיון.

מר שמעון סוסן:

רונן אמר תי ,אבל עשיתי דיון ,ערכתי דיון -

מר רונן זיידמן:

אבל איך אתה הולך לעשות דיון כשיום למחרת ...ועדת

מכרזים -
מר שמעון סוסן:

לא הבנת ,אבל ועדת מכרזים היא הייתה כלא הייתה ,היא

לא באה רק לנושא אחד .אני לא מבין מה ,אני לא מבין ,זה שהמועצה נערכת -
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מר רונן זיידמן:

אני מצפה אדון סומך שהיישובים שילדיהם הולכים לבית

הספר הזה ,נבחרי הציבור ,ואגב יכול להיות לא נציג המליאה ,גם יו"ר הוועד,
ישולבו בתהליך ,יעדכנו אותם  ,הם יפנו לאנשי היישובים שלהם ויעבירו
הערות .אני חושב שלשם העניינים האלה אנחנו פה .זו החלטה בעיניי בראייה
שלי קריטית -
מר שמעון סוסן:

אז אני -

מר רונן זיידמן:

בחיי מועצה.

מר שמעון סוסן:

אז אני רונן -

מר רונן זיידמן:

קריטית.

מר שמעון סוסן:

אז אני עונה לך.

מר רונן זיידמן:

ולא לשנה ולא לשנתיים ,תן לי אנחנו הרי אחרי זה ,תן לי.

מר שמעון סוסן:

אבל רונן ,רונן ,מה אחר י זה? אתה רוצה לדבר על קץ

הדורות?
מר רונן זיידמן:

לא ,אבל כל פעם שאני רוצה להגיד משהו שהוא לא נראה

לך ,אז אתה כל שנייה עוצר אותי.
מר שמעון סוסן:

אבל תן לי לענות לך.

מר רונן זיידמן:

עזוב ,לא אמרתי כלום.

מר שמעון סוסן:

אבל תענה לי ,תן לי לענות לך ,רונן ,רונן ,תן לי לענות לך.

כשאתה אומר ,אני אמרתי שאני מביא דיון למליאה  ,אבל הדיון במליאה,
תקשיב רגע ,לפחות תיתן שחברי המליאה ישמעו את הנכון מבחינתי .אתה יודע
מה לא את האמת ,את הנכון .תקשיב ,יש הנהגת הורים בבית ספר .הנהגת
הורים היא לא קרטון .יש מערכות שונות ,יש ועדת חינוך למועצה ,הם
קרטונים .אני רוצה שתבין ,אם אתה לא מבין ,אם אתה חושב שמועצה בבואה
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לקבל החלטה קרדינלית ככול שתהיה ,שאומרת לך שאנחנו מבררים את זה
בוועדת חינוך של המועצה ,ועדת חינוך היא לא זה ,ועדת חינוך יש שמה חברי
מועצה ,חברי מועצה שיושבים פה לידך .חל קם ואנשים אחרים שמייצגים את
הציבור.
מר רונן זיידמן:

אני לא נגדם -

מר שמעון סוסן:

הנהגת הורים.

מר רונן זיידמן:

אני רוצה להניח שהתהליך היה מושלם ,בסדר?

מר שמעון סוסן:

אז מה אתה אומר לי? אני לא מבין -

מר רונן זיידמן:

אתה לא מבין?

מר שמעון סוסן:

פעם אחת -

מר רונן זיידמן:

אז אני אגיד עוד פעם.

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,פעם אחת ועד הורים .הנהגת הורים שמייצגת את

כל ההורים .מייצגת את כל ההורים פעילים .פעם שנייה ועדת חינוך שמייצגת
את המועצה ,מייצגת את המליאה .פעם שלישית מליאת המועצה ,הבאנו את זה
לדיון .מה אתה נכנס לזה שמחר .אני אומר לך שעשרות פעמים ועדת מכרזים
מתכנסת מהבוקר לערב ,מהיום למחרת .אין קשר ,זה לא אומר שהיא הייתה,
זה לא אומר כלום.
מר רונן זיידמן:

אני אנסה -

מר שמעון סוסן:

אתה רוצה לומר שסתם?

מר רונן זיידמן:

אני אנסה עוד פעם אחת ואם אני לא מצל יח להעביר את

המסר ,אז באמת טעות ,אני כנראה לא מצליח להסביר את עצמי טוב .אני לא
מוריד מוועדת החינוך .מועצה כמו כל גוף כזה אמור להתנהל בוועדות ,שמה
התהליך המקצועי ושם מתקבלות ההחלטות .אני טוען שיש החלטות מסוימות
שהן מאוד משמעותיות לחיים של התושבים .וכשאני מנהל שיח עם הת ושבים
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אצלנו ,אז החשיפה שלהם והיכולת שלהם לבטא את דעתם הייתה ברמה בעיניי
לא מספקת .אני חושבת שבנוסף -
מר שמעון סוסן:

אמרת את זה.

