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על סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 29מיום . 30.06.2021

.2

אישור הארכת שירות מנהל מחלקת גבייה.

.3

אישור הסכם הקצ א ת קרקע העמותה לגיל הרך.

.4

אישור הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר.

.5

אישור הגדלת הסכם חברת אגאין – הוספת קומות משרדים בניין ועדה
לתכנון.

.6

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

.7

אישור מכרז ים:
*

מכרז  – 2/2021לביצוע עבודות מערכת שו"ב ועבודות חשמל ת.
שאיבה בתחום שיפוט מועצה.

*
.8

מכרז  – 14/2021הקמת מקווה כפר טרומן.

תב "רים:
א.

תב"ר  148הצטיידות מעונות יום (עדכון) – הגדלה בסך 300,000
 .₪מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד הקטנת תב"ר
.) 143

ב.

תב"ר חדש – בניית מועדון פיס טירת יהודה בסך .₪ 2,000,000
מקורות מימון  ₪ 935,000מפעל הפיס ₪ 1,065,000 .קרנות

הרשות
(פיתוח טירת יהודה).
ג.

תב"ר  – 150שיקום צנרת מים ביישוב לפיד (עדכון) הגדלה בסך
 .₪ 5,000מקורות מימון :השתתפות בעלים (לפיד).

ד.

תב"ר  – 129מתחם כ ושר גופני נחשון (סגירה) .הקטנה בסך 3,829
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 ₪מתקציב משרד החינוך.
ה.

תב"ר  – 142פיתוח יישובים ( 2020עדכון) הגדלה בסך 3,000,000
 .₪מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד הקטנת תב"ר
.) 143

ו.

תב"ר  – 145מעון יום בן שמן בניה (עדכון) .הגדלה בסך
 .₪ 1,205,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר .) 143

.9

דיווחי ראש מועצה.

תוספת לסדר היום:
. 10

דיווח פעילות הרשות לביטחון קהילתי .
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 -ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -

מר שמעון סוסן :

 ...וגילי אנחנו שמחים לארח אתכם פה ,אנחנו בהתרגשות.

*** הקרנת סרטון ***

מר שמעון סוסן:

אני מצטער אבל זה מעבר לכוחי לקרוא את מה שהיה .

מר מיתר שוורץ:

באמת אז אני אגיד בשם כל חברי מליאת המועצה וכל

המועצה והנהלת המועצה וראש המועצה ,באמת הבאת לכולנו התרגשות מאוד
מאוד גדולה ,כולנו מאוד מאוד שמחים מאז הקרב הזה בטוקיו .אני חייב לומר
שאני ראיתי את זה כמה וכמה פעמים ,עוד לא מצליח להבין עד הסו ף את מה
שקורה שם .לא מתי את מצליחה ,מתי את לא ,לא בדיוק יודע מה קורה ,אבל
יום למחרת הגעתי לראש המועצה להגיד לו שנארגן את הדבר הזה לבוא לראות
מה רוצים לעשות.
אני יודע שראש המועצה הסביר לי בדיוק כמה זה נס גלוי הוא אמר ,וכמה זה
היה קרב מדהים ,וכמה זה לא יאומ ן שאת הבאת את הבשורה ואת הניצחון,
וזה היה מדהים שאי אפשר לתאר באמת .אז ההתרגשות הזאת של כולנו פה
היא אמיתית וחזקה וגדולה .אז אני אגיד באמת שאנחנו מאוד מאוד שמחים
לקבל את פניך כאן ,לעשות לך קצת כבוד .מה שאפשר אחרי מדליית הארד,
בממדים שלנו אבל מה שאפשר כאן.
גילי ,בעצם אני אספר לכולם אולי למי שלא יודע ,בעצם מתאמנת כבר מגיל 4
במושב במזור ,במועדון אצל נתי כפרי ,איפה הוא? הנה ,במועדון של מתי כפרי.
וגם לו מגיע הרבה כבוד .כבר באמת לאורך השנים זכתה בהרבה מאוד
אליפויות ישראל ומדליות ותארים .בגיל  14הצטרפה לנבחרת ישר אל ,שגם זה
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הישג בפני עצמו .באיזה שהוא שלב בדרך הזאת המאמן של נבחרת ישראל כבר
הקפיץ אותה שלב .זאת אומרת במקום הדרך המסורתית ,עוד פעם אני לא יודע
אפילו את המושגים ,אבל במקום הדרך המסורתית של לעבור מקבוצה אחרי
קבוצה אחרי קבוצה ,גילי בעצם הקפיצו אותה כיתה ישר לקבוצה של הבוגרות
של נבחרת ישראל ,וגם זה משקף בקצת אפילו את היכולות ואת ההישגים
שהגעת אליהם.
הרבה מאוד מדליות ,הישגים ,תחרויות ,אליפויות ,ספורטאית .אני יכול להגיד
שבאמת דיברנו עם כמה וכמה אנשים ,וכולם באמת אמרו לנו שבמיוחד מה
שמאפיין את גילי זה באמת ההתמד ה והנחישות והעקביות ,כוח הרצון באמת
שאין הרבה דברים שדומים לזה .יש הרבה מאוד ספורטאים שמוכשרים ,עם
יכולות ,עם הרבה מאוד דברים ,אבל מה שמאפיין באמת בעיקר את גילי זה כל
מה שקשור באמת לכוח הרצון ולנחישות ולהתמדה ,וזה ראוי להערכה מאוד.
אפשר לומר באמת שבמשחקים האולימפיים האלה מי שהבטיחה את הניצחון
לנבחרת ישראל זו גילי ,במה שהיא עשתה שם על המזרון ,ובפעילות שלה
לאורך הקרב הזה ,וזו הייתה באמת דוגמא טובה לכל מה שאמרנו עד עכשיו.
גילי אני יכול להגיד שהיא דוגמא ומופת באמת לכל מה שאנחנו רוצים לסמל
ולהראות לכל הילדים בחב ל ,ובפרט לילדות בחבל ,שכל אחת יכולה להגיע לאן
שהיא רוצה ,למה שהיא רוצה ,יכולה לפרוץ את הגבולות שלה ,להגיע לכל
מקום שהיא רוצה ,הגעת לטוקיו ,זה מטורף.
כל מי שיחשוב את זה ויעכל את זה ויבין את זה ,ואנחנו נראה עכשיו ילדות
שאנחנו מפעילים בחוג ג'ודו ובחוגים שלנו בספורט במושבים ,להגיד להם
משחקים אולימפיים זה מטורף ,אבל באמת זה היעד .וזה עכשיו אפשר לומר
לכל ילד שהוא נמצא בחוגים שלנו ,שזו המטרה וזה היעד וזה גם אפשרי,
והוכחת את זה לכולנו ובעיקר לכל הילדים והילדות בחבל .אנחנו מקווים ,ואני
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אומר כאן באמת גם בשם ראש המוע צה אחרי כל הכבוד והגאווה שהבאת לנו,
אנחנו מקווים מאוד ואנחנו מצפים וסומכים עליך גם ,שתבואי ותעזרי לנו
ותהיי איתנו להפיץ את הספורט הזה ,ואת האהבה לספורט הזה ,שתדביקי עוד
הרבה מאוד ילדים וילדות בנחישות ובהתמדה ,ובכל מה שמאפיין אותך ,ובכל
מה שעזר לך להביא את ההישג הזה ,אז אנחנו באמת מאוד מאוד שמחים לארח
אותך ולקבל את פנייך ,לכבד אותך ולשמוח בשמחתך ולשמוח בשמחה ובגאווה
הגדולה שהבאת לנו ,אז תודה לגילי ,תודה גדולה .יש לנו כמובן גם שי -

מר שמעון סוסן:

זה חלק שאני כבר אשתלט עליו.

מר מיתר שוורץ:

זה לא תכננתי האמת .

מר שמעון סוסן:

רצית להמשיך עד אין קץ ,כמעט חשבתי להתפטר .טוב

ידידיי ,קודם כל גילי משפחת שריר באמת גאווה גדולה .אני חייב לומר שלא
בכיתי ,בכל הימים האחרונים בכיתי מה שלא בכיתי מעולם ביחד .באמת
עכשיו .למה זה קורה?
דובר:

אני לא זוכר אותך מתרגש ככה.

מר ש מעון סוסן:

עזוב נו ,אבל עכשיו אני אספר לכם ,על הבית אני מספר

לכם .כי אצלי זה שידורים חוזרים .כל פעם מחדש יש לי ילדה היא לא כל כך
מעניין אותה הספורט ,אבל היא יודעת שטוקיו זה שעות לא שעות ,אז היא כל
פעם חושבת שיש תחרות עוד הפעם וכל הזמן .אז מה שבכיתי בסוף הש בוע וזה
בגללך ,רק בגללך .בחיים לא היה דבר כזה.

