מועצה אזורית חבל מודיעין

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 31
מיום רביעי ,כ"ד באלול תשפ"א01.09.2021 ,

 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס' 31
מיום שני  ,כ" ד באלול תש פ"א 01.09.2021 ,

משתתפים:

חסרים:

נוכחים:

-

מר שמעון סוסן
מר אורן בדירי
מר גל אהרון
מר דני יזדי
מר ניסים עידן
מר דב בן אברהם
מר משה נחמיה
מר נחום אפל
מר אבנר זכריה
מר אייל דה  -פאו
מר רונן זיידמן
מר יוסי פרץ
גב' נחמה סילבר
מר שייקה וילהם
מר אילן קופרשטין
מר מרדכי כהן
מר משה קזולה
מ ר דב עפרון
מר אברהם סופר
מר רוני אזרק
מר יששכר מעטוף
גב' אביבה הלל
מר אריק אטיאס
גב' סימון שייביץ
מר גיא פישלר
מר הרצל אברהם
מר שי ספקטור
מר אסף דמרי
מר דניאל דדון
מר אליהו בנצקי
מר יוסי אלימלך
עו"ד חן סומך
מר ג'קי להב
רו"ח יניב חלפון
מר עובד שטח
מ ר אייל אריאל
ד"ר אושרה אלפסי

2

ראש המועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מו עצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר ת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
מנכ"ל
יועץ משפטי
גזבר המועצה
ס .גזבר
מחזיק תיק ספורט
יועץ ר.מ.
מנהלת אגף חינוך

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

על סדר היום:
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 30מיום . 04.08.2021

.2

דיווח פתיחת שנת לימודים תשפ"ב .

.3

אישור פטור ממכרז רכב ביטחון .

.4

אישור מורשה חתימה בי"ס שש שנתי נחשון ובי" ס בן שמן.

.5

אישור הגשת תכנית  424-0964049א.ת .שילת .

.6

אישור מכרז  – 26/2021שירותי הסעות תלמידים שנה"ל תשפ"ב .

.7

אישור חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים לשנת . 2021

.8

אישורי תב"רים:
א.

תב"ר  121הקמת יישוב זמני מבוא מודיעים (עדכון) – הגדלה בסך
 .₪ 1,516,433מקורות מימון :ביטוח איילון.

ב.

תב"ר  – 109הנגשת כיתות לקויי שמיעה (עדכון) – הגדלה בסך
 ₪ 150,000מקורות מימון :משרד החינוך.

ג.

תב"ר חדש – גן ילדים חדש בברקת (מבנה יביל) בסך .₪ 422,767
מקורות מימון :משרד החינוך  ₪ 120,000קרנות הרשות
.₪ 302,767

ד.

תב"ר  – 112מועדון פיס ברקת (עדכון) הגדלה בסך .₪ 100,000
מקורות מימון :קרנות הרשות( .תקציב פיתוח ברקת).

ה.

תב"ר  – 75עבודות ביוב (עדכון) בסך  .₪ 1,000,000הקטנה בסעיף
מימון תקציב רגיל בסך  .₪ 400,000הגדלה בסעיף עבודות
קבלניות בסך  .₪ 1,400,000מקורות מימון :קרנות הרשות (קרן
ביוב).
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ו.

תב"ר  – 140שיפוץ כביש רח' שניר נחלים (עדכון) הגדלה בסך
 .₪ 928,000מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח היישוב
נחלים).

.9

דיווחי ראש מועצה.

תוספת לסדר היום:
. 10

אישור הגשת תכנית מתאר ליישוב גמזו.
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 ראש המועצה מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום -מר שמעון סוסן :

חברים ערב טוב לכם ,אנחנו במרתון שלך ישיבות .אנחנו

כעת מתחילים את ישיבת מליאת המועצה ,מסיימים בישיבות עם מליאת
ישיבת המועצה .קודם הייתה הנהלה ,קודם קודם ,וקודם סיימנו דירקטוריון,
וכעת אנחנו מתחילים ישיבת מליאה ברשותכם .לאחר מכן אני מזכיר לכולם
אנחנו למטה מרימים כוסית כרגיל כמידי שנה .אני מזכיר לכם שהיום 1.9.21
ופתחנו שנת לימודים ,תכף אנחנו נתייחס לזה .נקבל דיווחים על איך ומה .על
סדר היום ,אני כמובן פותח את ישיבת המליאה על סדר היום .אישור פרוטוקול
יש יבת מליאה מה  4.8.21 -נושא שני ,דיווח פתיחת שנת לימודים תשפ"ב .נושא
שלישי אישור פטור ממכרז רכב ביטחון .רביעי אישור מורשת חתימה בית ספר
שש שנתי נחשון ובית ספר בן שמן .נושא חמישי ,אישור הגשת תכנית 424-
 0964049אזור תעשייה שילת .נושא שישי ,אישור מכרז  26/21שירות י הסעות.
נושא שביעי אישור חלוקת תקציבים פיתוח ליישובים בשנת  . 2021נושא שמיני
תב"רים ,זה גם עדכונים וגם תב"רים חדשים .נושא תשיעי דיווחים .סליחה
לפני התשיעי ,תשיעי זה לא דיווחים ,תשיעי זה יהיה אישור הגשת תכנית
מתאר ליישוב גמזו .ההנהלה אישרה להוסיף נושא למליא ה ,את הנושא הזה.
מכיוון שהיישוב גמזו בזמנו ביקש אישור תכנית ועשינו אותה טלפונית .מצאנו
שלא סיימנו תהליך באישור פורמלי של המליאה .בדרך כלל מה שקורה באישור
טלפוני זה צריך להיות מאושר זה .יש אישור הגשת תכנית מתאר ליישוב גזמו,
שאמרתי אישרנו אותה טלפונית חברי ה מליאה .כמובן הישיבה הזאת ,אני
מזכיר לכולם היא משולבת גם בזום ,גם חברי מליאה שנמצאים בזום וגם
חברים שנמצאים כאן .אז אני אבקש קודם כל לאשר את הנושאים עם התוספת
בבקשה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו ,סדר היום אושר עם התוספת של
אישור הגשת תכנית מתאר ליישוב גמזו ,ש הצבנו אותו כנושא תשיעי.
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.

.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 30מיום . 04.08.2021

מר שמעון סוסן:

אישור

פרוטוקול,

יש

למישהו

הערות

לפרוטוקול?