מר רונן זיידמן:

ועם כל הכבוד ,בסדר ,שנינו חוזרים על עצמנו ,שאלת מה

אני רוצה .הנהגה הורית זו הנהגה של מתנדבים ,לא מוריד ממנה .הח לטה
כזאת בסוף ,לשם זה אני חושב שאנחנו נבחרי ציבור .אם אתה חושב שכנבחרי
ציבור זה לא צריך לעניין אותנו ברמה של לעדכן ביישובים הספציפיים האלה
ולבוא ולעשות לקבל פידבק ברמה יותר גבוהה .אז אנחנו חלוקים ,בסדר .אני
חושב ...היינו צריכים להיות חלק בתהליך.
עו"ד חן ס ומך:

רק למען הסדר הטוב מבחינה של הדברים שהיו ,היה כאן

דיון בישיבה הקודמת מאוד מאוד משמעותי .זה שדעתך לא התקבלה
ושהמועצה החליטה משהו אחר ,זה לא גורע מזה שהיה דיון .עכשיו מה שאתה
רוצה זה להתערב בעבודה של ועדת המכרזים.
מר רונן זיידמן:

לא ,לא ,חן ,חן ,אתה מבל בל.

עו"ד חן סומך:

אז אני שואל אותך ,לא ,אני שואל אותך רונן -

מר רונן זיידמן:

אתה מבלבל.

מר שמעון סוסן:

לא משנה ,רק רגע זכותך ,רק רגע רונן ,זכותך לחשוב מה

שאתה חושב .אני אומר לך -
עו"ד חן סומך:

 ...להתערב בדבר הזה.

מר שמעון סוסן:

אבל חכה רגע ,אבל אני אומ ר לך שאני גם אם הייתי חוזר

עכשיו ,חוזר על הדברים ,אני אומר לך שמילאתי את המכסה הציבורית
במחויבות שלי כראש מערכת במקסימום .במלוא הכבוד .אמרתי עוד הפעם ,יש
ועדת חינוך ,ולא אנשים ,זה לא תגיד איזה קרטונים אנשים -
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מר רונן זיידמן:

חלילה ,אל תנסה -

מר שמעון סוסן :

חברי הנהלה.

מר רונן זיידמן:

אל תנסה להוציא אותי כמבקר של ועדת חינוך...

מר שמעון סוסן:

לא ,אז אני אומר לך שאם תתקבל החלטה פעם הבאה

להזיז את בית ספר יסודי בן שמן למקום אחר ,אני מודיע לך עכשיו כמי שמזין
ילדים מכפר דניאל לבן שמן ,ועדת חינוך תדון בזה ותמליץ לי .הנהגת הורים
בבן שמן תדון ונשמע אותה .המערכת המקצועית של המועצה נשמע אותה.
ומליאת המועצה זה יבוא לדיון .שכל המערכות האלה קיבלו ,כמו שזה בא
בפעם הקודמת ,לא אשנה מגרסתי -
מר רונן זיידמן:

אין בעיה.

מר שמעון סוסן:

דבר וחצי דבר.

מר רונן זיידמן:

אילו היה ד יון חודשיים לפני והיית מוכן לשמוע ,ואחר כך

היינו מגיעים לאותה תוצאה ,לא הייתה לי בעיה .הדיון הזה לא באמת היה
דיון ,סימון ,היא יצאה עכשיו -
מר שמעון סוסן:

בסדר רונן ,רונן ,אני מצטער ,אני מצטער .את המכסה שלך

מיצית ,אנחנו אחרי החלטה בוועדת מכרזים .וכאן מביאים החלטה עכשיו
לאשר את המכרז נקודה .וזה הכול.
מר רונן זיידמן:

כולם מאשרים ,וגם אני מאשר ,ומותר לפעמים להעביר

איזה שהיא ביקורת -
מר שמעון סוסן:

מותר לך ,אבל עד לאן אתה רוצה? לא הבנתי ,למה יש

כוונה לשוב חזרה או מה? לא הבנתי .יש רשת אמי"ת נבחרה כדת וכדין -
מר רונן זיידמן:

שמעון.

מר שמעון סוסן:

ועדת מכרזים בניקוד גבוה ביותר -
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מר רונן זיידמן:

המשפט הראשון היה שזה לא לגופו של הפתרון אלא לגופה

של הדרך .הערתי הערה לדרך ,אתה לא מוכן לקבל אותה ,הכול היה מושלם,
גם קודם הכול היה מושלם ,וכולנו כל הזמן עושים דברים -
מר שמעון סוסן:

מותר לי לא להסכים איתך ,מה אתה רוצה שאני אסכים

איתך בכל מקרה?
מר רונן זיידמן:

בוא נעבור לנושא הבא.

מר שמעון סוסן:

לא הבנתי ,אתה רוצה שאני אסכים איתך בכל מקרה?

מר רונן זיידמן:

אתה לא מסכים בשום דבר שהוא לא מה שאתה החלטת ,אז

זה לא משנה בכלל.
מר שמעון סוסן:

רונן -

מר רונן זיידמן:

בוא נתקדם.

מר שמעון סוסן:

רונן ,תודה שהתהליך היה ממצה .אתה יכול להגיד היה

צריך להיות תוספת ,אבל התהליך היה ממצה.
מר רונן זיידמן:

זה כל מה שאמרתי .שנבחרי הציבור של היישובים

הרלוונטיים היו צריכים להיות מעורבים בתהליך ,זה כל מה שאמרתי .אתה לא
מוכן לקבל את זה .אתה ראש המועצה ,אתה מחליט.
מר שמעון סוסן:

אריק בבקשה.