גב' גילי שריר:

לא רציתי שתבכה אתה יודע.
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מר שמעון סוסן:

אבל זה בכי של שמחה ,אני לא יכול לעמוד בזה .באמת אני

חייב לומר לך ,אני חובב ספורט מושבע ,והנחישות שהפגנת ,העוצמות,
תעצומות הנפש שהיו לך הם בלתי ,...זה פשוט לא יאומן .מי שמבין בספורט
ויודע לומר ,אני בטוח שלא כולם פה מבינים ,שאת התחרית מול אלופות
אולימפיות וניצחת אותן ,ויכולת להם ב  , many time -את שואלת אותי גם,
המדליה הזאת מדברת אליי יותר מאשר מדליה אישית .זה אני אומר אבל .אני
מדבר כישראלי ,זאת מדליה שמפגינ ה על קבוצתיות ולחימה מקצועית לעילא
ולעילא באמת ,ונחישות ,והרבה דברים שאנחנו רוצים שיהיו לנו  .ואת שגדלת
פה באמת מקור לגאווה לכל הישראלים בכל עם ישראל ,אבל כאן על אחת כמה
וכמה .ואנחנו באמת רוצים להביע את הוקרתנו .כל מה שנאמר פה זה יהיה
מעט למה שבאמת אנחנו מר גישים .אני בטוח שזה לא רק בחבל מודיעין ,לא
ביישוב שלך ולא רק במועצה פה ,אלא בכל ישראל .ואני גם שומע את זה ואני
רואה את זה ,ואני רואה מה זה עשה לישראלים ,הוואוו הזה הוא אין סופי.
את בטוח תראי את זה במשך השנים ,עכשיו את עוד לא יודעת כמה זה ילווה
אותך לכל הד ורות .אז באמת קחי את זה ,זה שלך בסוף .אנחנו במקרה הזה
לומדים ממך ורוצים שייצאו עוד כמוך בחבל ובכלל בכל המדינה .אז יישר כוח.
אנחנו גאים שאת איתנו ,גאים שאת במועצה שלנו .וכמו שאמרו לך פה ,אתגרו
אותך משהו ,אנחנו כמובן רוצים להביע את ההוקרה שלנו ואת ההערכה שלנ ו
אותך בצורה משהו ,אבל בסוג של ...נוספת שתהיה לך .אנחנו בטוחים שלאורך
השנים את הפסדת הרבה ,כי הלכת לכיוון הזה של להשקיע את כל כולך .אנחנו
יודעים מה המשמעות של מי שרוצה להביא מדליה .שאלו אותי ושואלים אותי
ילדים בבתי הספר ,מאז שישראל זכתה במדליות מה המשמעות .המשמעות זה
לתת את הכול ,זה את כל החיים לבטל כמעט ולהיות שם למען המטרה הנכספת
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הזאת ,ואת עשית את זה .אז המועצה כמובן יחד עם תאגיד מעגלים ,מיתר
שדיבר הוא מנכ"ל מעגלים החברה שלנו לתרבות וספורט .נמצאים פה גם
חברים מובילים שבאמת בשמחה רבה מעניקים לך גם מגן וגם מלגה .אני אומר
שהמלגה צנועה ,יש כאלו אומרים לא.
אז גילי ,כי באמת את שווה הכול .אז אני רוצה לתת לך קודם כל את המגן
הזה ,שאומנם זה לא כמו המדליה ,אגב איפה המדליה? מה זה? אני צריך
להזכיר לך? הנה .יישר כוח המגן הזה מטעם המועצה ולידו ,זה לא הצ'ק ,אבל
אנחנו מקו וים להעניק לך  .₪ 40,000אנחנו גאים בך ,גאים בך באמת ,את סמל
ומופת לחיקוי להרבה אנשים בארץ ,אבל גם במועצה יישר כוח.

גב' סימון שייביץ:

לנשים ,נשים בארץ.

מר שמעון סוסן:

נשים בכלל .את מכניסה עכשיו את העניין הזה.

ובאמת אם מישהו רוצה לומר לגילי ,כי אנחנו נע בור גם לאלה שעזרו לגילי.

גב' גילי שריר:

אני רק קודם רוצה -

מר שמעון סוסן:

בבקשה ,בבקשה .את יכולה להוריד בשיח.

גב' גילי שריר:

וואוו אני לא ציפיתי לקבלת פנים כזו חמה .פשוט תודה

רבה.
מר שמעון סוסן:

זה המועצה והחברה באמת.

גב' גילי שריר:

לכולם תודה רבה .זהו  ,אתה יודע התחלתי בגיל  4אצל נתי

בחוג ,כנראה זה השתלם.

מר שמעון סוסן:

אצל נתי זה לעולם משתלם .הנה אנחנו מוסיפים גם פרחים

ויישר כוח שוב -
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גב' גילי שריר:

תודה רבה.

מר שמעון סוסן:

בשם כולם ,בשם כל תושבי המועצה האזורית חבל מודיעין,

יישר כוח .ההורים גם שותפי ם.

מר אייל:
מר שמעון סוסן:

אפשר משפט שמעון?
בבקשה

ברור,

יישר כוח

שוב,

אנחנו ממשיכים

עם

המסייעים גם .כמובן ההורים אנחנו לא הכברנו מילים ,זה הכול שלך .זה הכול
שלה .אבל אין ספק זה ידוע לכולם ,שאם יש ילד או ילדה שהגיעו לאן שהגיעו
בספורט בישראל ,זה לא יכול להיות ללא ליווי של הורים ,אין דבר כזה .הורים
שנותנים את עצמם מבוקר עד לילה ,אנחנו מכירים את זה ,ובאמת יישר כוח
לכם ,אשריכם שגידלתם ...אנחנו כמובן עוברים לחלקים הבאים .אני אומר לך
אייל ,אני לא ידעתי עד היום כמה אתה תרמת ,אבל הצעקה שקמה פה לומר לי
שמעבר למגן  ,הוא גם צריך לקבל תמורה מסוימת או מלגה מסוימת ,לא לקחנו
את זה בחשבון .אגב אני חייב לומר לכם שהעניין של האולימפיאדה זה נבואה
שהגשימה את עצמה במובנים רבים מדוע? כי ועדה של התמיכות החליטה שאם
תהיה ספורטאית שתגיע ,זה יו"ר עמותת הספורט עובד שטח ,איפה הוא?
שיוש ב פה ,זה שלו .והוא שמשקיע בספורט במועצה ,הם אמרו בוועדה ,הוא
ועוד חברים ...בני עטרות ומי עוד?

מר עובד שטח:

קובי ומיתר.

מר שמעון סוסן:

הא וקובי ומיתר אמרו ,הם אמרו לא ידענו ,הם אמרו :אם

מישהי תעלה או מישהו יעלה לאולימפיאדה ,אנחנו מעניקים לו עד .₪ 20,000
עכשיו הם יצרו סיטואציה בעייתית עכשיו .צריך להכפיל .אז מצאנו את הדרך.
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אז זה לעניין הזה .ומשם הם אמרו עכשיו אנחנו רוצים שגם אייל יהיה לשותף
לזה .אז אייל ליווה את ,שנייה רגע .אייל ,לא הבנתי את השליטה לגמרי.
כשאני נזכר בה אני בוכה .אייל ,אני אומר מספר משפטים ,הוא מאמן היום
בלפיד .בעבר שנים רבות במזור .והעיניים שלי אתם יודעים .כמובן מאות
ילדים בחבל מודיעין למדו אצלו ,הוביל הרבה הישגים מדליות ואליפויות .אייל
מאמן את גילי מאז שהיא בת  , 8ומאז מלווה אותה באופן צמוד ומסודר ,גם
אתה אייל דוגמא וסמל למסירות ,לחברות ,היכ ולת לגרום לבני נוער להאמין
בעצמם ,להגיע לשיאים חדשים ,גם ממך אייל אני מצפה שהזכייה שגילי תביא
לפריחה של הג'ודו בחבל מודיעין .שנפתח עוד חוגים ועוד פעילויות ,כמובן זה
חשוב לי מאוד שיחד עם גילי תעודדו את הילדות שלנו בחבל ,ותמשיכו לעשות
את הפעולה ,באמת אייל אז יישר כוח לך ,קודם כל מגן .זה של נתי .אייל לך
מלגה של .₪ 5,000

מר אייל:

תודה רבה.

מר שמעון סוסן:

יישר כוח .אנחנו מעריכים גם את אלה שהם עוזרים

ומסייעים ,יישר כוח לך.

מר אייל:

אני רוצה להגיד רק משפט ,מעבר למדליה ,הג'ודו זה גם חינוך

לדור הצעיר .אנחנו מ אוד מאוד רוצים לצרף ילדים חדשים לג'ודו ,לעבוד על זה
בצורה קצת יותר רצינית גם בחבל מודיעין .זה הישג אדיר אין ספק בכלל ,זה
באמת הישג גדול ,זה בשבילי בשבילנו ,מתרגשים מאוד .ואני מקווה בפריז
לחזור על זה.
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מר שמעון סוסן:

אנחנו פה גם בפריז .ואחרון חביב שלא נכבי ר מילים ,הוא

הביא את הג'ודו ,כמעט אפשר לומר ,אבי הג'ודו בחבל מודיעין .נתי כפרי שכל
חייו ,אבל נתי דבר אחד אני כבר אומר לך שלא ...לקבל כסף .כשאמרו לי נתי,
אמרתי נתי יכול לתת מלגה למועצה.

מר נתי כפרי:

קודם כל בשבילי זה סגירת מעגל מפני שאייל היה חניך

ראשון ש לי בבית דני .חניך שלי מביא מדליה אולימפית עם גילי ,יותר כיף מזה
לא יכול להיות ,תודה ענקית.

מר שמעון סוסן:

נתי ,באמת ...מאוד מאוד ומוקירים את הפעילות שלך

לאורך כל השנים ,חכה אני בא עם המדליה .יישר כוח.
מר נתי כפרי:

תודה על כל היום הזה ,מדהים.

מר שמעון ס וסן:

חברים ,באמת ריגשתם אותנו ,שלא תחשבו -

דובר:

ריגשתם אותנו בחזרה.