הפרוטוקול של הישיבה מה  4.8.21 -יש למישהו הערות? אגב תכף נתייחס לזה.
אי ן הערות? אני מבקש לאשר את הפרוטוקול מי בעד? מישהו מתנגד? אושר
הפרוטוקול פה אחד.
החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 30מיום
. 04.08.2021

.2

דיווח פתיחת שנת לימודים תשפ"ב.

מר שמעון סוסן:

דיווח פתיחת שנת לימודים תשפ"ב .כידוע לכם כל שנה

המועצה נערכת חודשים לפני פתיחת השנה לפתיחת שנת לימודים .ואני יכול
לומר לכם שכל שנה הריטואל חוזר במובנים רבים ,הרבה בעיות מתחילות אי
שם ,שאנחנו מתחילים בפברואר לגבש את העמדות ולראות אנה פנינו מועדות,
ובסוף אנחנו מגיעים ליום הקובע .ותכף אנחנו נקבל עדכון ואני אומר לכם גם
את דעתי .ביקשנו את מנהלת אגף חינוך ד"ר אושרה אלפסי לתת דיווח על
פתיחת שנת הלימודים .בבקשה אושרה.
ד"ר אושרה אלפסי :קודם כל אני חייבת לספר שהיה לי יום מרגש מאין
כמוהו .אני רגילה להתרגש מה  1 -בספטמבר ברצף מכיתה א' אני חושבת .אבל
היום זה היה מ רגש עבורי במיוחד .זכיתי לעבור בין בתי ( -סידורים טכניים)
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ד"ר אושרה אלפסי :אז אמרתי שהיה לי יום מרגש מאין כמוהו היום .זכיתי
לעבור בבתי הספר ,לברך ,לפגוש את המנהלות שכבר הייתי בקשר איתן לפני
כן .גם ראיתי את בתי הספר לפני כן ,אבל לראות אותם ביום החגיגי והכול כך
מיוחד היום ,היה באמת יוצא דופן .אני חייבת לומר גם מאיפה שאני עומדת
לראות את התזמורת הזאתי ככה מנוצחת היטב ,זה היה באמת מרגש ,כי
לראשונה אני הייתי אחראית על יותר מבית ספר אחד ,וראיתי בעצם את
הסנכרון הזה ,הרגשתי כמו תזמורת פילהרמונית ממש .של הסעות ,והכנה
פיזית של התחזוקה ושל המורים והפדגוגיה ,והיום היערכות שעשינו ,וזה היה
באמת באמת מרגש .אז אני אתן קצת נתונים מספריים .יש לנו  49גנים22 ,
ממלכתי דתי 23 ,ממלכתי 4 ,גנים של חינוך מיוחד .אני אמרתי כשקיבלתי את
התפקיד שאחד היעדים שלי ,זה בתוך  5שנים לא יהיה תלמיד אחד שירצה
לעזוב את החבל לטובת משהו במקום אחר .לשמחתי גם אנשים שמובילים את
המועצה וגם ...בתפקיד ,ראינו חינוך עין בעין ,ואחד הדברים המרגשים שקרו
השנה שהיה לי חלק ביוזמה שלה וריגש אותי ,זה שנפתח גן נוסף של חינוך
מיוחד ,נפתחו  2גנים של חינוך מיוחדים חדשים השנה  ,אבל אחד ממוגן
תקשורת .וזה מאוד מורכב ,מי שיודע מה זה לפתוח גן של חינוך מיוחד עם גוון
מסוים ,זה מסובך מאוד .וזה נראה לי מפלט ,כי אנחנו באמת מנסים לתת
מענה לכל הילדים .אז יש גם  3גנים שהם מוכרים שאינם רשמיים 2 ,חרדיים ו -
 1אנתרופוסופי.

מר רונן זיידמן:

מוכ ר שאינו רשמי?...

ד"ר אושרה אלפסי :הם מוכרים כגנים ,יש להם סמל מוסד ,אבל הם עדיין לא
רשמיים .ברגע שהם יהיו נניח  7שנים עם מספר תלמידים נאות וסייעת ,הם
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יקבלו את ה -

מר רונן זיידמן:

הם שייכים לאחד המגזרים ,או זה ...וכל מיני חיצוניים?

ד"ר אושרה אלפסי :ד תיי ם לרוב ,הם יהיו דתיים .בכל גני הילדים עובדות 90
סייעות ,הייתי ביום היערכות שלהם שם ...והיה שיתוף פעולה מדהים ,זה היה
ממש כמה ימים לפני ...בזום וזה היה נהדר .גליה עשתה עבודה מדהימה גם
בבנייה של היום ,וגם יצאה ממסגרת הזום .ויש שם  57גננות של משרד החינוך,
שלה ם היה יום היערכות היום .ב  16:00 -הייתה לנו פגישה איתם ...מספר
ילדים בגני הילדים בחבל  . 1,260יש לנו  3,328תלמידים בחבל ,לפי החלוקה
שאתם רואים .כולם רואים ...אז אני לא מרגישה צורך להקריא ,אתם יכולים
לראות את הפיזור .היום גם היה ,אחד הדברים הנפלאים זה לראות את
המספרים בגדול ,ואז להגיע לשטח ולראות את האימא שהחליטה להשאיר את
הילדה שלה בנחשון ,או שהחליטה להישאר בבית ספר יסודי בן שמן ולתת
הזדמנות למנהלת חדשה .רואים את האנשים מאחורי המספרים ,וזה דבר
שמאוד מרגש אותי במועצה .סרקתי כאן את אחוזי ההגעה של ...של התלמידים
היום ,שגם היא הייתה מופתית בעיניי .היו  2תקריות קורונה אני אקרא להם,
אבל הם נפתרו באותו רגע ..ונפתרו כמו שצריך .אנחנו הצטרפנו לרשת אמי"ת,
רשת הצטרפה אלינו לתיכון .הייתי גם ביום היערכות של המורים ,ויש לי קשר
יומיומי עם מנהלת בית הספר עם אתי ,וגם עם עינת .וא ני חייבת להגיד שהיינו
שם גם היום ,ואני מלאת אופטימיות .באיזה שהוא מקום אני אגיד לא
בצניעות ,כי זה לא קשור אליי ,זה קשור אל מה שהולך להיות שם ,ידיעה
שהולכת להיות מוצלח .נראה לי שאני סיימתי פחות או יותר ,אלא אם יש
שאלות.
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(מדברים יחד)

מר מרדכי כהן:

קידום. ..