מר אריק אטיאס :אני רוצה להגיד רק משפט אחד באמת ,כי דיברת על חיים
שהוא גם חבר וגם יו"ר ועדת חינוך בקדנציה הקודמת בוועדה שאני הייתי
ממונה עליה .כל ההחלטות תמיד ר ונן ,אני אומר את זה גם לכולם ,לא רק
לרונן .תמיד היו על פי אותו פורמט .אני רוצה להזכיר שבקדנציה הקודמת וגם
בקדנציה הזו ,אנחנו דנו בזמנו על מעבר בין  5ל  6 -ימים .זה נ ושא סופר
קרדינלי שנוגע לכל המועצה ,לכל ההורים במועצה .אני אומר לך באחריות
רונן ,וחיים היה -
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מר רונן זיידמן:

עשית סקר.

מר אריק אטיאס :רגע יקירי שנייה ,קודם כל ההחלטה הייתה בוועדת חינוך
לפני הכול .אף אחד לא עירב לא חברי מועצה ,ולא חברי ועדים ביישובים .נכון
היה סקר כדי לעדכן את כולם .אבל רק כדי לסכם את העניין הזה ,מבחינתי
העובדה ,וזה משהו שאולי לא כולם יודעים .יו"ר ועדת חינוך ,סליחה יו"ר
הנהגת ההורים של בית הספר יעל יוסף ,אני יודע באופן אישי שבתחילת
התהליך לא ידעה איך לאכול את הדבר הזה ,לא הכירה ,ולפחות לדעתי ברגע
שהיא כרגע נמצאת במקום שהיא תומכת במהלך הזה ,אחרי שהיא הייתה חלק
מכל הדבר הזה ,לפחות או תי כהורה ששולח את הילדים שלי לבית ספר נחשון,
דעתי נחה שגם התהליך שנעשה בוועדת חינוך ,גם בהנהגת הורים ,גם במועצה,
נעשה לפי כל הסדרים וכל -
מר שמעון סוסן:

אגב כש -

מר אברהם סופר :שמעון ,אני רוצה להגיד לך -
מר שמעון סוסן:

שנייה משפט ,שנייה רגע רק משפט אחד .א נחנו גם החלטנו

לפני  10שנים לפתח את תיכון נחשון .אנחנו שאלנו את זה ,הבאנו ,הייתה
החלטה ,עשינו בירור בוועדת חינוך הורים ,וגם זאת החלטה קרדינלית ,אולי
יותר קרדינלית מרשת .הרשת פה היא תוספתית ,הם בכלל לא מעורבים .אותם
מורים ,כמעט אותה הנהלה ,זה מה שיהיה ,ממשי כים להיות .הרשת באה
לעטוף מבחוץ ,ולתת את החיזוקים שלה מבחוץ .כשהקמנו את התיכון ,אתה
היית גם פעיל ציבור .אנחנו לא עשינו משהו שונה .עכשיו אני לא עושה את זה
בכוונה .אנחנו מביאים את ההחלטות למליאה לקבלת החלטה ולדיון,
הבירורים המעמיקים ,מי שיש לו את היכולת לעשו ת את זה זה הוועדות
הספציפיות .למה קבעו ועדות? למה יש ועדת חינוך במועצה שמייצגת?
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מר רונן זיידמן:

אני לא נגדה ,דיברתי בתוספת -

מר שמעון סוסן:

בסדר ,אבל אני רוצה שתבין.

מר רונן זיידמן:

אני אומר לך אצלי ביישוב ,טוב ,אני מייצג אנשים אצלי

ביישוב .אצלי ביישוב פחות מרוצים ממערכת החינוך מכפי שאתה מציג.
שוחחתי עם מישהי שהיא חברת הנהגת הורים ,והתשובות שלה היו שונות .אני
לא מעוניין לפתוח את זה כרגע פה מול כולם ,כי זה לא משנה .א' זה כבר
הסתיים .ניסיתי לתת הערה על הדרך ,מתוך מחשבה ללמוד קדימה .אני חושב
שבאירועים כאלה יש עניין לשלב את נציגי הציבור הרלוונטיים ביישובים
הרלוונטיים .אגב אם ההחלטה הייתה לישיבה בנחלים או בטירת יהודה ,אני
לא חושב שזה כל כך רלוונטי אליי ,בסדר? אבל במקרה הזה אני חושב שיש
רלוונטיות .אז אריק במקרה שולט היטב ,ואני שמח שהוא מעורב ,כי אני
מחזיק מדעות יו ,וגם חיים מחזיק מדעותיו .אז זה טוב מאוד שהוא היה יו"ר,
וכנראה שהפתרון מעולה .הדיבור הוא פה על הדרך .אז הוא גם מכיר את יו"ר
ההנהגה ההורית ,אני לא .זה כל ההערה...
מר שמעון סוסן:

הבנתי ,אני יכול לומר לך עוד משפט אחד ,בשביל שתנוח

דעתך  .התקשר אליי אורן פנצ' ר שהם ,שילת אני לא צריך להגיד לך ,יש כמה
יישובים שלא תמיד אנחנו רואים עין בעין ,זה אולי יישוב שתיים ,אתה ציינת
כרגע שכפר דניאל לא כל כך מרוצים ,אנחנו מכירים את חוסר שביעות רצון
שמגיעה מעת לעת בעניינים שונים ,זכותם הכול בסדר .בשילת זה לא היה
פחות .אורן התקש ר אליי לפני שעתיים .אני לא יזמתי איתו קשר ,הוא יזם
איתי טלפון ,אתה יכול לבדוק את זה .לומר לי שאתמול ,ששלשום לא יודע
מתי ,זה היה ביומיים הללו .מנהלת אגף החינוך ומנהלת מחלקת בתי הספר
באה לפגוש את כל ההורים של שילת ,תושבי שילת ,לעניין התיכון .ותקשיב
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טוב ,אבל תקשיב טוב ,אולי גם תעשה את זה אצלך בכפר דניאל ,אני ממליץ
לך .תתקשר לאורן תגיד לו מה סיפרת לשמעון לפני שעה .הוא אומר לי' ,שמעון
תקשיב ,אני פשוט מאושר .הם באו לפגישה הסבירו את התהליך של נחשון,
ההורים יצאו מתמוגגים ,והם מאושרים ,אפילו לא אחד' ,יש שמה הרבה
לאו מתיים -
מר אברהם סופר :טוב רק רגע -
מר שמעון סוסן:

שנייה ,לאומתיים .אחד ,אורן אומר פשוט בא לי לחבק

אותך ,ככה הוא אומר לי על ההחלטה .אז אולי תעשה את זה אצלך.
מר רונן זיידמן:

אולי נעשה ,ואולי אם היינו מעורבים קודם היינו עושים.

מר שמעון סוסן:

בסדר .בבקשה א בי.

מר אברהם סופר:

אני אגיד לך איזה משפט ,אני רוצה להגיד לרונן את

זה .יכול להיות שאתה צודק באמת בהרגשה ,כאילו בקטע הזה ,אני בטוח שהם
עשו את העבודה כמו שצריך .תכנית כרמל  6000גם ראש הממשלה אמר את זה
לפני חודש בדיוק ,רשת אמי"ת שותפה לתוכנית סייבר לאומית יח ד עם יחידה
 8200מרכז מחקר ופיתוח שלהם -
מר שמעון סוסן:

הגוגיה.

מר אברהם סופר :מחובר חזק מאוד ליחידה  . 8200אני חושב שאם אתה
תפתח את זה בכיוון הסייבר ,ראש הממשלה בעצמו אמר את זה לפני חודש,
העולם השתנה ,והתפקידים השתנו ,והדבר הזה זה מעשה נס .אני לא יודע אם
ח שבתם על זה כשהחלטתם על רשת אמי"ת .אבל כל העניין הזה של תכנית
כרמל  6000עם יחידה  , 8200זה פשוט מאוד יכול לעשות פה פלאים בכל האזור
לא רק בזה .זה מה שאני חושב.
מר שמעון סוסן:

אגב אני ממליץ ,אני ממליץ ,עוד הפעם אני לא רוצה

להיכנס לעניין של התהליך ,כי אני חושב שמילאתי את המכסה שלי ,אני שם
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אותה פה על השולחן ,אני לא מסתיר ,אני לא החסרתי כלום ,לא החסרתי
כלום 9 ,חודשים על הפרול ,מיטב חברי המועצה שהיה להם עניין דרך ועדת
חינוך או דרך זה שהם בתוך החינוך ,ובתוספת עם אריק ועם אחרים ,טיפלו
בעניין ,ליוו את העניין ,הנהגת ה ורים ,ישיבה במועצה ,אני לא חושב ,אבל אני
ממליץ -
מר אברהם סופר :הוא מדבר על ההרגשה.
מר שמעון סוסן:

רק רגע ,אני ממליץ דבר אחר ,אני מבקש את יוסי ,מכיוון

שעכשיו יש פתיחה של הסגר ,והתחלואה יורדת ברוך השם ,אני ממליץ ליוסי
שאנחנו נייצר למי שרוצה סיור במרכז של ר שת אמי"ת ,שמראה לך ,משקף לך
תמונה מי זאת רשת אמי"ת ,מהי ,ובשעתיים שלוש אתה מקבל תמונה בזום -
מר רונן זיידמן:

אני אשמח מאוד ,אני כבר אומר לך.

מר שמעון סוסן:

רק שנייה ,יוסי כל חבר מליאה שירצה ,אני אבקש מיוסי

לעשות סיור ברשת .וכל חבר מועצה שירצה ,אני אשמח מאו ד שיבוא לראות.
עכשיו אחרי ההחלטה .אמרתי לכם עוד הפעם ההחלטה היא כלום.
מר אברהם סופר :שמעון אנחנו אנשי השיווק של המועצה בכל מקום .זאת
אומרת אם אנחנו נדע יותר פרטים -
מר שמעון סוסן:

אז אמרתי אני ממליץ .לא יכולנו לעשות את זה בחודשים

שהיה סגר ,ואנחנו צריכים ל קבל החלטה ,כי בשנה קודמת ,הרעיון היה בשנה
קודמת רצינו להצטרף לרשת .אבל היה מעט זמן והקורונה תפסה אותנו במרץ,
אתם זוכרים ,במרץ שעבר .ואז זה התגלגל למצב שלא יכולנו לעשות את
הבירורים .גם ככה את הבירורים השנה עשינו מן היקב ומן הגורן ,לא תמיד
במה שנקרא בשידור ח י .אבל צמצמנו פערים למדנו על מה שאנחנו רוצים
לקבל ,ממי אנחנו רוצים לקבל וקיבלנו החלטה .אני ממליץ לאנשים להיות
שותפים .מי שרוצה שישלח ליוסי את הבקשה הזאתי עקרונית ,ואז הוא יתאם
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אתכם מועד ,שנלך יחד עם הצוות שלנו לעשות סיור שמה אצלם.
מר יששכר מעטוף :ש מעון ע רב חג ,אפשר לקצר.
מר שמעון סוסן:

יאללה חבר'ה.