מר שמעון סוסן:

אגב שלא תחשבו שאם אני חוזר הביתה עכשיו ,אני רואה

את זה בשידור חוזר אני לא בוכה .שלא תטעו.

אבא של גילי שריר :אתמול ישבנו עם גילי וראינו את הקרבות ,הקלטנו את
זה בטלוו יזיה ראינו -

מר שמעון סוסן:

גם אנחנו.
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אבא של גילי שריר :היינו במתח ,למרות שידענו...
מר שמעון סוסן:

אגב לא רואים מה המשמעות של גילי בקרב הזה .כלומר מי

שלא מצוי בספורט לא רואה את הקרבות קודם ,הוא לא מבין שאם היא לא
הייתה מנצחת קודם הם לא היו מגיעים בכלל ,זו נקודה -

מר נתי כפרי:

אני אסביר ,צריך להבין את שיטת התחרות .בעצם הקרב

הראשון שזה היה נבחרת ישראל נגד נבחרת איטליה .יש בעצם  3בנים ו 3 -
בנות .הקרב התחרות הקבוצתית הסתיימה בתיקו .וזה אומר שעושים הגרלה,
עושים הגרלה אם זה בתיקו בין  2הקבוצות ,ואז עולה ,בעצם מי שהוגרל עולה
לקרב שבעצם יכריע ,וזה נפל על גילי.

מר שמעון סוסן:

טוב שכך.

מר נתי כפרי:

אם היא הייתה מפסידה בקרב הזה -

מר שמעון סוסן:

אין כלום.

מר נתי כפרי:

כל הנבחרת הביתה .זאת אומרת שלא משנה ששגיא ניצח

ואחרים ניצחו ,אם בקרב הזה -
מר שמעון סוסן:

זה ב רור.

מר נתי כפרי:

אם היא הייתה מפסידה -

מר שמעון סוסן:

ו מזל שזה היה על גילי .

דובר:

מזל שלנו שזה היה שם.
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מר נתי כפרי:

נכון ,נכון.

גב' סימון שייביץ :שכחנו דבר אחד בדרך ,מאחורי ילדה ואלופה אולימפית יש
זוג הורים שהשקיעו -
מר שמעון סוסן:

אמרתי.

גב' סימו ן שייביץ :שעות ,אנרגיות ,כסף בלי סוף .והם המנצחים גם הגדולים
בסיפור הזה.
מר שמעון סוסן:

עליכם באמת ,כל הכבוד .אריק רצית לומר משהו?

מר אריק אטיאס :אני פשוט ,גם המון כ בוד להורים ,כי אני פחות או יותר,
לפני  15שנה גם הפקדתי אצל אייל ונתי את הבת שלי ,היא לא ה גיעה רחוק
מידי ,אז כל הכבוד לגילי ולהורים ,והמון תודה לכם על כל מה שאתם עושים...
דובר:

תודה רבה.

מר שמעון סוסן:

אני רוצה לפני שאנחנו מסכמים את הסשן הזה ,אנחנו

כמובן אחרי זה בישיבה פורמלית ,אתם מוזמנים להישאר .אני בטוח שיש לכם
מה לעשות .גילי לא לדאוג ,הצ 'ק יגיע .דורון תשלם בינתיים .דורון אתה יודע
אתגרנו אותך .כמובן במזור גאים בך .נמצאים פה גם חברי המועצה וגם אילן
וגם דורון וגם שייקה ,וכולם גאים ומתרגשים .היו טלפונים היו  , SMSזה
פשוט חוויה -
מר אילן קופרשטיין:
מר שמעון סוסן:

שלחנו תמונות.

חוויה מיוחדת במי נה .אני רוצה להודות לצוות שסייע

ומסייע בכלל כל הזמן ונמצא שם ,גם מיתר המנכ"ל וגם אריה וגם קובי מנהלת
מחלקת הספורט ,שארגנו את האירוע ,זה אייל ומי עוד?

מר אילן קופרשטיין :עובד.
מר שמעון סוסן:

עובד שטח .חבר'ה כשאמרתם מלגות וסיפרתם סיפורים
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ואמרתם אולימפיאד ה אמרנו הא ,כמה נצטרך ,כמה נזדקק לזה .אני כל כך
שמח שניבאתם נבואה שהיא הגשימה את עצמה ,ואני כל כך שמח שיהיו עוד
כאלה ,ואני בטוח שגילי לא תרפה ותלך כמו שאומרים לפריז ,זה קרוב .גילי
אני מבטיח לך שאם את לא מאכזבת אותנו בפריז ,זה לא יהיה באולם כזה .זה
אני מתחי יב.

גב' גילי שריר:

בסדר ,שיהיה לאן לגדול.

מר שמעון סוסן:

באמת יישר כוח לכולם ,אני גאה להיות במועצה הזאתי.

אני גאה שאת נמצאת במועצה הזאתי שייצגת את ישראל ועשית את זה כל כך
טוב .ממש בהתרגשות כזו גדולה ,וזה רק מעט שבמעט מה שאנחנו יכולנו
לעשות ,באמת תודה לכ ם.
מר נתי כפרי:

שמעון אני רוצה להגיד תודה לדורון ...לאתר חברה

מאמצת לגילי ממש לפני חודשיים קונצרט ,אז תודה ענקית גם לך.
מר שמעון סוסן:

זה ...נהדרים.

מר נתי כפרי:

בהחלט.

מר שמעון סוסן:

גילי עוד מעט לא תצטרך את הספורט .יישר כוח לכם

באמת ,באהבה גדולה .אתה לא מאמין ,אני בא הביתה היא שמה את ההקלטה
אני בוכה ,אני בוכה ,אני לא יכול להשתלט .אני לא יכול להשתלט .אני אומר
לך בבית עכשיו ,אני הולך הביתה ,אתה מראה לי את זה אני בוכה .חברים,
קודם כל תודה .זה לא נשלט ,באמת לא נשלט .לא הבנת עכשיו ,זה לא משנה
שהיא פה .אני בבית עכשיו רואה את זה בהקלטה אני בוכה .הילדה שלי באה
אליי' :אבא קרה משהו?' חברים אנחנו פותחים את ישיבת המליאה ,על סדר
היום יש נושאים -
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דובר:

הנהלה קודם לא?

עו"ד חן סומך:

כן ,אבל אנחנו נאחד את זה ,אפשר באופן עקרוני אם אתם

תאשרו את סדר היום ,אנחנו יכולים ,בכל מקרה אנחנו לא בקוורום עדיין.
מר שמעון סוסן:

יש לנו פה -

מר יוסי אלימלך:

יש הנהלה אם אתה רוצה.

מר שמעון סוסן:

לא ,יש הנהלה.

מר יוסי אלימלך:

 8כן.

מר שמעון סוסן:

יש הנהלה ,יש לנו גם זום .משה נחמיה ,דובי.

מר יוסי אלימלך:

בוא נעשה הנהלה .מתחילים מיש יבת הנהלה.

*** הפסקה ***

מר שמעון סוסן:

אני פותח את ישיבת המליאה ,אותם נושאים כמובן .על

סדר היום אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  . 29אישור הארכת שירות
מנהלת מחלקת גבייה ,אישור הסכם הקצאת קרקע עמותה לגיל הרך .אישור
הסכם הקצאת קרקע עמותה גנאחר .אישור הגדלת הסכם חברת אגאין .אישור
תקציבי מיסים ביישובים .אישור מכרזים  . 14/21 , 2/21תב"רים לפי הפירוט.
יש נושאים שביקשנו דיווח פעילות הרשות לביטחון קהילתי.
. 10

דיווח פעילות הרשות לביטחון קהילתי .

מר שמעון סוסן:

אני מציע שנתחיל בדיווחים ואחרי זה נעבור לנושא ים.

הרשות לביטחון מי רצה לדבר?
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מר יוסי אלימלך :דור.
מר שמעון סוסן:

בבקשה .אנחנו ביקשנו ,מי ביקש?

מר יוסי אלימלך:

שידווח על הפעילות .דור הוא מנהל הרשות לביטחון

קהילתי ,הוא מחליף את דניאל קנדלר שנמצאת בחופשת לידה .הרשות לביטחון
קהילתי אני מזכיר לכם זה הג לגול של עיר ללא אלימות שהיה כ  10 -שנים,
וביטלו ,לא ביטלו ,הסבו את הפרויקט הזה וקראו לזה הרשות לביטחון
קהילתי ,עסוקים בעיקר במניעת ונדליזם ואלימות ,בין השאר אפשר להגיד
במהלך הימים הרגילים במערכת החינוך על ידי מדריכי מוגנות ,שנמצאים
בבתי הספר .וחלק גדול מהפעי לות שלהם זה בחינוך הבלתי פורמלי בשעות
הערב ,בשעות הלילה ,סדנאות ,עבודה עם נוער ,אז הזמנו אותו פה כדי לתת
איזו סקירה קצרה ככה לחברי המליאה על הפעילות שלהם בעיקר בקיץ ובכלל.
בבקשה דור.
מר שמעון סוסן:

בבקשה דור.