ד"ר אושרה אלפסי :יש פה  200תלמידים שמתוכם כ  42 -הם של החבל ממש,
אבל הוא רוצה מענה לחבל ,ויש יותר ביקוש מאחרים להצטרף אליו ,וסיירנו בו
היום ויש שמה מנהלת חדשה ,היא ממלאת מקום של המנהל שהוא כרגע לא
נמצא שם ,וזה פשוט מקום מאוד מיוחד עם צוות מאוד מיוחד ,מי ש מכיר
את...

מר מרדכי כהן:

קידום נוער זה היל"ה?

ד"ר אושרה אלפסי :לא ,לא בדיוק .קידום נוער זה המטריה הגדולה שבתוכה
הלימודים הם של היל"ה .אבל אחד הדברים היפים בקידום הנוער שלנו ,זה
שיש שמה עובדות שמגיעות גם לתוך בתי הספר .זאת אומרת למניעה ,כדי שהם
לא יגיעו לקידום נוער ,שהם לא יגיעו להיל"ה ,הם נכנסות לתוך בתי הספר,
נמצאות בתוך נחשון בשעות מסוימות במהלך השבוע ,כדי לתמוך את
התלמידים שיישארו בתוך המסגרת.

מר מרדכי כהן:

זה פחות מ  , 32 -כי זה נשמע -

ד"ר אושרה אלפסי :אני רק ברשותך ...לחינוך המיוחד.

מר שמעון סוסן:

בבקשה.
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מר מרדכי כהן:

זה הרבה פחות מ  . 32 -כי קידום נוער זה בדרך כלל

תלמידים שנשרו .ואת אומרת שזה משהו שהוא משותף לבתי הספר.

ד"ר אושרה אלפסי :כן ,אם להודות על האמת יש יותר תלמידים .אבל זה
תלמידים שנמצאים בתוך המסגרת ,ומקבלים את התמיכה של הקב"סים ,אני
לא סופרת בקידום נוער ,כי הם לא בקידום נוער ,הם עדין נמצאים בנחשון או
במסגרות אחרות .אני רוצה רק לדבר בשנייה על החינוך המיוחד .מי שמכיר
יודע שהיה ניסיון על איזה שהיא רפורמה ,ואחר כך עברו לוועדת אפיון
בזכאות ,שהם מדהימות ,אבל אני לא מאמינה שהמערכת תחזיק אותן לא ורך
זמן .ואלה המסגרות של חינוך מיוחד שיש בחבל .בעיניי כל החינוך המיוחד,
אבל שנותנים מענה מאוד מגוון ,נפתחו השנה כיתה דו גילאית גם בחטיבת
ביניים נחשון ,ויש גם כיתה י' של חינוך מיוחד בנחשון .ויש את הגנים כמו
שציינתי קודם ,שאחד המרגשים בעיניי זה גן התקשורת הח דש שנפתח.

מר משה קזולה:

אלה מספרים של אלה שהגיעו היום?

ד"ר אושרה אלפסי :לא ,אלה המספרים שנמצאים שם .אבל אחוזים היו סביב
ה  90% -נוכחות בכל ה -

מר שמעון סוסן:

ממוצע.

מר משה קזולה:

בחינוך המיוחד?
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ד"ר אושרה אלפסי :כן .כן ,ממש אתה רואה ,ממש אחוזים מאוד מאוד גבוהים
של הגעה -

מר שמעון סוסן:

לא ,זה של כל בתי הספר ,זה לא חינוך מיוחד ,זה כל בתי

הספר.

מר משה קזולה:

לא ,אני מדבר על החינוך המיוחד.

מר שמעון סוסן:

חינוך מיוחד הנה מישרים .אתה רואה את מישרים? אגב

מישרים זה בית ספר עם מעט תלמידים הרבה כיתות ,אתם יודעים .הכיתות של
מישרים מכיוון שזה בית ספר לחינוך מיוחד ,הן כיתות קטנות 4 .תלמידים6 ,
תלמידים ,זה סדרי הגודל 8 .תלמידים לעיתים .ובאמת נעשית עבודת קודש.
כמובן אני רוצה לומר ,להוסיף בינתיים אם מישהו מחבריי להנהלה
המקצועית ,גזבר ,מנכ"ל ,רונית ,כל מי שנמצא פ ה ,נטלי ,ג'נט ,ירצה לומר
משהו בקשר לפתיחת שנת לימודים ,הוא מוזמן .מישהו רוצה לומר משהו? יוסי
אתה רוצה לומר משהו? אנחנו כרגע בדיווח ,תכף תשאל שאלות ,תעשה מה
שאתה רוצה .אנחנו באמצע הדיווח .רציתי קודם כל לתת לכם תמונה ,לשקף
לכם תמונה .נפתחה שנה ,שנה מצוינת .ו אני אומר לכם בלשון המעטה ,מצוינת.
כמעט אפס תקלות ,אני לא זוכר תקלה היום .והסתובבנו בכל מוסדות החינוך,
כולל גן שנפתח בברקת ,ובתי הספר רובם ככולם ,אני אומר רובם ככולם ,כי יש
בית ספר אחד ...שהוא היחידה לקידום נוער שלשם לא הגענו ,כל השאר
אנתרופוסופי דרך נחשון ועד נחלים ,מודיעים ,בן שמן ,לפיד .ובאמת ניכר היה,
ואני אמרתי את זה ,שהצוותים השונים במועצה נערכו היטב ועשו את כל מה
שצריך ,כדי שנגיע לאן שנגיע .בסוף זה דואלי .יש צוותי חינוך של מוסדות
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החינוך ,מנהלי בתי ספר מורים ,יש גננות יש סייעות .ויש את הצוותים
שתומכים מטעם המועצה ,ויש את מטה המועצה ,שהחל מאגף החינוך שעשה
עבודה מדהימה ,באמת אני אומר יישר כוח .אושרה נמצאת פה ,והיא איתנו
בחודש וחצי האחרונים ,ורואים כבר שהיא הטביעה את חותמה ,ואיתה יש
צוות מצוין ,מצוין של מנהלי מחלקות .באמת אני אומר לכם ,אני מביא לכם
אנשים מ עולים שמטפלים כל אחד בתחומים שמטפלים .חינוך מיוחד ,מחלקת
בתי ספר ,מחלקת גנים ,מחלקת השפ"ח של צביקה יערי ,השירות הפסיכולוגי,
ועוד ועוד ועוד ואנשים ,ועובדי מטה וכמובן התחבורה ,מחלקת תחבורה .וכל
האנשים שעובדים עם המטה של החינוך ,עושים עבודת קודש .ואני רוצה לש בח
אותם ולומר לאושרה ,שאנחנו כאן במועצה ,אני אומר לכם אני מסיר את
הכובע על העבודה הסיזיפית וקשה וכמובן מקצועית ,שזה העיקר מבחינתי.
בסוף מוסדות החינוך מוכנים מכל ההיבטים .גם הפיזיים וגם הפדגוגיים וכל
שאר הזה ,הם מוכנים .וידעו להתגבר על עוד בעיות ,אתם לא מבי נים .אני
אומר לכם שאני בצהרי היום נרדמתי ,שאלתי ,כאילו לא נרדמתי בבית,
נרדמתי כאילו עצמתי את העיניים ,הייתי ב  14:00-15:00 -באותו וכמעט
נרדמתי .אבל למה נרדמתי? כי עדיין אני מתעורר ב  03:00 -בבוקר ביום של
פתיחת שנת לימודים ולא מצליח להירדם .כי זה מתחיל ככה ,שבו ע שבועיים
קודם או חודש קודם יש  200בעיות .וזה הולך ומצטמצם ,ועד שזה מגיע ל 30 -
בעיות ביום שלפני .בעיות קרדינליות אני מדבר ,לא כאלה ...והפלא ופלא
מגיעה השעה הקבועה ,ואנחנו נמצאים היכן שנמצאים .יישר כוח אושרה לך
ולכל צוות המטה .יחד עם אושרה היו אגפים ,כל האגפ ים שותפים לעבודה
קשה וסיזיפית באמת אני אומר לכם פה ,לא אכביר מילים ,אבל אני אומר
לכם .מנכ"ל המועצה ,גזבר המועצה ,אגף הרווחה והקהילה ,אגף המוניציפאלי,
אגף ההנדסה .אני לא רוצה לומר לכם ,באגף ההנדסה עבדו במשרה מלאה
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בחודשים האחרונים .באגף המוניציפאלי אותו כנ" ל  ,שיפוצים והמבנים
החדשים ,ועשו עבודת קודש ,קודש באמת .אני אומר לכם נטלי ,אני אומר לך
הצוות שאיתך ,את והצוות שאיתך .ג'נט שהיא מדהימה ,עשיתם עבודת קודש.
ראינו את זה במוסדות החינוך כשהגענו היום ,אלה שקיבלו את "הטיפול"
שלכם .אני אומר לדני ,איפה דני? הוא לא פה .דני פה ,אבל דני מימוני וכל
המחלקה שלו של שיפוצי הקיץ שהם עשו עבודת קודש .הוא ואילן ,כמובן תמר
מנהלת התחזוקה שעושה עבודה מדהימה ,כל העובדים של המועצה התגייסו,
קב"ט המועצה .אני אומר לכם ,מנהל המדיה והדיגיטל של המועצה זה ירון
גנץ ,הוא מדהים ,אתם לא מבינים אי זה התפתחות דרמטית ,על כמה הם חלשו.
אם הוא ייתן דיווח פה ויאמר מה עשו בעולם המחשבים בבתי הספר
והדיגיטצי ה וכל הטכנולוגיה שהכנסנו לכיתות חדשות ,אני מדבר על עשרות
כיתות חדשות ,מאות מחשבים חדשים שקנינו השנה ,בתקצובים אין סופיים
של המועצה גם ,של המועצה בעיקר .וה ם היו אחראיים לזה ,כולל האולם הזה
שאתם יושבים בו היום ,שעבר מה שנקרא שינוי משמעותי .החליפו בו כמעט
את הכול ,ועוד יומיים יסיימו להחליף עוד ,והוא יהיה ראוי לישיבות ועדכני,
פעם אחרונה שנגענו בעולם הזה ,זה היה לפני  15שנה כשהקמנו אותו .והיום
אנחנו כאילו מעדכני ם אותו כמו שאתם רואים למצב שהם יוכלו לשבת .אגב זה
לא רק מועצה ודירקטוריונים ,זה גם ישיבות של המועצה במשך היום מן
הסתם .אז אני אומר המחלקות השונות ,וחבריי להנהלה ,אגף הרווחה
והקהילה שם זה לחם חוק לסייע בצורה עקיפה ,גם אם אין עניין סוציאלי .יש
עניינים אחרים של תלמידי בית ספר שצריכים סיוע כזה ואחר ,וחלוקות כאלה
ואחרות ,ובכלל בהנהלת המועצה כולם שותפים לעשייה המבורכת ,ואת היום
הזה כשפתחנו והגענו לזה שפתחנו אותו בצורה שפתחנו ,אני אומר לכם
מצוינת ,ויש לי קנה מידה ,זאת השנה ה  18 -שאני פותח .ויש לי יכולת להביט
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לאחור ולראות מה עשינו בעבר ומה זה ,אני אומר לכם מצוין .אני רוצה
להוסיף ולשבח גם את האגף שלנו ,אנחנו כמעט רוצים להגיד אגף ,אתמול עשו
לי פעם ראשונה לאחר  18שנה שאני בתפקיד ,הגיעו כ  20 -הורים מנחלים
להפגין ליד הבית שלי .פעם ראשונה מזה ,כן ,כן ,כן ,כן .עכשיו אני אומר לכם
פה בהקלטה ,כשהילדים שלי ...הם נבהלו ,אולי קרה משהו .אמרתי' :חבר'ה
תהיו רגועים '.אמרו' :אבא אל תבוא' ...אני רוצה שתצאו החוצה ותראו אותי
יורד ,אם הם ישרקו דקה אחרי שאני בא ,אתם מקבלים מה שאתם רוצים ,אני
נותן לכם מה שאתם רוצים .דקה לא תהיה ,דקה .עכשיו הכ ול מצולם ,תבדקו
אותי .אני יורד והם באו לדרוש שיפטרו מנהלת מעון .עכשיו אני אמרתי להם:
'תגידו למה באתם אליי ,במושב שלי יו"ר העמותה ...למה לא הלכתם אליו?'

דובר :הם לא יודעים את הכתובת שלו.