מר אורן בדירי :

עכשיו בדיוק רציתי להמליץ לעבור לנושא הבא.

מר שמעון סוסן:

חברים שנייה רגע ,שירותי ניהול והפעלה .מה ההמלצה?

מר יוסי אלימלך:

להכריז על הרשת אמי"ת כהצעה הזוכה ,מי בעד?

מר שמעון סוסן:

חברים רשת א מי"ת מי בעד? בזום כולם בעד? אושר המעבר

לרשת אמי"ת על פי המלצת ועדת מכרזים פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז  – 10/2020שירותי ניהול והפעלה של
בי"ס על יסודי שש שנתי נחשון  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל ,ע"י רשת
אמי"ת.

מר יוסי אלימלך :מכרז  34/2020ביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח בבית ספר
נחלים ,זה המבנה הישן של בית הספר ,אנחנו משפצים אותו  .הוגשו  2הצעות,
ההצעה הזולה של הקבלן תומר קטי  18.2%הנחה על כתב הכמויות .הוועדה
ממליצה להכריז עליו כהצעה הזוכה.
מר שמעון סוסן:

חברים מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה ההצעה לביצוע

ע בודות שיפוץ ופיתוח.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 34/2020לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח
בי"ס נחלים  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל .הפרויקט יבוצע ע"י חברת קטיעי
תומר בסכום של .₪ 3,022,004
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מר יוסי אלימלך :מכרז  35/2020ביצוע עבודות אחזקה ושבר מערכות ביוב.
הוגשו  2הצעות ,ההצעה הזולה שעומדת בתנאי הסף של חברת אוחיון אלישע
ובניו בע"מ  5%הנחה על המחירון ,הוועדה ממליצה להכריז עליו כהצעה
הזולה .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 35/2020לביצוע עבודות אחזקה ושבר
מערכות ביוב  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל .הפרויקט יבוצע ע"י חברת אוחיון
אלישע ובניו בשיעור הנחה של . 5%

מר יוסי אלימלך :מכרז  36/2020מתן שירותי ייעוץ תקשורתי אסטרטגי
ומיתוג עבור המועצה .הוגשו  3הצעות ,הוועדה ממליצה להכריז על ההצעה של
אייל אריאל כהצעה הזוכה בסכום של  ₪ 10,000לחודש.

מ ר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 36/2020למתן שירותי ייעוץ תקשורתי
ואסטרטגי ומיתוג עבור המועצה  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל .הפרויקט יבוצע
ע"י חברת אייל אריאלי בסכום של  ₪ 10,000לחודש  +מע"מ.

מר יוסי אלימלך :מכ רז  37/2020שירותי אכיפה וגביה וניהול חיובי מים
וביוב .הוגשו  2הצעות ,ההצעה הזוכה שהוועדה ממליצה -
מר יששכר מעטוף :הסבר קטן לזה בבקשה.
מר יוסי אלימלך:

רגע תן לי לסיים את המשפט רק .הוגשו  2הצעות ,ההצעה
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של חברת מגער היא  ₪ 16,500לחודש ,ועמדה בתנאי הסף .הוועד ה ממליצה
להכריז עליה כהצעה הזוכה .ג'קי הוא שואל על...
מר יששכר מעטוף:
מר ג'קי להב:

הסבר קצר אפשר?
מי זה הוא?

מר יוסי אלימלך :יששכר.
מר ג'קי להב:

מה אתה רוצה? איזה הסבר? על מה?

מר יוסי אלימלך:

המכרז הזה ,מה זה המכרז הזה?

מר יששכר מעטוף :אכיפה גבייה וניהול חיובי מים ,איזה מים?
מר ג'קי להב:

המועצה היא ספקית המים של  2אזורים .אחד זה לפיד,

שזה האזור העיקרי -
מר אהרון גל:

אזור תעשייה.

מר ג'קי להב:

זה המועצה ,והמובלעת .מובלעת זה איפה שאנחנו יושבים.

מר יששכר מעטוף :אוקיי.
מר שמעון סוסן:

יש עוד שאלות?

מ ר יששכר מעטוף :לא.
מר שמעון סוסן:
מר יששכר מעטוף:

אתה רוצה מים?
יש לי...

מר שמעון סוסן:

שירותי מים .אתה רוצה שנשלם לך את הגבייה.

מר יוסי אלימלך:

אולי נמנה אותו לשר המים.

(מדברים יחד)

מר שמעון סוסן:

חבר'ה חברת מגער במכרז  37/2020על פי מה שיוסי דיווח

לכם ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 37/2020למתן שירותי אכיפה גביה
וניהול חיובי מים וביוב  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.
קבלן מבצע חברת מ.ג.ע.ר בסכום של  ₪ 16,500לחודש.

.6

אישורי תב"רים:
א.

תב"ר חדש – הקמת מועדון פיס לנ וער בטירת יהודה בסך
 .₪ 934,579מקורות מימון :מפעל הפיס.