מר דור בן דוד:

שלום לכולם ,יוסי כבר הציג .לפנ י שככה אנחנו נתחיל

ונראה את התהליך שעברנו בקיץ ,ועוד לא סיימנו אותו ,אנחנו רק כחודש
וקצת מה  , 20.6.21 -חודש וחצי כמעט ,חשוב להגיד שכל הפעילות שלנו היא
פעילות גג ,ששותפים כל גורמי המועצה מתאגיד מעגלים ,אגף רווחה וקהילה
וכל האגפים בעצם יצרנו גג אחד ,כדי לייצר את הפעילות ולאגם משאבים ,גם
כוח אדם גם זמן גם פעילויות והכול ,אז בואו נתחיל קודם כל בסרטון קטן
שהתחלנו.
*** הקרנת סרטון ***
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מר דור בן דוד:

זו הטעימה הקטנה של מה שעשינו בקיץ ,כשהתחלנו ב -

 20.6.21ובעצם יצאנו מחשש ,אנחנו יודעים שבסטטיסטיקה שלקראת הקיץ יש
עלייה בשימוש בסמים ,בתאונות דרכים ,בוונדליזם ,באלימות ,ופגיעות מיניות,
ושתייה ובפציעות ,ולכן מה שעשינו קבענו לעצמנו מטרות ,כשהמטרה היא
בעצם העלאת מודעות ,הגברת נוכחות של אנשי חינוך ויצירת חלופות ,טיפים
להכנה להורים ,ושמירה על קשר עם נערים בפוטנציאל סיכוני  ,שאנחנו כבר
מכירים אותם מבית הספר גם האזורי וגם היסודיים שלנו .ובעצם אם אנחנו
רואים פה ב  9.2.2020 -שהיה בעצם מסיבת טבע אצלנו ברחבי החבל ,אמרנו
שאחד מהיעדים שלנו ,אנחנו רוצים להקים מתחמי קיץ בטוחים עם אנשי חינוך
עובדים סוציאליים ,כדי בעצם למנוע ולמזער כמה ש יותר נזקים בטבע ובנוער.
ובעצם מה שיצאנו ,יצאנו לקראת בניית תכנית גג מועצתית בנושא .שמה
שעשינו זה בעצם ליכדנו את כל השותפים ,שיהיה גוף אחד שמתכלל את כל
הסיפור של הנוער ,שזה חברה ,רשות ,תאגיד מעגלים ...שיטור ,ובעצם יצרנו
מתוך זה מתחמי קיץ ,סדנאות ,הדרכות ,עב ודה מקדימה בבית הספר ,העצמה
וידע בסדנאות והצעות להורים ,ונכון לנתונים של אתמול כ  1/3 -מהמשתתפים
מכלל פעילויות הנוער בהחרגת תנועת הנוער ,השתתפו בתוכניות מניעה שכללו
או אלכוהול או סמים או מיניות או מוגנות או ונדליזם או העצמה אישית,
וחשוב להגיד שהקיץ עוד לפנינ ו ,וזה בעצם ההישגים שהגענו עד עכשיו .זהו ,זה
בגדול.

מר שמעון סוסן:

אתה מרגיש שיש לך ,שאתם מצליחים להגיע ליותר

מקומות .כמה איתך יש בצוותים?
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מר דור בן דוד:

כמה צוותים יש? מדריכי מוגנות יש לנו בעצם היום  , 6שיש

מדריכות מוגנות .יש לנו עוד צוות של קידום נוער שתגבר אותנו ,יש לנו
עובדים סוציאליים ,עובדת סוציאלית של נערים ונערות שתגברה אותנו .ואשת
התיאום דרך רכזי הנוער שהצלחנו להגיע למושבים ,שהם בעצם התיאום שלנו
עם המושבים .מקומות שיש רכזי נוער שפעלו ,הצלחנו יותר להגיע ולייצר יותר
פעילות .הגענו במצטבר ל  700 -ילדי ם בתקופה הזאתי ,הגענו לעוד כמה מאות
ילדים ,וזה בלי העבודה בתוך בתי הספר.

דוברת:

היה לכם קשר עם הקב"סים בכל הדרך הזו?

מר דור בן דוד :יש קשר וגם עכשיו אנחנו מייצרים ,יש בסוף החודש שיחה
מקדימה כדי לבנות תכנית עבודה ביחד עם הנשירה ,ביחד עם קידום נוער,
שהם אחראיים בעצם.

דוברת:

הם כן היו...

מר דור בן דוד:

בתוכנית הזאתי לא ,אבל הם מתוכננים בשנה הבאה.

מר יוסי אלימלך :רק לציין שמדריכות מוגנות שלו גם מנהלות את כל
החקירות האפידמיולוגיו ת במהלך השנה וחצי האחרונות ,הן החוקרות שלנו.
מר דור בן דוד:

וגם איתור צרכי ם.

מר אריק אטיאס :כולכם עובדים של הרשות או של -
מר יוסי אלימלך :שלנו ,שלנו.
מר אריק אטיאס :של המועצה.
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מר יוסי אלימלך :כן ,כן ,כן.
מר אריק אטיאס :אבל מונחים על ידי המשרד לנה פליטמן וכל החבר'ה שם?
מר דור בן דוד:

אנחנו מונחים על ידי גם המשרד לביטחו ן פנים -

מר יוסי אלימלך:

זה כל שבוע עובר משרד בערך.

מר דור בן דוד:
שצריכים.

אבל בעיקרון אנחנו מה שהרשות צריכה ,ומה שהצרכים

מר אריק אטיאס :אני אגיד משפט אחד ,הארגון שאני עומד בראשו חינוך
לחיים ,מוביל כרגע תכנית לאומית למוגנות ברשת .אני אשמח לדבר איתך
ל נסות לראות איך אפשר גם לעזור פה .התחלנו פיילוט באילת ,וזה אמור
להמשיך בכל הארץ .נהיה בקשר.

מר דור בן דוד:

בכיף .ובנוסף כשאנחנו ממשיכים ומדברים על מניעה ,זה

המניעה בנוער ,מדברים על מניעה מגיל  0עד  , 120ולכן אנחנו רוצים להזמין
את חברי המליאה ליום עיון ברטו רנו שהמועצה יוצאת אליו ב  11.10.2021 -זה
מ  09:00 -עד  , 15:00נשמח ממש לראותכם ,שתיקחו חלק -

מר יוסי אלימלך:

רטורנו מוסד גמילה.

מר דור בן דוד:

בישיבה הזאת.

מר יוסי אלימלך:

אנחנו עושים סיור.

מר דור בן דוד:

תודה על ההקשבה.

מר אריק אטיאס :בהצלחה.
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מר יוסי אל ימלך:

אקשטיין היינו מזמן לפני  10שנים.

מר שמעון סוסן:

חברים יש לכם עוד שאלות? יש -

מר יוסי אלימלך :תודה רבה דור.
מר דור בן דוד:

תודה רבה לכם.

מר שמעון סוסן:

תודה רבה לך .חברים אנחנו ממתינים שעוד אחד יעלה

למליאה ,אם לא אנחנו צריכים להמתין עוד  10דקות .ת כף עולים ,כשנהיה
פורמלית בזום במליאה.

מר יוסי אלימלך :אהרון גל עלה.

מר שמעון סוסן:

טוב חברים ,יופי אהרון שלום .חברים קודם כל אישור

פרוטוקול ואחרי זה נדבר זה ,יופי תודה אהרון.
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 29מיום . 30.06.2021

מר שמעון סו סן:

אישור פרוטוקול ,יש למישהו הערות על הפרוטוקול? אני

מבקש לאשר את הפרוטוקול  ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 29מיום
. 30.06.2021

מר שמעון סוסן:

אני רוצה שנציג את אושרה ,ד"ר אושרה אלפסי היא

מנה לת אגף החינוך .תגידי כמה משפטים למליאה.
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ד"ר אושרה אלפסי :אהלן ,קודם כל אני חייבת לציין שהתחושה הביתית
והמשפחתית של המועצה מרגשת אותי מהרגע שנכנסתי ובכל יום מחדש.
רובכם יודעים שעם כניסתי לתפקיד ,בערך שבוע אחר כך עברתי משהו אישי -

מר שמעון סוסן:

תרימי את הקול.

ד"ר אושרה אלפסי :בדרך כלל מבקשים ממני את ההיפך .אוקיי ,אז אני
אומרת שרובכם יודעים שמיד עם כניסתי לתפקיד ,בערך שבוע – שבוע וחצי
אחרי שהתחלנו להתארגן עברתי משהו אישי לא פשוט עם הבן החייל שלי,
והיום אנחנו במצב יותר טוב בבית ,אבל הסתכלתי אחורה ואמרתי ל עצמי איזה
מקום מדהים נכנסתי לעבוד בו ,כי גם אנשים שאני לא מכירה התקשרו וכתבו,
והם ביקשו את שמו המלא כדי לברך ולקרוא תהילים בשבילו ,וזה היה מרגש
בצורה בלתי רגילה לאורך כל התקופה שהיינו איתו ,וזה נתן תחושה של להיות
שותפה לארגון שהוא מעבר לכל אנושי ומשפחתי וח ם ודואג באמת .אני השבוע
פגשתי את ...אופיר בישיבה שגם שמעון סוסן ישב בה כמובן ,והצגתי את
התוכנית התלת שנתית של אגף החינוך .אני חייבת לומר בהגינות ובגאווה
גדולה שקודמתי בתפקיד שרון ,שיצא לי לדבר איתה כבר כמה וכמה פעמים,
אנחנו רואות עין בעין דברים ,אז הרבה דב רים שהיא כבר התחילה לזרוע לי
זרעים ,שאני חושבת שאני אעבוד איתם ,ועוד כמה דברים שנשנה כמובן ונשפר,
אבל מאוד שמחתי על הדברים שהיא הספיקה כבר לעשות גם בשנתיים של
קורונה .וזהו אני מקווה שמהר מאוד היעדים שלנו יוגשמו ,כשבגדול כל
המטרה היא שאגף החינוך ישגשג ,שאף חניך תלמיד בכל החבל לא ירצה לצאת
החוצה ,כי יהיה לו מענה בתוך החבל ,זו המטרה בגדול .ולא כי הוא יהיה קהל
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שבוי ,אלא כי יהיה מענה לצרכים המיוחדים שלו בתוך החבל ,והוא ילך אליהם
בשמחה .ואני מניחה שאנחנו נוכל לעשות את זה בקלות ,ותודה לכולם גם על
התמיכה.