מר שמעון סוסן:

אמרו' :לא '.לא משנה ,התלוצצתי איתם ,דיברתי איתם

כמ ו שאני חושב שצריך היה לדבר .אף אחד ואף הורה לא מפטר שום מנהל
בצורה של תכנית ראליטי ,לא אצלי ולא בשום מקום .כמובן נבחן את הדברים,
נבחן את השאלות .אבל למה עמדתי על הסוגיה הזאתי? תמיד יש דברים
חדשים .הם קמו והלכו תוך  10דקות מאז שבאתי ,הם כבר לא היו בבית ,וכב ר
לא זה ,והכול בסדר .אבל מכאן אני רוצה להגיע ליו"ר העמותה לגיל הרך ,גם
ניסים לך לכל חברי ההנהלה שאיתך ,יישר כוח גם אתם פתחתם את השנה ,אני
קיבלתי דיווח בצורה שקטה ורגועה .כל המעונות נפתחו ,אני יודע שעשית סיור
היום עם מנכ"ל העמותה לגיל הרך ועם הצוות המקצועי של העמותה ,זה לא
דבר פשוט .אני חושב שהגיל הרך זה פרק שצרפנו אותו ,המועצה ראתה בו
חשיבות בתקופת ...ז"ל של ...סבג מרינתיה וחברים אחרים באו ויצרו עמותה,
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ואני חושב שהם עשו נכון .הם עשו נכון שהם יצרו עמותה .כי השאלות
והקשיים שיש ביישובים הם שונים מהעיר .ביישובי ם יש יישוב שהיו15 ...
תלמידים ,אין איפה ללמד אותם .אם אין עמותה שתסייע להקים מעון ,אז
ההורים לא היו יוצאים לעבודה ,אי אפשר היה לצאת .רונית אני יודע שהייתה
שותפה לעניין הזה ...והיא איתנו ברוך השם ,הייתה זאת שעמדה מאחורי כל
הצד המקצועי של הקמת העמותה .והנה ה יום אנחנו נמצאים איפה שאנחנו
נמצאים .היום אנחנו מאכלסים בעוד ימים ספורים את המעון  11החדש בבן
שמן .היום אוכלס מעון טירת יהודה .מי שיראה את מעון טירת יהודה ,מי שלא
ראה מעון ,לא מבחינת האיכות ,כל המעונות באותה איכות .אבל הגודל של
מעון טירת יהודה ,מכיוון שאיש רו להם  5כיתות .זה נראה לי טעות ,היה צריך
להיות בנחלים  5כיתות ,אבל זה -

מר אייל דה  -פאו:

שמעון ,זה מעון שהעבודות עליו ,היוזמה שלו התחילה

לפני בערך  12שנה.

דובר 5 :כיתות זה בערך כמו האולם.

מר שמעון סוסן:

כן .מי שלא ראה מעון יפיפה איכותי גדול מרווח ,ב טירה

יהודה ילך לראות בבקשה .בבקשה .יש גם תמונות ,הסריטו לי .ראש הוועד
ביקש שנחנוך אותו בימים אחרים ,הוא לא נמצא בארץ ...אבל לא מבנה.
עובדים בו או כבר נמצאים ,אבל יישר כוח ניסים ,תעביר לעמותה לגיל הרך
גם.

מר ניסים עידן:

תודה רבה.

15

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מר שמעון סוסן:

אנחנו חל ק אינטגרלי ,אני רואה את החינוך מן הסתם

יקרה משהו גם בתחומים הללו .והחינוך של הגיל הזה יצטרף מטעם המדינה,
ככה לפחות אמרו שרת החינוך -

דובר :זה הגיל הכי חשוב בהתפתחות של הילד.
מר שמעון סוסן:

אז הוא יצטרף להיות כמובן כחלק פרונטלי מהחינוך שתחת

אחריות משרד ה חינוך .אני לא יודע טוב או רע ,אני יודע שאנחנו לקחנו
אחריות על המעונות ,עוד טרם תקופתי אגב .על המעונות ועכשיו במשנה תוקף
אנחנו לוקחים ,בהשקעה של מיליונים רבים ,אבל אני חושב שזה מחזיר את
עצמו .כשילדים יבואו בגיל  0ויקבלו את מה שהעמותה מציעה ,הם יצאו משם
ילדי ם יותר מותאמים לגיל הטרום טרום שהם עולים לאחר מכן .אז יישר כוח
ותודה רבה לכם .אני אומר שוב תודה מעומק הלב ,לכל העושים במלאכה ,כי
ככול שדיברתי והודיתי זה היה לא מספיק לומר את מה עשו האגפים השונים,
האנשים השונים שהיו אחראיים על התחומים הללו ,אצלנו כשיוצאים ל שפץ או
להכין מבנים או להכין מורים או להכין תלמידים ,זה תמיד במאות ,בגלל
הפיזור ובגלל ,...אז יישר כוח לכם ותודה רבה.

מר מרדכי כהן:

שמעון ,כתושב נחלים יצא לי לבקר היום בבית הספר

היסודי החדש יפיפה ,באמת החיבור של הישן לחדש ,רואים שמה שהושקעה
מחשבה וכסף בתבו נה רבה .אני יודע כמה מסירות נפש הייתה לך שמעון בנושא
הזה .ברוכים תהיו באמת.
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מר שמעון סוסן:

אגב מוטי מדבר על כך שבשנה הקודמת בנינו  20כיתות

חדשות בנחלים .והשנה צירפנו את האגף הישן למספר הכיתות שנחוצות ובית
הספר מתקיים ,וזה היה ביצוע מושלם בהשקעה של מיליו נים רבים של
המועצה .אבל בית ספר נחלים עכשיו לעשורים הבאים ערוך ומוכן לתת שירות
גם עם מגרשים גם עם אולמות וגם וגם וגם מה שאתם רוצים .כמובן פיתחנו
בעוד הרבה מקומות ,גם בתי ספר וגם גנים ועוד ועוד ,לא מנינו עכשיו את
הכול .אנחנו נמשיך בישיבה שלנו ,אני מודה שוב לכולם .זה לא קורה סתם ,זה
קורה כי יש שם עובדים טובים ,כי יש עובדים טובים ואנחנו מעריכים .בסוף
אם לא היה אנשים טובים במערכת לא היינו יכולים להגיע למקומות שאנחנו
נמצאים בהם .אז אני מודה לכל העושים במלאכה ,בשם המועצה כמובן ,זאת
הזדמנות .אנחנו שמחים ששנת לימוד ים נפתחת כי שהיא נפתחה .אני ממשיך
את הנושאים ,סיימנו את הדיווח על פתיחת שנת הלימודים.

.3

אישור פטור ממכרז רכב ביטחון.

מר שמעון סוסן:

אישור פטור ממכרז רכב ביטחון ,יוסי.