מר שמעון סוסן:

אישור תב"רים ,תב"ר חדש הקמת מועדון פיס לטירת

יהודה.
מר ג'קי להב:

כתוב ,תב"ר חדש הקמת מועדון פיס לנוער בטירת יהודה

בסך  .₪ 934,579מקורות מימון מפעל הפיס.
מר שמעון סוסן:

יש לנו כוונה להקים בטירת יהודה מועדון לנוער .הכוונה

הזאת הייתה לפני  6שנים ,זה לא צלח בגלל בעיות של תכנון וקרקע וכאלה.
כבר אז המועצה הקציבה סכום כזה דומה לעניין הזה כתוספת ,זה לא כל
הסכום אגב .שאר הסכום שיהיה כמובן יהיה מתקציבי הפיתוח העתידיים של
טירת יהודה .כרגע אנחנ ו רק מאשרים תקצוב ממפעל הפיס לטובת המועדון
חזרה ,להחזיר להם את מה שהיה לפני  5שנים .אבל כשיהיה מועדון מושלם
ועדכון אנחנו נעדכן ,אבל זה הסכום שאנחנו מתקצבים ממפעל הפיס את טירת
יהודה .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התקצוב למפעל הפיס להקמת מועדון
פיס בטירת יהודה ע ל סך .₪ 934,579
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – הקמת מועדון פיס לנוער בטירת
יהודה בסך  .₪ 934,579מקורות מימון :מפעל הפיס .

.8

דיווחי ראש מועצה.

מר שמעון סוסן:

יוסי מה יש בדיווחים כעת? עזוב הרמת כוסית ,מה עם

הדיווחים?

מר יוסי אלימלך :אנחנו יוצאים כמו שאתם יודעים לחופשת פסח ,המועצה
סגורה בשבוע הבא .המועצה סגורה ,הכוננים עובדים ,אבל המועצה סגורה.
כרגע כל מי ששואל אירועי יום העצמאות יום הזיכרון יום השואה ,המדינה
עדיין לא הוציאה הנחיות רשמיות לגבי המגבלות -

מר שמעון סוסן:

יש המלצה ,אני יכול להגיד לך שחיים ביבס כשלטון

מקומי ,ראיתי היום המלצה ,מחר אני אדע יותר ,המלצה שמדברת על כך שלא
ללכת לכיוונים של אירועים גדולים ,אבל אני עוד לא יודע.

דובר:

אנחנו מתכוונים לעשות משהו כרשות?

מר יוסי אלימלך:

לא ,לא ,רגע ,אין הנחיות מדויקות כרגע לגבי האירועים,

מה מותר  ,כן אוכל ,לא אוכל ,בחוץ ,בפנים .כשנדע נוציא את זה ליישובים.
בגלל זה כרגע אנחנו לא מפרסמים עוד כלום ,כי אנחנו מניחים שייצא בימים
הקרובים -
מר שמעון סוסן:

זה מוקדם מידי .אבנר אנחנו לא יודעים איך ,אנחנו

שמחים לראות שכל יום התחלואה בירידה .אתה יודע שזה יכול ל קבל , U-turn
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אני חס וחלילה לא רוצה עכשיו לקבל החלטה מבעוד מועד .נחזור מפסח ונדע
מה עושים .נדע איך מתנהגים.
מר יוסי אלימלך:

זה לגבי פסח ואמרנו חופשת פסח מי שלא ראה עוד ,אנחנו

השבוע חנכנו את מרכז ההפעלה ,שנבנה למטה במרתף של המועצה ,מאוד מאוד
מתקדם ומשוכלל ,ב יחד עם פיקוד העורף ומשרד הפנים .אנחנו מיד אחרי פסח
נעשה גם כמה תרגילים להרצת מערכות ,כדי שנראה שהוא עובד והכול כמו
שצריך .אבל מרכז ההפעלה נחנך ועובד.

מר שמעון סוסן:

תדעו לכם ,אני רוצה לומר לכם בכלל בעניין הזה ,נעשתה

עבודת קודש בעניין של מרכז ההפעלה ומרכז החירום שזה ...שניהם אנחנו
רואים זה .המועצה שכל הזמן היה לה את המרתף הזה עם בעיות ונזילות מים,
מסתבר שברוך השם עלינו על תקלה 30 ,שנה לא פתרו אותה .דרך זה שהקבלן
עבד וחיפשנו לראות למה כל הזמן יש נזילות מים .ביטוח כבר לא רוצה לבטח
את המועצה ,כי היו בעיות ,וכ ל הזמן זרימה וכאלה .מסתבר שכנראה מימים
ימימה ,כשבנו את המבנה עשו את ה  , -איך קוראים ל זה?
מר יוסי אלימלך:

את הניקוזים הפוך.

מר שמעון סוסן:

הניקוזים מהגגות ,המרזבים היו הפוך לכיוון הבניין ,הם

הכניסו את המים לכיוון הבניין בכל מיני מקומות שיש בהם זה ,זה היה מ מלא
את הזה ,בעיה פשוטה במהות .אותה פתרנו ,אותה פתרנו היום ,וגם שיפצנו
שמה .אני מציע גם שאחרי החגים נעשה סיור .הכוונה שלנו שזה יהיה מוקד
חירום .אגב מוקד חירום להפליא ,ברמה גבוהה ,עם יכולות ,אני מקווה שלא
נצטרך את זה לחירום .יכולות מדהימות .אנשים יכולים לשבת בחדרים כל
אחד במקום שלו ,כל ראש מכלול יש לו את המקום שלו ,את הכיסא שלו ,את
השולחן שלו ,את העמדה שלו ,את המחשב שלו ,ואת הכול הכול מכל ,ויכולים
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לדבר בין החדרים ברמקולים ,כשלא צריך לעבור אחד לשני ,יש את המסכים,
שמראים לנו כבר היום כמה מצלמות .הכוונה שלנו בסו ף לקחת מאות מצלמות
מהיישובים לתוך המקום הזה לעבוד בסיסטם מסוים ,שזה יהיה מוקד רואה.
אנחנו רואים בזה יתרון גדול ביישובים ,בטח בפיזור שלנו שיהיה מצב
וסיטואציה שהמועצה תדע לקרוא ,לראות את כל התקלות שיש ביישובים בעת
ובעונה אחת .שיהיה מקום לשליטה ,ויש היום טכנו לוגיות שבהם אתה יכול
לראות את המצלמה שאתה צריך לראות .שבה יש מישהו שהולך או מישהו
הדליק משהו שלא צריך להידלק ,ואז הוא מקפיץ לך אותה ,נכון?

מר יוסי אלימלך:

מצלמות אנליטיקה.

מר שמעון סוסן:

ועוד ועוד ועוד ,אנחנו רוצים להגביר את תחושת הביטחון,

להגביר את הבי טחון בכלל ביישובים .וזאת הזדמנות טובה להגיד גם לכל
העושים במלאכה .באמת המועצה לא עוצרת בכל הפיתוח שלה ,אתם יודעים
שאנחנו נמצאים בפיתוח מואץ בכל היישובים ,במעונות ובכל המקומות ,נמשיך
את זה גם כעת במשנה תוקף .בתי הספר שלנו נמצאים כרגע בית ספר נחלים
בשיפוץ מו אץ ומקיף .אנחנו מתכוננים כמובן גם ,זאת התקופה שכבר
מתכוננים להכנת שנת הלימודים הבאים ,מכינים את כל הדתא ונמשיך לבצע
את כל הפעולות הנדרשות ,כדי להתכונן .אני מלא תקווה שהחזרה ללימודים
המלאה תהיה חזרה שלא נשוב ממנה לאחור .בעזרת השם שהמחלה נפרדנו
ממנה ,אני מקו וה ומלא תקווה ושאחרי הפסח התלמידים שלנו יחזרו יום יום
להיות בכל המסגרות ,גם בפעילות הפורמלית גם הא  -פורמלית ,זאת משאלת לב
גדולה .זה היה חסר מאוד .אגב אני רוצה שתדעו גם כחברי מועצה וכמי
שהחינוך מעניין אתכם מאוד .יש מחשבה גדולה סביב כיצד לצמצם את הפערים
שנוצר ו בכל הרמות בכל המסגרות ,מהגנים ועד בתי הספר בכל המוסדות מטעם
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מטה המועצה ,מטעם העבודה עם הפיקוח של משרד החינוך ,זה לא פשוט .צריך
לאתר ולראות איזה פערים נוצרו עם התלמידים .לעיתים אנחנו נראה פערים
שונים ומגוונים ,כאילו ילדים שהיו ולמדו בזום וילדים שלא ,וילדי ם שנשתכח
מהם זה תקופה ארוכה .אני לא מדבר על בעיות אחרות שהם בעיות שצריך
לטפל בהם ברמה של השירות הפסיכולוגי וכהנה וכהנה ,שזה גם טבעי ,לא מעט
ילדים זקוקים לסיוע לחיזוק ולהעצמה .הרבה פעמים זה סל נפרד .צריכים
לאתר את הילדים ,לראות אותם ,ולבנות להם תכניות לא כי תתיות ,זה יכול
להיות גם תכניות פרטניות ,שהמשמעות שלהם היא משמעות לא פשוטה
מבחינת ההקצבה ,מבחינת השעות שצריך לתת .אנחנו צריכים לראות .כרגע
המנהלות בכל בתי הספר התפקיד שלהם כעת הוא לבצע את התהליך של
האיתור של הבדיקה מה קרה ,ואיזה פערים ,ואיך אנחנו מצמצמים או תם .אני
מדבר מצמצמים כי אף אחד שלא יהיה נאיבי ,אף אחד לא יכול לקחת את
התקופה הזאתי ולמלא אותה בחודשים ספורים .הפער הזה אם בכלל יצטמצם
בשנה וחצי שנתיים ,יש כאלה גם אומרים יותר .אם בכלל אני אומר .זה לא
מדעי ,אני מספר לכם מה אני חוכך בדעתי ,מה אני שומע מהפיקו ח ,מה אני
שומע מאנשי החינוך ,מהמנהלים בבירור שלי ,כי זה מאוד מעניין אותנו ,מה
הפערים האלה גרמו לילדינו בכל הרמות .זה מאוד מעניין אותנו ,כי אנחנו
יכולים להימצא בבוא העת בשבר שהוא יקשה עלינו מאוד .אני מדבר בעיקר על
ילדים שצריכים מעברים כבר השנה ,ילדים שמסיימ ים השנה ו' ועולים ל  -ז'.
אנחנו יכולים להיות בבעיה אקוטית במעבר הזה .אם ילד יש לו עוד שנה להיות
בבית ספר ,מעבר לשנה הזאת ,עוד אפשר לצמצם פערים .אם ילד עולה השנה
כשהוא כבר את מרבית השנה האחרונה לא למד ,ואם למד בצורות שונות וחסר
חומר ,זה לא פשוט .אז אני שם לכם את הנקודה הזאתי מהנקודה הזאת אתם
יכולים להקיש למלאן אלפים .אני רוצה שתדעו שאנחנו עם יד על הדופק,
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ואנחנו מקפידים הקפדה יתירה ,כדי שבמערכות השונות בבתי הספר כל אנשי
המקצוע יעשו את הבירור ויראו איפה הילדים נמצאים ברמה הפרטנית בכל
מקום ומקום.
.7

הרמת כוסית ל חג הפסח.