מר שמעון סוסן:

תודה אושרה ,בהצלחה .מן הסתם במליאה ,קודם כל

בהצלחה שיהיה לך בשם כולם .מן הסתם כשנפתחת שנת הלימודים או קצת
לפני או קצת אחרי ,ותהיה ישיבת מליאה ,אז תבואי לדווח על פתיחת שנת
הלימודים .אני מניח שזה יהיה אחרי .אם אנחנו עושים עכשיו באוגוסט ,אז
אנח נו נעשה אי שם בתחילת ספטמבר ,וזה יהיה בדיוק אחרי פתיחת שנת
הלימודים ,אז את תדרשי גם כן לבוא לתת דיווח על פתיחת שנת הלימודים,
ואז יהיה יותר ממצה .אני מקווה גם שלא יהיה חלק בזום וחלק בזה ,אלא
שיהיה פרונטלי.

ד"ר אושרה אלפסי :הלוואי.
מר שמעון סוסן:

אני מקו וה.

ד"ר אושרה אלפסי :הלוואי.
מר שמעון סוסן:

תודה ובהצלחה.

ד"ר אושרה אלפסי:

.2

תודה רבה.

אישור הארכת שירות מנהל מחלקת גבייה.

מר שמעון סוסן:

חברים ,אישור הארכת שירות מנהלת מחלקת גבייה.

מר יוסי אלימלך:

מנהל מחלקת גבייה אפרים מנצור ,מנהל מחלקת הגבייה

עבר את גיל  , 69אנחנו מבקשים את אישור המליאה להאריך את תקופת
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העסקתו בשנה נוספת עד ה  , 1.11.2022 -וזאת מתוקף גילו ,כלומר הוא עובר את
גיל  , 70צריך את אישור מליאת המועצה לזה.

מר שמעון סוסן:

בסדר ,כמובן אנחנו ממליצים לאשר את הארכה שלו ,אפי

עושה עבודה מצוינת ,ו הביא את הגבייה למקומות מצוינים ,זה בהמלצת כל
אנשי המקצוע ,בבקשה יש למישהו הערות? אני מבקש להאריך ,מי בעד? מישהו
מתנגד? אושר הארכה למנהל מחלקת הגבייה על פי הבקשה פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות מנהל מחלקת גבייה  ,מר אפי
מנצור עד ליום . 1.11.2022

.3

אישור הסכם הקצ א ת קרקע העמותה לגיל הרך.

מר שמעון סוסן:

אישור הסכם הקצאת קרקע עמותה לגיל הרך.

מר יוסי אלימלך:

יש לנו אם אתם זוכרים עברנו כמה תהליכים ,בזמנו

אישרנו את התבחינים של הקצאות קרקע ,אחרי זה אישרנו את החלטת ועדת
הקצאות קרקע לעמותה לגיל הרך ,להקצות לה קרקעות ביישובים השונים,
עבור הפעלת המעונות .אז מונח בפניכם ההסכם שנחתם איתה ,זה הסכם גנרי
של משרד הפנים  ,שמאשר ,כלומר מסדיר את כל נושא ההתקשרות בין המועצה
לעמותה לגיל הרך לטובת הפעלת המעונות ,יש לכם את ההסכם מולכם.

מר שמעון סוסן:

זה סטנדרטי.

מר יוסי אלימלך:

ההסכם סטנדרטי ללא תמורה כן.
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מר שמעון סוסן:

יש למישהו שאלות? אנחנו מבקשים לאשר את ההסכם עם

העמותה לגיל הרך ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע העמותה לגיל הרך .

.4

אישור הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר .

מר שמעון סוסן:

אישור הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר.

מר יוסי אלימלך:

יש בלפיד גן אנתרופוסופי ,שמופעל על ידי עמותת גנאחר.

אותו הליך נקטנו בדיוק כמו עמותה לגיל הרך .פרסמנו מודעה בעיתון עבור
הבקשה שלהם להקצות להם קרקע להפעלת הגן .אנחנו מביאים את סוף
התהלי ך עכשיו ,את ההסכם שחתמנו איתם ,הסכם גנרי לאישורכם.

מר שמעון סוסן:

גן האנתרופוסופי לידיעה הוא כבר  20שנה בלפיד מתקיים.

וזה גן שמעת לעת צריך לחדש לו את ההסכמים ,כי מדובר ב -
דוברת:

הוא לא מוכר.

מר שמעון סוסן:

אני רק נותן רקע .מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ההס כם

פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר.
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.5

אישור הגדלת הסכם חברת אגאין – הוספת קומות משרדים בניין ועדה
לתכנון.

מר שמעון סוסן:

אישור הגדלת הסכם חברת אגאין ,הוספת קומות משרדים.

מר יוסי אלימלך:

חברת אגאין בונה לנו את  2הקומות פה מעל בניין הוועדה,

הוועדה לתכנון .המעטפת הסתיימה -
מר שמעון סוסן:

תסביר משפט אחד לגבי ההוצאות ,כי בעצם אנחנו עשינו

מכרז והחברה -
מר יוסי אלימלך:

אנחנו עשינו את המכרז ,החברה הכלכלית היא שמבצעת

את התשלומים.
מר ג'קי להב:

עשינו הסבה.

מר יוסי אלימלך :המכרז הבסיסי ,כלומר של המעטפת עמד על כ  5 -מיליון ,₪
כל מה שאתם רואים .כשהשלב הבא זה בעצם עבודות גמר ,ריצוף ,כל מה
שקשור בזה ,עד מה שנקרא קבלת מפתח .הצוות המקצועי של המועצה ניהל
משא ומתן עם הקבלן שביצע את הפרויקט חברת אגאין .אני מזכיר הפרויקט
עמד על כ  5 -מיליון  .₪סך כל התוספות ,שזה כל העבודות מסביב ,של ריצוף,
תקרות ,עבודות גבס ,חשמל ,מיזוג ,בינוי ,כל מה שקשור בזה ,מסתכמות -
מר שמעון סוסן:

כולל ריהוט?

מר יוסי אלימלך:

לא ,ריהוט ומחיצות מזכוכית ,זה מחוץ לפרויקט הזה.

אנחנו ביצענו עליו מכרזים נפרדים .מעבר לזה כל התוספ ת של העבודות
מסתכמות ב  1.994 -מיליון  ,₪כמעט  2מיליון  .₪ואנחנו מבקשים את אישור
המליאה להגדיל את ההסכם עם חברת אגאין .סך ההגדלה יעמוד על כ 40% -
משווי העבודות ,כלומר  40%משווי המכרז המקורי.
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מר ג'קי להב:

כמעט  7מיליון .₪ 6,960,000 ,₪

מר יוסי אלימלך :כן.
מר שמעון סוסן:

ככלל אנחנו הקצנו ,הערכנו את בניית  2הקומות ב  8 -מיליון

 ,₪זאת אומרת זה לא חורג כרגע מהתקציב .אלא מה ,הקבלן זכה בסכום
מסוים בבנייה הבסיסית שנתנו לו לעשות אותה.
מר ג'קי להב:

המעטפת.

מר שמעון סוסן:

מעטפת ,בלי שנכנסנו פנימה .עכשיו כשנכנסים פנימה

אנחנו נגיע פחות או יותר ,יכול להיות שגם נחצה את ההוצאות הזאתי ,כי
אנחנו הולכים להוציא כסף בחיבור בין המבנים .לשנות את הכניסה של
המועצה .נעשה פרזנטציה בעניין הזה למועצה -
גב' סימון שייביץ:
מר יוסי אלימלך:

כמה מ"ר הוספו שם?
 800מ"ר ב  2 -הקומות ,כ  800 -מ"ר.

מר ג'קי להב:

 400מ"ר כל קומה.

מר שמעון סוסן:

 400מ"ר עם מעליות שלא היה גם 2 .פירים למעליות,

מעלית אחת בפועל ,מעלית זה -
מר יוסי אלימלך:

להגיד מילה על הזה?

מר שמעון סוסן:

תגיד.

מר יוסי אלימלך:

אנחנו מבטלים ,בגדול אנחנו מבטלים את הכניסה הנוכחית

לבניין הז ה .מי שיעבור לשם לבניין הזה זה אגף הכספים קומה אחת בגדול,
והלשכה ואגף המינהל הכללי לקומה למעלה .החדרים שיתפנו פה בבניין הזה,
אנחנו מכניסים את כל הקרוונים שמסתובבים לנו בחוץ לתוך הבניין הזה ,כדי
לפנות פה שטח ,כדי לעשות עוד דברים קצת יותר חכמים ,ובלי טלאי על טלאי
על טלאי .אז מפנים את כל הקרוונים .כל עמותה שיושבת שם ,תאגיד מעגלים
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וכו' ,כולם ייכנסו .כשהרעיון הוא לבטל את הכניסה הנוכחית ,אני אגיד את זה
בצורה גרפית עכשיו ,מבטלים את הכניסה הנוכחית ,הכניסה לבניין תהיה דרך
חניית המנהלים ,השביל בין  2הבניינים היום יש בו איזה עץ כזה ענק ,זאת
תהיה הכניסה המרכזית ,אנחנו מוסיפים איזה מן פטיו כזה ,שיחבר בין 2
הבניינים .ואז בעצם בן אדם יגיע דרך החניות ,שזה הופך לרחבה אחת גדולה,
אנחנו מבטלים את החנייה ,ייכנס לבניין ואז יהיה לו ימינה לבניין החדש,
שמאלה לבניין הישן ,כמובן עם עב ודות פיתוח מסביב וכו' ,זה התוכנית ככה...