מר יוסי אלימלך:

המועצה מתכוונת לרכוש רכב ביטחון טנדר גדול מסוג סי...

כזה ,ישמש אותנ ו גם לצורכי ביטחון וגם לצרכים לוגיסטיים של גרירות
גנרטורים וכו' .יצאנו למכרז לא היו הצעות .אנחנו מבקשים ממליאת המועצה
לקבל פטור ממכרז ולנהל משא ומתן עם אחד הספקים ,כדי לרכוש רכב מהסוג
הזה .עלות מוערכת כ .₪ 270,000-280,000 -
מר שמעון סוסן:

אני מבקש לאשר את ה רכישה הזאת בצורה הזאת .זה פטור

ממכרז?
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מר יוסי אלימלך :כן.
מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פטור ממכרז עבור רכב ביטחו ן וניהול מו"מ
עם המציע הרלוונטי.

.4

אישור מורשה חתימה בי"ס שש שנתי נחשון ובי"ס בן שמן.

מר שמעון סוסן:

אישור מורשה חתימה בית ספר שש שנתי נחשון ,ואחרי זה

נעבור לבן שמן .מי בשש שנתי נחשון?

מר יוסי אלימלך:

אנחנו מבקשים לאשר כמורשה חתימה את אסתר יצחקי,

את שירן שדה ,ליאור מסי ורונית גרוייר ...כמורשי חתימה בבית ספר נחשון.

מר שמעון סוסן:

יש שינוי ים בבית ספר נחשון כמו שאתם מבינים .יצאו

סגניות ,יצאו מנהלות ,באו חדשות רשת אמי"ת .אגב זה נראה מצוין כל
החליפה הזאת .ואנחנו כאילו עקב העניין הזה שעזבו אנשים ופרשו אנשים
שכבר לא זה ,באותו חשבון מצווים לבחור חותמים חדשים ,שהם בעצם
מנהלת -

מר יוסי אלימלך :המנ הלת ,סגניות -
מר שמעון סוסן:

הסגניות ועוד ועוד .אם יש למישהו שאלות ,אם לא אבקש
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

לאשר אותם ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו החותמים בנחשון.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בבית ספר שש שנתי נחשון:
אסתר יצחקי ,שירן שדה ,ליאור מסי ורונית גרוייר .

מר שמעון סוס ן:

בבית ספר בן שמן אותו כנ"ל מנהלת חדשה.

מר יוסי אלימלך:

מבקשים לאשר את מנהלת בית הספר טל דורון לולו ,ואת

מזכירת בית הספר ענבר חבני כמורשות חתימה.
מר שמעון סוסן:

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

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בבית ספר בן ש מן :טל דורון
לולו וענבר חבני .

.5

אישור הגשת תב"ע  424-0964049א.ת .שילת.

מר שמעון סוסן:

אישור הגשת תכנית אזור תעשייה שילת  . 424 - 0964049מי

רוצה לדבר על התוכנית הזאת?
מר אילן קופרשטיין:
מר שמעון סוסן:

אני.

אילן בבקשה.

מר אילן קופרשטיין:

אני פשוט ביקשתי לדבר על מנת לשים את הדברים

על השולחן ,כי כל פעם שעולה נושא אזור תעשייה שילת יש כל מיני רחשים
מכיוון לפיד ,בעיקר מכיוון לפיד .אז אני רוצה לפרוטוקול לומר את הדברים,
אחר כך נטלי בוודאי תשלים את הנושא הסטטוטורי .בתב"ע שאושרה שנכנסה
לתוקף בינואר  , 2020הכניסה ה וועדה המחוזית  2סייגים .הסייג הראשון מופיע
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

בסעיף  ... 6.4תנאי להיתר בנייה ראשון לשימושים שיתווספו על פי תכנית זו,
באישור שר הפנים להסכם ל שיתוף הכנסות במועצה אזורית חבל מודיעין
ועיריית מודיעין עילית .ולמה הכניסו את התנאי הזאת הוועדה המחוזית? על
מנת שלא ,הם ח ששו שאולי יש פה איזה פיקציה או עשינו איזה טריק או
שטריק בין הרשויות ,והם רוצים לוודא שבאמת השיתוף פעולה ושיתוף
ההכנסות יתקיים .והכניסו סעיף נוסף שקשור לאותו סעיף שהקראתי והוא
סעיף  6.11א " .במידה ותוך שנתיים מיום פרסום התוכנית למתן תוקף  ,לא
יאושר הסכם שיתוף ההכנסות בין המועצה האזורית חבל מודיעין ועיריית
מודיעין עילית  ,שיאושר על ידי שר הפנים ,התוכנית תבוטל והשימושים
והייעודים יחזרו לשימושים ולייעודים ...של תכניות שקודמות לתוכנית זו".
אלה  2סייגים שהוכנסו בתוכנית הזאת .מכיוון שבשנתיים האחרונות לא היה
שר פנים ,או שהיה שר פנים ולא היה מעוניין להתעסק בזה ,למרות שכבר ב -
 2018בקריאה ראשונה בכנסת ,מכיוון שיש פה רשות שהיא בצד אחד של הקו
הירוק ,והרשות השנייה היא מעבר לקו הירוק ,היו צריכים חקיקה בכנסת
לצורך אישור לשר הפנים לחתום על הבקשה הזאת ,על ההיתר הזה .אז כבר ב -
 2018הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות זה נקרא ,חתומים היוזמים מיכאל
מלכיאלי ,יואש קיש ,רועי פוקלמן ,בצלאל סמוטריץ' ,יעקב אשר ,שולי מועלם,
 90%מתוכם כבר לא נמצאים בפוליטיקה .בכל אופן זה עבר בקריאה ראשונה
ולא התקדם ,מכיוון שהכנסת התפזרה וכו' וכו' .כרגע אנחנו נמצאים במצב
שלמעשה התוכנית בתוקף ,אי אפשר להוציא מכוחה היתרים ,ומכיוון
שהתוכנית בתוקף ,אז אי אפשר לתת גם שימושים חורגים על סמך התוכנית
שקדמה לה.