מר שמעון סוסן:

אז ידידיי לא נותר לי אלא לאחל לכם ,קודם כל להודות

לכם ,אני מצטער -

מר יוסי אלימלך :הרמת כוסית.
מר שמעון סוסן:

כן .נמצאים איתנו מנהלי האגפים גם ,חברי המליאה

כמובן ,אני רואה שמה את כל החברים שלנו ,גם את שרון וגם את רונית וגם
את רונ י ונתן ,ונמצאים איתנו פה כמובן ג'קי ויעקב ויוסי וכל החברים ,יחד עם
חברי המליאה כמובן .אני רוצה לומר לכם לפני שנרים כוסית לרגל החג ,באמת
אני מלא תקווה שכולנו נהיה קודם כל בריאים ,שזה הדבר הכי חשוב
משפחותינו ,ושנחגוג את החג בשמחה גדולה .אני רוצה לאחל לכל היו שבים פה
ולכל אלה שנמצאים בזום איתנו ,למנהלים ,לעובדים ,חג שמח וכשר ,חג שבו
יהיה שמחה גדולה בעזרת השם .מזג האוויר כרגע איתנו ,אני מקווה שימשיך.
ולמחרת החג נחזור ונשוב בסערה לעבודת המועצה .אבל עד אז חג פריחה,
שגשוג ,וכל הטוב שבעולם אני מאחל לכם ולבני משפחותי כם באמת ,ולחיים
שיהיה לנו חג שמח וכשר .בריאות טובה.
מר יששכר מעטוף :מאחלים לך רפואה שלמה בניתוח ,ולא מתוך פחד אני
אומר את זה .ברוך אתה אדונינו מלך העולם בורא פרי הגפן.
כולם:

אמן.
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__________________
יוסי אלי מלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 25מיום . 24.02.2021

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין – 25
מיום . 24.02.2021

.2

אישור המלצת ועדת תמיכות.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את המלצת ועדת תמיכו ת .

.3

אישור מינוי חשב מלווה ליישוב אחיסמך (ע"פ החלטת בית משפט).

החלטה  :המועצה פה אחד מאשרת את ביטול ההחלטה על שלילת סמכויותיו
של הוועד המקומי באחיסמך .ומאשרת במקומה את המתווה המוסכם אשר
נמצא בפרוטוקול בית המשפט מיום  17.3.2021למינוי חשב מלווה לוועד
המקומי באחיסמך על פי המתווה שמפורט בפרוטוקול הדיון .החשב מנשה
דוד מי שהיה גזבר המועצה האזורית עמק חפר. .

.4

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב ברקת לשנת  20 21ע"ס
 ₪ 15.34למ"ר מגורים ו  ₪ 12.81 -למ"ר עסקים ,וכן תקציב ברקת לש נת 2021
ע"ס .₪ 1,319,000
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ליישוב מבוא מודיעים לשנת
 2021ע"ס  ₪ 18.23למ"ר מגורים ,וכן תקציב מבוא מודיעים לשנת  2021ע"ס
.₪ 970,300

.5

אישור מכרזים:

* מכרז  – 10/2020שירותי ניהול והפעלה של בי"ס על יסודי שש שנתי נחשון.
* מכרז  – 34/2020לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח בי"ס נחלים.
* מכרז  – 35/2020לביצוע עבודות אחזקה ושבר מערכות ביוב.
* מכרז  – 36/2020למתן שירותי ייעוץ תקשורתי ואסטרטגי ומיתוג עבור
המועצה.
* מכרז  – 37/2020למתן שירותי אכיפה גביה וניהול חיובי מים וביוב.

ה חלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את מכרז  – 10/2020שירותי ניהול והפעלה של
בי"ס על יסודי שש שנתי נחשון  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 34/2020לביצוע עבודות שיפוץ ופיתוח
בי"ס נחלים  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל .הפרויקט יבוצע ע"י חברת קטיעי
תו מר בסכום של .₪ 3,022,004
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 35/2020ל ביצוע עבודות אחזקה ושבר
מערכות ביוב  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.
הפרויקט יבוצע ע"י חברת אוחיון אלישע ובניו בשיעור הנחה של . 5%
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 36/2020ל מתן שירותי ייעוץ תק שורתי
ואסטרטגי ומיתוג עבור המועצה  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל.
חברת אייל אריאלי בסכום של  ₪ 10,000לחודש+מע"מ.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 37/2020למתן שירותי אכיפה גביה
וניהול חיובי מים וביוב  ,כפי שהוצג על ידי המנכ"ל .קבלן זוכה חברת מ.ג.ע.ר
בסכום של  ₪ 16,500לחודש.

.6

אישורי תב"רים:
א.

תב"ר חדש – הקמת מועדון פיס לנוער בטירת יהודה בסך
 .₪ 934,579מקורות מימון :מפעל הפיס.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – הקמת מועדון פיס לנוער בטירת
יהודה בסך  .₪ 934,579מקורות מימון :מפעל הפיס .

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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