מר שמעון סוסן:

אנחנו נביא תכנית מפורט שתראה למליאה את כל התרחיש

הזה .כרגע אנחנו נמצאים בלסיים את הקומות ,ועם האישור של הגדלה לקבלן,
זה מה שאנחנו צריכים פה ,כי התקציב ידענו שאנחנו סביב ה  8 -מיליון  ,₪אלא
הגדלה לקבלן ב  ,₪ 1,900,000 -כמה?

מר יוסי אלימלך.₪ 1,994,000 :
גב' סימון שייביץ :סך הכול הפרויקט הוא  8מיליון ?₪
מר שמעון סוסן:

לא ,אנחנו מעריכים ,אנחנו לא נחצה ,אם היינו צריכים

לטפל ב  2 -הקומות רק ,זה מה שהערכנו מלכתחילה 8 ,מיליון  .₪אבל אנחנו
עכשיו התפתחנו לכיוונ ים של לחבר את המבנים ,זה דבר שעלה תוך כדי תנועה.
בזמנו דובר שאולי נעשה גשר ,שיהיה בין הקומות .אני התנגדתי לדבר הזה ,אני
מכיר את זה ממקומות אחרים ,לא משנה לא עשינו גשר .אני גם לא חושב
שגשר זה דבר נכון .אבל אנחנו עכשיו הולכים לציין תמונה ,תציירי לך תמונה
שלו קחת ,אין את הכניסה פה יותר.

גב' סימון שייביץ :הבנתי ,הבנתי את מה שהוא אמר.
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מר שמעון סוסן:

משנים את הגרסה ,ובאים למועצה שמקבלים אותה במקום

אחד .מי שרוצה לפנות שמאלה למחלקות ,מי שימינה ,זה שינויים שיעלו עוד
כסף ,נדבר עליהם .כרגע ל  2 -הקומות אנחנו סביב הה וצאה שתכננו מלכתחילה.
אגב את הכסף מוציאה החברה הכלכלית .זה לא קשור ,אומנם זה בהסכם עם
המועצה הכול ,אבל החברה מוציאה את הכסף ,אנחנו בטרייד איתם בשכירות.
אני מבקש את האישור להגדלה של מה שדובר פה לחברת אגאין של כמה?
מר יוסי אלימלך :כ  40% -מהסכום המקורי ,הגדלה של כ .₪ 1,994,000 , 40% -
מר שמעון סוסן:

בבקשה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת הסכם חברת אגאין – הוספת קומות
משרדים בניין ועדה לתכנון .

.6

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

מר שמעון סוסן:

אישור תקציבי מיסים ביישובים .יניב.

מר יניב חלפון:

כן ,חברים שלום .אז ככה למליאה הגישו  3יישובים.

למעשה ה  3 -האלה סוגרים את סך הכול היישובים לתקציבי שנת  . 2021אני
אומר ככה -
מר שמעון סוסן:

דבר חזר.

מר יניב חלפון:

לישיבה היום הגישו  3יישובים את התקציב לשנת . 2021

אני אזכיר לכם שבאישורכם אתם מ אשרים הן את התקציב והן את צו המיסים.
אז אני אתחיל .היישוב הראשון זה היישוב בית נחמיה .התקציב המוגש לשנת
 2021זה  .₪ 1,363,000כאשר צו המיסים תעריף מגורים זה  ₪ 15.25למ"ר,
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תעריף עסקים זה  ₪ 5.49למ"ר.

מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את תקציב צו המיסים של בית נ חמיה .מי

בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בית נחמיה לשנת 20 21
ע"ס  ₪ 15.25למ"ר מגורים ,ו  ₪ 5.49 -למ"ר עסקים ,וכן תקציב בית נחמיה
לשנת  2021ע"ס .₪ 1,363,000

מר יניב חלפון:

התקציב הבא זה בית עריף .התקציב המוגש לשנת  2021זה

 .₪ 1,149,918כאשר צו המיסים תעריף מגורים  ₪ 15.18למ"ר ,תעריף עסקים
 ₪ 3.5למ"ר.

מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את תקציב וצו המיסים של בית עריף ,מי

בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בית עריף לשנת 20 21
ע"ס  ₪ 15.18למ"ר מגורים ,ו  ₪ 3.5 -למ"ר עסקים ,וכן תקציב בית עריף
לשנת  2021ע"ס .₪ 1,149,918

מר יניב חלפון:

כרם בן שמן ,סך התקציב המוגש לשנת .₪ 316,349 2021

כאשר צו המיסים יש לנו תעריף מגורים זה  ₪ 7.21למ"ר.
מר שמעון סוסן:

מי בעד תקציב כרם בן שמן וצו המיסים? מ ישהו מתנגד?

אושר פה אחד.
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב כרם בן שמן לשנת
 2021ע"ס  ₪ 7.21למ"ר מגורים ,וכן תקציב כרם בן שמן לשנת  2021ע"ס
.₪ 316,349

.7

אישור מכרזים:
*

מכרז  – 2/2021לביצוע עבודות מערכת שו"ב ועבודות חשמל ת.
שאיבה בתחום ש יפוט מועצה.

*

מכרז  – 14/2021הקמת מקווה כפר טרומן.

מר שמעון סוסן:

אישור מכרזים.

מר יוסי אלימלך :מכרז  2/2021ביצוע מערכות שו"ב שליטה ובקרה ועבודות
חשמל בכל תחנות השאיבה של המועצה .הוגשה הצעה אחת של חברת ד .גלעד
מתקני אוטומציה וחשמל  15.2%הנחה על כתב ה כמויות .סך הכול ההצעה
 ₪ 2,578,000כולל מע"מ .הוועדה ממליצה להכריז עליה כהצעה הזוכה לאור
היותה עומדת בכל תנאי הסף.
מר שמעון סוסן:

תגיד כמה משפטים על מה מדובר.

מר יוסי אלימלך:

זו מערכת ,כל מתקני השאיבה שלנו אנחנו רוצים אפשרות

לשליטה מרחוק מערכת דיווחים מרח וק .היום מה שקורה גם כשיש תקלה
בתחנת שאיבה ,עד שמגלים אותה אם מגלים אותה -
מר שמעון סוסן:

יש זרימה ויש זיהומים.

מר יוסי אלימלך:

וקנסות וכו' .זו מערכת שתיתן לנו מצב אמיתי בזמן אמת
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למועצה ,מערכת ממוחשבת ,מערכת שליטה של כל תחנות השאיבה במועצה.

מר שמעון סוס ן:

יש למישהו שאלות? אני מבקש לאשר את המכרז הזה ,מי

בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז פה אחד של מערכת שו"ב ועבודות חשמל,
תחנות שאיבה בתחום שיפוט המועצה.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 2/2021לביצוע עבודות מערכת שו"ב
ועבודות חשמל ת .שאיבה בתחום שיפוט מועצה .

מ ר שמעון סוסן:

מכרז . 14/2021

מר יוסי אלימלך:

הקמת מקווה בכפר טרומן .הוגשו  2הצעות ,ההצעה הזולה

שעומדת בתנאי הסף היא של קהלני ניר ,בסך  .₪ 1,548,000הוועדה ממליצה
להכריז עליה על ההצעה הזאת של קהלני ניר כהצעה הזוכה ,בהיותה ההצעה
הטובה ביותר ועומדת בתנאי הסף.
מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את המכרז ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר

פה אחד המכרז של הקמת מקווה בכפר טרומן.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 14/2021הקמת מקווה כפר טרומן .
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.8

תב"רים:
א.

תב"ר  148הצטיידות מעונות יום (עדכון) – הגדלה בסך 300,000
 .₪מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד הקטנת תב"ר
.) 143

ב.

תב"ר חדש – בניית מועדון פיס טירת יהודה בסך .₪ 2,000,000
מקורות מימון  ₪ 935,000מפעל הפיס ₪ 1,065,000 .קרנות

הרשות
(פיתוח טירת יהודה).
ג.

תב"ר  – 150שיקום צנרת מים ביישוב לפיד (עדכו ן) הגדלה בסך
 .₪ 5,000מקורות מימון :השתתפות בעלים (לפיד).

ד.

תב"ר  – 129מתחם כושר גופני נחשון (סגירה) .הקטנה בסך
 ₪ 3,829מתקציב משרד החינוך.

ה.

תב"ר  – 142פיתוח יישובים ( 2020עדכון) הגדלה בסך 3,000,000
 .₪מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כ נגד הקטנת תב"ר
.) 143

ו.

תב"ר  – 145מעון יום בן שמן בניה (עדכון) .הגדלה בסך
 .₪ 1,205,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר .) 143

מר שמעון סוסן:

תב"רים.

מר ג'קי להב:

נתחיל עם תב"ר ראשון ,תב"ר  148הצטיידות במעונות יום.