מר ג'קי להב:

סטגנציה.
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מר אילן קופרשטיין:

כן סטגנציה .והתייעצנו מה לעשות .אמרו לנו שצריך

להגיש תיקון לתב"ע .והגשנו את התיקון לתב"ע ,עבר בוועדה המקומית ,תכף
נטלי תתייחס לזה .אני רוצה פשוט להקריא מה התיקון לתב"ע .התיקון לתב"ע
אומר שסעיף  6.4ז .שבתוכנית  32מבוטל ,ובמקומו ייכתב" :תנאי להיתר בנייה
ראשון לשימושים שיתווספו על תכנית זו ,הוא אישור שר הפנים להסכם שיתוף
ההכנסות במועצה אזורית חבל מודיעין ועיריית מודיעין עילית .יחד עם זאת,
עד לחתימת השר יתאפשר מתן היתרים על פי התמהיל והשימושים שבסעיף
 4.1.2בתוכנית המקורית ,וזאת לתקופה של עד  5שנים .לגבי התכלות סעיף
 , 6.11במידה ותוך  5שנים מיום פרסום התוכנית למתן תוקף לא יאושר ,על י די
שר הפנים ההסכם לשיתוף ההכנסות ,בין המועצה האזורית חבל מודיעין
ועיריית מודיעין עילית ,התוכנית תבוטל והשימושים והייעודים יחזרו
לשימושים וייעודים מכוחה של תכנית שקדמו לזאת ".זאת אומרת אנחנו
מבקשים  5שנים .אז אני רוצה להגיד ככה ,אין שום שינוי תכנוני כהוא זה או
קנייני .אין שום שינוי בייעודי הקרקע בזכויות הבנייה .השינוי הוא פרוצדורלי
בלבד ,פרוצדורלי טכני בלבד .ואני רוצה להוסיף ,להרגיע את תושבי לפיד
ולומר ,יש  10מגרשים בסך הכול שטרם מומשו ,ביניהם  2של אגודת מושב
שילת .אנחנו עובדים על הסדרי חנייה ותנועה חדשים על מנת ליצור כבישים
חד סטריים ,והיינו ביחד עם שמעון בסיור ,ואנחנו שוקדים על האפשרות של
פנייה ימינה משילת ב  2 -נתיבים ,וכל הפניקה שהייתה בלפיד בזמנו אין
כצעקתה .אנחנו באמת ממתינים עד שכביש  446ישודרג ,זה בתוכניות העבודה
של מע"צ ,אני מקווה שתקציב יאושר ונוכל להתקדם גם בזה.

מר שמעון סוסן:

אילן תודה .נטלי את רוצה להוסיף משהו?
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

גב' נטלי טרנופולסקי:

אז אני רק אוסיף לדברים שאילן אמר.

(מדברים יחד)

מר שמעון סוסן:

נטלי.

גב' נטלי טרנופולסקי:

מר שמעון סוסן:

כן ,אז אני רק אוסיף כמה דברים לדברי ם.

מה שצריך.

גב' נטלי טרנופולסקי:

כן שאילן אמר .שהתוכנית חמ 159/32 /מבקשת שינוי

תמהיל שימושים מתעשייה ל  40% -תעשייה ומלאכה 40% ,תעסוקה -

מר שמעון סוסן:

זה מה שאושר.

גב' נטלי טרנופולסקי:

ו  20% -משרדים .התוכנית הזאת היא עומדת פג

תוקף בינוא ר  , 2022לכן מוגשת לנו תכנית חדשה  , 424-0964049שמבקשת
להאריך תוקף לעוד  3שנים ,זאת אומרת סך הכול  5שנים ,על מנת שנוכל למלא
 2תנאים ,אחד -

מר שמעון סוסן:

של הזר.

גב' נטלי טרנופולסקי:

כן .חתימה על הסכם שיתוף עם עיריית מודיעין

עילית ,והקמת מינהלת .התוכנית מ ובאת היום לדיון כאן כדרישה של ועדה
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מחוזית ,שמועצה אזורית חבל מודיעין מחליטה להגיש תכנית הזאת -

מר שמעון סוסן:

שהמועצה צריכה להגיש.

גב' נטלי טרנופולסקי:

מר שמעון סוסן:

כן מועצה ,מועצה ו -

את הזה ,בסדר גמור.

גב' נטלי טרנופולסקי:

ועיריית מודיעין עילית.

מר שמעון סוסן:

כן בבקשה עובד.

מר עובד שטח:

כן ,אני רוצה רגע לומר כראש הוועד ביישוב לפיד ,שכמובן

גם עבר את מה שאילן ציין לגבי התנגדות של לפיד .ההתנגדות הייתה מצד
מספר תושבים ,לא קטן דרך אגב ,ומה שאילן נגע בו בעיניי זה חשוב ביותר.
מכיוון שכשאנשים ניגשים לאיזה שהיא התנגדות ,אני רוצה להתבטא נכון,
שהם לא מכירים את הנושא ,לא רוצה לומר לא יודעים על מה מדובר ,אלא לא
מכירים ולא בדקו כמו שצריך .זה מתחיל באיזה שהוא פוסט קטן ,זה מתחיל
באיזה שהיא אמירה כזאת של תושב כזה או אחר ,זה יוצר גל ,זה יוצר כדור
שלג .ובעצם ציי רו לתושבים אצלי ביישוב ,ושמעון היה נוכח יחד עם חן סומך
לפני בחירות .ועשו מזה רעש גדול .יצרו איזה שהוא גל קטן שהלך וגדל כמו
כדור שלג ,יצר כאילו הולכים ליצור באזור התעשייה שילת מפלצות של
בניינים ,שיחסמו לנו את האוויר ,שלא יהיה לנו יותר שקט ביישוב ,ברמה של
או למות אירועים .דרך אגב יש אולם אירועים ,מן מקום של אירועים שנקרא
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ג'יפסי ,אני מזמין אתכם למקום הזה מחוץ לבניין ,בזמן אירוע לא תשמעו
כלום .אני אומר אפילו אגזים ואומר בתוך המדרגות של הבניין ,עדיין לא
תשמעו את הרעש שבתוך האולם .אבל זה מה שמייצר לצערי היום ברמה של
תקשורת ,שהיא כל כך נגישה לכולם .פלאפון אחד שייצר איזה שהוא פוסט
אחד ,ומפה מתחיל הרעש .מה שהיה חשוב לי שמעון ,ואילן ציין את זה ,רציתי
לשאול ,אבל אילן כבר ציין את זה .שהתוכנית בעצם מה ...פה זה לא שום דבר
חדש ,לא תהיה עוד בנייה ,או לא תהיה עוד זה .דרך אגב בדקתי עם אילן ,אילן
אמר לי לצורך העניין כדוגמא ,מסחר מה שהכי הרבה הפחיד את התושבים ,אין
יותר בנייה של מסחר ביישוב שילת .זאת אומרת מה שבנוי היום הוא שבנוי.
ואתם מוזמנים אליי ליישוב לפיד ,להציץ אל היישוב השכן שלה ,שיש לנו דרך
אגב בתקופה האחרונה יחסים מצוינים ושיתוף פעולה מצוין ,איך אמר אילן לא
כצעקתה ,אז חבל.