אנחנו מ ביאים לעדכון הגדלה בסך  .₪ 300,000מ ₪ 700,000 -
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מקורות המימון -

דובר :לא שומעים ג'קי.
מר ג'קי להב:

אני חוזר מהתחלה ,תב"ר  148הצטיידות מעונות יום,

מביאים את התב"ר לעדכון .עדכון בסך  ₪ 300,000תוספת ,מ ₪ 700,000 -
למיליון  .₪מקורות המימון זה תב"ר  , 143אותה הלוואת פיתוח שלקחנו בסך
 15מיליון  ,₪שהיא נלקחה בזמנו לכל מיני עבודות פיתוח .ביניהם גם מעונות
היום ,וכל אימת שאנחנו מגדילים תב"ר ייעודי ,אנחנו מקטינים את תב"ר
ההלוואה ,עד שאנחנו בעצם מסיימים אותו .אם למישהו יש שאלות בבקשה.
מר שמעון סוסן:

הגדלה בס ך -

מר אילן קופרשטיין:
מר ג'קי להב:

כמה נשאר עודף?

לא נשאר ,מגדיל אותו מ  ₪ 700,000 -ב .₪ 300,000 -

התוספת האלה פועל יוצא.
דובר:

ההלוואה.

מר ג'קי להב:

תב"ר הלוואה כרגע עומד לפני ההגדלות האלה 9,100,000

 .₪אני חוזר לגבי הצטיידות מעונות יום .כל אימת שאנחנו ב ונים ומקבלים
טופס אכלוס למעונות החדשים ,אנחנו בעצם מציידים אותם בציוד בסיסי
ראשוני ,סדר גודל בין  ₪ 200,000ל  .₪ 250,000 -תלוי אם זה מטבח מבשל או
מטבח אחר כיוצא בזה .זה לכלליות העניין.
מר שמעון סוסן:

טוב ,אני מבקש לאשר את התב"ר הזה  , 148מי בעד? מישהו

מתנגד? אושר פה אחד.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  148הצטיידות מעונות יום (עדכון) –
הגדלה בסך  .₪ 300,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר . ) 143
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מר שמעון סוסן:

תב"ר חדש בניית מועדון פיס טירת יהודה.

מר ג'קי להב:

תב"ר מועדון פיס טירת יהודה ב סך  2מיליון  .₪כאשר

אנחנו מתכננים מקורות מימון של  ₪ 935,000ממקורות מפעל הפיס ,ואת
היתרה בסך  ₪ 1,065,000מקרנות הרשות על חשבון הפיתוח של מושב טירת
יהודה .אם למישהו יש שאלות.
מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את התב"ר הזה ,מי בעד? מישהו מתנגד?

אושר פה אחד.
מר ג'קי להב:

תב"ר - 150

מר שמעון סוסן:

למה אין לו מספר אגב?

מר ג'קי להב:

הוא חדש.

מר שמעון סוסן:

הא תב"ר חדש.

מר ג'קי להב:

הוא יקבל מספור.

מר שמעון סוסן:

טירת יהודה.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – בניית מועדון פיס טירת יהודה
בסך  .₪ 2,000,000מקורות מימון  ₪ 935,000מפעל הפיס₪ 1,065,000 .
קרנות הרשות (פיתוח טירת יהודה) .

מר שמעון סוסן:

ג' ,תב"ר . 150

מר ג'קי להב:

תב"ר  150זה עדכון ,הוא אומנם זעיר אבל אנחנו מביאים

אותו מה שנקרא מחובת הזהירות .שיקום צנרת מים ביישוב לפיד .אנחנו
פתחנו את התב"ר ,כאשר אחד ממקורות המימון היה השתתפות בעלים ב -
 .₪ 1,495,000המקור היה  .₪ 1,500,000אז ההגדלה היא ב  .₪ 5,000 -זה הדיוק
של ה -
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מר שמעון סוסן:

בסדר ,זה טכני נו ,כמעט טכני .אני מבקש לאשר את תב"ר

 150שיקום צנרת מים בלפיד ,הגדלה בסך  ,₪ 5,000מי בעד? מישהו מתנגד?
אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 150שיקום צנרת מים ביישוב לפיד
(עדכון) הגדלה בסך  .₪ 5,000מקורות מימון :השתתפות בעלים (לפיד) .

מר שמעון סוסן:

תב"ר . 129

מר ג'קי להב:

מתחם כושר גופני נחשון ,זה תב"ר שאנחנו מביאים

לסגירה .אנחנו בעצם סיימנו את התב"ר הזה מת חת לתקציב שאישרתם .ב -
 ,₪ 3,829אנחנו בעצם מקטינים את הסכום שמשרד החינוך הקצה לטובת
העניין ,גמרנו בפחות ב .₪ 3,829 -

מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את תב"ר  129מי בעד? מישהו מתנגד?

אושר פה אחד.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 129מתחם כושר גופני נחשון
(סגירה)  .הקטנה בסך  ₪ 3,829מתקציב משרד החינוך .

מר שמעון סוסן:

תב"ר . 142

מר ג'קי להב:

תב"ר  , 142זה תב"ר פיתוח יישובים  2020אותה חלוקה

שאז הודענו במליאה ,מביאים עדכון לאותו תב"ר בשל התקדמות קצב הפיתוח
ביישוב בהגדלה נוספת של  3מיליון  ,₪כך שהתב"ר יעמוד עכשיו על  7מיליון
 ,₪מ  4 -מיליון  ₪ל  7 -מיליון  .₪מקורות המימון תב"ר  143הלוואת הפיתוח.
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מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את תב"ר  , 142מי בעד? מישהו מתנגד?

אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 142פיתוח יישובים ( 2020עדכון)
הגדלה בסך  .₪ 3,000,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר . ) 143

מר שמעון סוסן:

תב"ר . 145

מר ג'קי להב:

תב"ר  145מעון יום בן שמן בניה ,אנחנו מביאים פה עדכון

לתב"ר בגין עבודות פיתוח .אני מזכיר לחברים שהבאנו אותו בהתחלה לאישור
על בסיס התקציב של משרד הכלכלה  ₪ 3,080,000אם אני לא טועה ,וכרגע
אנחנו מביאים את התוספת של עבודות הפיתוח מסביב למבנה ,₪ 1,205,000
ככה שהתב"ר יעמוד בסך מצטבר של  ₪ 3,080,000ועוד  .₪ 1,205,000מקורות
המימון תב"ר  143זה תב"ר ההלוואה שדיברתי בפתיח .אם למישהו יש שאלות.

מר שמעון סוסן:

בבקשה ,זה המעון  11אגב ש אנחנו נפתח אותו השנה.

בבקשה מעון בן שמן הגדלה בסך  ,₪ 1,205,000מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 145מעון יום בן שמן בניה (עדכון).
הגדלה בסך  .₪ 1,205,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר . ) 143
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דיוו חי ראש מועצה.

מר שמעון סוסן:

חברים את הנושאים סיימנו ,דיווחים קצרים ונסיים את

הישיבה .א' אני מבקש להזכיר ,נשלח לחברים ,יש אזכרה לחברנו יוסף אמיתי,
מי ששירת את המועצה מזה  50שנה ,שהוא נפטר לפני שנה .ביום שלישי ב -
 10.8.21מי שירצה יגיע לאזכרה במושב רינתיה ב שעה  19:00בבית הכנסת יש
שמה מנחה ואזכרה ,אז תזכורת ,זאת שנה ראשונה ללכתו של יוסף ,ועוד נדבר
עליו באזכרה ,אבל אני מזכיר את זה פה לחברי המליאה .מי שזה מעניין אותו,
מכיוון שיוסף היה דמות שקשורה למועצה  50שנה ,אז זה חשוב ,חשוב שתדעו,
מי שירצה כמובן לכבד אותו .מה רצית לעדכן יוסי?

מר יוסי אלימלך :ב  2.9.21 -אנחנו מתכננים הרמת כוסית במסגרת מגבלות
הקורונה שיהיו או לא יהיו עד אז .אז נא רשמו ביומנים  2.9.21הרמת כוסית,
ביום חמישי.

מר שמעון סוסן:

אני אומר ככלל ,אני אומר משפט נוסף 2.9.21 ,הכול צפוף

השנה .הכול צפוף השנ ה פתיחת שנת הלימודים ,הקורונה שנמצאת בהתעצמות,
ומיד חגים .אז אני רוצה להזכיר לכולם שאנחנו עובדים כרגע בשצף קצף כמובן
לפתיחת שנת הלימודים ,בעיקר מערכות החינוך השיפוצים וכל בתי הספר
בהתכוננויות .אושרה נכנסה לתוך העניין ועוקבת אחרי כל המקומות שבהם
זה ,יש לנו לא מעט שינויים במערכת החינוך .זה התחיל ממנהלת אגף ,אני לא
מדבר לפי סדר ,אבל יש לנו גם מנהלת בית ספר חדשה בנחשון.
יש לנו מנהלת בית ספר שנבחרה אתמול לבית ספר בן שמן גם .אגב איכות
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ברמה ,זה נראה ממש טוב בכל הבחירות .אבל בסוף אנחנו צריכים תוצאות.
אנחנו בסוף בו חנים תוצאות לא דיבורים .ורשת שנכנסת לתפקוד שלא נכביר
מילים עוד הפעם ,ולא נוסיף לדבר כל פעם עליה מחדש ,אבל יש לנו ציפיות
גדולות ויש ממה לצפות ,אני אומר לכם שיש ממה לצפות .אז כל זה קורה
בחודש הזה .מי שמודאג לעניין הזה ,אנחנו עוקבים מקרוב .להיות ערוכים בכל
מו סדות החינוך כרגע בצד הפיזי.

ד"ר אושרה אלפסי:

גם גנים חדשים.

מר שמעון סוסן:

איך?

ד"ר אושרה אלפסי:

גנים חדשים שנפתחים.

מר שמעון סוסן:

ברור.

ד"ר אושרה אלפסי:

זה גם חלק ...שייפתח כמו שצריך.

מר שמעון סוסן:

את רוצה לעדכן על גנים? תגידי משפט אחד על גנים וכיתות

ה-
ד"ר אושרה אלפסי:

לא ,אני אומרת שנוסף על מה שחידשת עם אתי

שמנהלת חדשה של נחשון ,ועם טל שהיא מנהלת חדשה בבן שמן -
מר שמעון סוסן:

אז תגידי ,תגידי לחברי המליאה.

ד"ר אושרה אלפסי :אז יש כאן גם ,אנחנו עכשיו מחפשים ,אנחנו בדיוק במשא
ומתן ,יש לנו מחר פגישה ב  14:30 -עם ההורים של עלומות ,לגבי ניהול
בעלומות .ויש לנו  3גנים שנפתחים של חינוך מיוחד ,אחד חדש שהוא תקשורת
ואחד שהוא שפתי ,וזה התחדשות גדולה מאוד .ואני מקווה באמת שהכול
ייפתח כמו שצריך ושהקורונה לא תעצור את זה ,כי זה מקסים בעיניי.
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מר שמעון סוסן:

מ ה שרוצה לומר בעצם אושרת בתרגום סימולטני לאלה

שלא -

ד"ר אושרה אלפסי :דוברים שפת אושרה.
מר שמעון סוסן:

נפתחו גנים שנותנים מענים לילדים עם צרכים נוספים -

ד"ר אושרה אלפסי:
מר שמעון סוסן:

חדשים לחלוטין.

זה לטובתנו ,זה לטובתנו בגדול .מכיוון שבמקום לקחת

ילדים החוצה ,אנחנו לוקחים אותם אלינו .ואז יהיו אחד בטירת יהודה אחד
בגמזו ,קבענו מקומות בתוספת לגנים שהיו.
ד"ר אושרה אלפסי:
מר שמעון סוסן:

עם ציוד חדש.

והכול נמצא בהצטיידות וכאל .יש גם כיתות שנפתחו

וייפתחו בבתי הספר ,מה שלא קרה בשנים האחרונות.

ד"ר אושרה אלפסי :

כיתה דו גילאית בחטיבה בנחשון למשל של חינוך

מיוחד.
מר עובד שטח:

יהיה מה שנקרא ,יהיו היסעים בתוך המועצה.

ד"ר אושרה אלפסי:

עדיין יהיו ,אבל המטרה היא -

מר עובד שטח:

לא ,אם הגן ממוקם בטירת יהודה.

מר שמעון סוסן:

לגנים כן ,כן ,כן.

מר עובד שטח:

מי שצריך.

ד" ר אושרה אלפסי:

כן ,כן.

מר יוסי אלימלך:

זה יהיה הרבה יותר מצומצם -

מר שמעון סוסן:

אבל עזוב רגע מצומצם -
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ד"ר אושרה אלפסי :זה יהיה פנים חבלי.
מר שמעון סוסן:

אנחנו ,החינוך בידינו של הילדים .במקום שילך גן לבני

ברק או ילך לפרדס כץ ,אינני יודע איפה.
ד"ר אושרה אלפסי:

או לחינוך מיוחד בראש העין.

מר שמעון סוסן:

אנחנו כשילדים אצלנו אנחנו יותר רגועים ,אנחנו

רוצים אחריות על הילדים.
ד"ר אושרה אלפסי:
מר שמעון סוסן:

חד משמעית.
אז

אני

אומר

ככלל

מערכת

החינוך

כרגע

באינטנסיביות רבה ,פועלים בכל הרמות ,אני עוקב אחרי הדברי ם האלה .אני
אומר לכם ,אני מדווח לכם ,כי אני לא יודע אם נפגש ,אני רואה שה 4.8.21 -
אוטוטו פתיחת שנת הלימודים ,אנשים בחופשים ,המערכת כולה בתוך העניין
הזה ,כל הצוות המקצועי של המועצה ממלא את חובתו מהמנכ"ל ומטה לפתוח
את השנה עם מנהלי אגפים עם הגזבר.
יש לנו בורד שאנחנו נעשה עם רשת אמי"ת עכשיו ,שאגב צריך לקבוע אותו,
עכשיו לקבוע אותו ,לקבוע אותו .אז אם קבעו ,קבעו .צריך עכשיו לעשות אותו,
כדי לקבוע תקציב לנחשון ,ויש היערכויות נכונות ,בסך הכול אני יכול לדווח
לכם שאנחנו במצב טוב .יש חוסרים ,זה לא שהכול הושלם ,אבל יחסית הכול
בשליטה ,ואני מלא תקווה שנפתח את השנה -
ד"ר אושרה אלפסי:

אמן ,אמן.

מר שמעון סוסן:

כמו כל שנה בצורה מיטיבה עם כל מה שאנחנו

יודעים ,איך שאנחנו יודעים לעשות את זה .זהו ככלל ,תודה רבה לכולם.
סליחה על ההתרגשות שלי בהתחלה.
ד"ר אושרה אלפסי:

דווקא היה מרגש וטוב.
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מר שמעון סוסן:

זה לא נשלט ,זה לא נשלט.

ד"ר אושרה אלפסי:

שלא ישלט.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות

.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 29מיום . 30.06.2021

החלטה  :הוח לט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 29מיום
. 30.06.2021

.2

אישור הארכת שירות מנהל מחלקת גבייה ,מר אפי מנצור עד ליום

. 1.11.2022

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הארכת שירות מנהל מחלקת גבייה .

.3

אישור הסכם הקצ א ת קרקע העמותה לגיל הרך.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע העמותה לגיל הרך .

.4

אישור הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר.

.5

אישור הגדלת הסכם חברת אגאין – הוספת קומות משרדים בניין ועדה
לתכנון.
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר הגדלת הסכם חברת אגאין – הוספת קומות
משרדים בניין ועדה לתכנון .

.6

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בית נחמיה לשנת 20 21
ע"ס  ₪ 15.25למ"ר מגורים ,ו  ₪ 5.49 -למ"ר עסקים ,וכן תקציב בית נחמיה
לשנת  2021ע"ס .₪ 1,363,000

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בית עריף לשנת 20 21
ע"ס  ₪ 15.18למ"ר מגורים ,ו  ₪ 3.5 -למ"ר עסקים ,וכן תקציב בית עריף
לשנת  2021ע"ס .₪ 1,149,918

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב כרם בן שמן לשנת
 2021ע"ס  ₪ 7.21למ"ר מגורים ,וכן תקציב כרם בן שמן לשנ ת  2021ע"ס
.₪ 316,349

.7

אישור מכרזים:
*

מכרז  – 2/2021לביצוע עבודות מערכת שו"ב ועבודות חשמל ת.
שאיבה בתחום שיפוט מועצה.

*

מכרז  – 14/2021הקמת מקווה כפר טרומן.
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 2/2021לביצוע עבודות מערכת שו"ב
ועבודות חשמל ת .שאיבה ב תחום שיפוט מועצה .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 14/2021הקמת מקווה כפר טרומן .

.8

תב"רים:
תב"ר  148הצטיידות מעונות יום (עדכון) – הגדלה בסך 300,000
א.
 .₪מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד הקטנת תב"ר
.) 143
תב"ר חדש – בניית מועדון פיס טירת יהודה בסך .₪ 2,000,000
ב.
מקורות מימון  ₪ 935,000מפעל הפיס ₪ 1,065,000 .קרנות
הרשות (פיתוח טירת יהודה).
תב"ר  – 150שיקום צנרת מים ביישוב לפיד (עדכון) הגדלה בסך
ג.
 .₪ 5,000מקורות מימון :השתתפות בעלים (לפיד).
תב"ר  – 129מתחם כושר גופני נחשון (סגירה) .הקטנה בסך
ד.
 ₪ 3,829מתקציב משרד החינוך.
תב"ר  – 142פיתוח יישובים ( 2020עדכון) הגדלה בסך 3,000,000
ה.
 .₪מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד הקטנת תב"ר
.) 143
תב"ר  – 145מעון יום בן שמן בניה (עדכון) .הג דלה בסך
ו.
 .₪ 1,205,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר .) 143

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  148הצטיידות מעונות יום (עדכון) –
הגדלה בסך  .₪ 300,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר . ) 143
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החלטה  :הוחלט פה אחד ל אשר תב"ר חדש – בניית מועדון פיס טירת יהודה
בסך  .₪ 2,000,000מקורות מימון  ₪ 935,000מפעל הפיס₪ 1,065,000 .
קרנות הרשות (פיתוח טירת יהודה) .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 150שיקום צנרת מים ביישוב לפיד
(עדכון) הגדלה בסך  .₪ 5,000מקורות מימון :השתתפות בעל ים (לפיד) .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 129מתחם כושר גופני נחשון
(סגירה) .הקטנה בסך  ₪ 3,829מתקציב משרד החינוך .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 142פיתוח יישובים ( 2020עדכון)
הגדלה בסך  .₪ 3,000,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב "ר . ) 143

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 145מעון יום בן שמן בניה (עדכון).
הגדלה בסך  .₪ 1,205,000מקורות מימון :תב"ר  143הלוואת פיתוח (כנגד
הקטנת תב"ר . ) 143

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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