מר שמעון סוסן:

חברים מה שנדרשים פה ,זה הוועדה המחוזית .בעצם אני

נותן תמצית נתונים עכשיו ,שבעצם המועצה בדרכים השונות כבר אישרה את
כל ההסכמים של שיתוף הפעולה בין שילת למודיעין עילית לאורך כל הדורות.
המוע צה אישרה את זה .לא המועצה הזאת ,מועצות אחרות .ואנחנו הולכים
בדרך שבה היום סך הכול כפי שציינו פה עכשיו ,אני אומר את זה לפרוטוקול,
מתבקש שנוכל לאחוז בצד אחד של המקל .כי מה שקרה היום ,שילת לא יכולים
לאחוז לא בצד אחד ולא בצד השני .הכוונה הייתה לפתח את שילת בצו רות
מסוימות ,תב"ע שעברה לפני כשנה וחצי ויותר על ידי המועצה ,ואחרי זה על
ידי הוועדה המחוזית ,הגבילה אותם מלשוב ולבצע פעולות שהיו מותרות להם
תמול שלשום .אז זאת אומרת הם מוגבלים מ  2 -הצדדים .פעם אחת בתב"ע
הזאת אי אפשר לסיים אותה ,כי השר מעכב בעצם ,הם רוצים חוק שמסכים
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לשיתוף פעולה בין יישוב שהוא בשטחים מודיעין עילית ,לבין יישוב שהוא בקו
הירוק ,זאת הבעיה .ופעם שנייה הם אומרים ,לפי מה שאישרנו אתם מנועים
מלתת שימוש חורג ,שהיה מותר להם תמול שלשום ,שהיה מותר בשילת ,כי
עכשיו יש תב"ע חדשה .אז אי אפשר לעשות לא את זה ולא את זה .אז אני
אמרתי עכשיו בסיום בסוף אין שום שינוי ממה שאושר עד היום ,ממה שהתב"ע
שאושרה .זה סך הכול להאריך את תקופת ההפקדה לתב"ע חדשה ,כי הם
מפסידים מכל הצדדים .במקרה כי גרוע הם חוזרים למצב הישן שהיה חוקי
מבחינתם ,זה המצב .כלומר אם אין תב"ע חדשה שמאושרת כ בר ,אז הם
חוזרים למה שהיה אתמול שלשום ,שום שינוי .למה שהיה מותר להם לפני שנה
וחצי ,מבינים? אף אחד לא יכול היה זה .אז עכשיו מה שכתבו לנו במינהל
התכנון ופה עם כתבו בצורה מפורשת ,מבקשים ניסוח בסגנון" :המועצה
האזורית חבל מודיעין מחליטה להגיש תכנית לאזור תעשייה שילת מספר 424-
 , 0964049שהיא התוכנית הזאת שהתמצית שלה ,אני עכשיו סיימתי את הפרק
של מה שהם רוצים ,אבל מה שכתוב במספר הזה של התוכנית הזאת ,זה לתת
לנו עוד  3שנים להגיש את התנאים .אני הייתי ברור נכון .אני מבקש לאשר את
זה ,מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד ,תודה רבה.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את הגשת התב"ע מס'  424 - 0964049א.ת.
שילת .

.6

אישור מכרז  – 26/2021שירותי הסעות תלמידים שנה"ל תשפ"ב.

מר שמעון סוסן:

העניין הבא הוא אישור מכרז  26/21יוסי.
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מר יוסי אלימלך :מכרז הסעות  26/21רוב המכרז זה מכרז הסעות של חינוך
מיוחד ,וחלקו של קווי אוטובוס רגילים .למכרז הזה הכנסנו גם מרכיבים של
איכות ,וגם מרכיבים של מחיר .יש לכם לפניכם את כל הקווים ,אנחנו לא
נעבור עליהם עכשיו.

מר שמעון סוסן:

אתם יכולים לעבור.

מר יוסי אלימלך :מי שרוצה קו  1עד - 14

מר שמעון סוסן:

מי שרוצה.

מר יוסי אלימלך :יש פה  180קווים ,מי שרוצה לעבור עליהם .ועדת המכרזים
ממליצה לאשר את ה -
(מדברים יחד)

מר שמעון סוסן:

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 26/2021שירותי הסעות תלמידים
שנה"ל תשפ"ב .

.7

אישור חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים לשנת . 2021

מר שמעון סוסן:

חברים אישור תקציבי פיתוח לשנת  . 2021אמרתי למעט

כרם בן שמן .היישובים :אחיסמך ,בני עטרות ,בארות יצחק ,ברקת ,בית
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נחמיה ,בן שמן ,בית עריף ,גבעת כח ,גינתון ,גמזו ,חדיד ,טירת יהודה ,כפר
טרומן ,כפר דניאל ,מזור ,נחלים ,כפר נופך  ,רינתיה ,שילת ,לפיד ,זה 20
יישובים שמוצע לתת להם  ,₪ 500,000תקציבי פיתו לשנת  . 2021ושילת,
סליחה כפר רות  .₪ 350,000זאת ההצעה לתקציבי פיתוח לשנת . 2021
.₪ 10,350,000

מר עובד שטח:

חסרים יישובים.

מר שמעון סוסן:

נכון .נכון ,חסר מבוא מודיעים וכרם בן שמן ,אמ רתי

בהנהלה לא היית.

מר עובד שטח:

לא ,חשבתי הצטמצמנו ,או איחדת יישובים.

מר שמעון סוסן:

אני לא רוצה לדבר במיקרופון יותר מידי למה חסר פה

ולמה חסר שם .עם לפיד יהיו הרבה חסרים .עם הצרכנות של לפיד ,כל שנה
נצטרך להפסיק לתת לכמה יישובים.

מר עובד שטח:

על כך נ אמר יפה השתיקה.

מר שמעון סוסן:

נחמה לא לשאול שום שאלה .שום שאלה לא לשאול.

גב' נחמה סילבר :כבר הכנתי הרבה שאלות.
דובר:

אישרנו להם תקציב  54מיליון .₪

מר שמעון סוסן:

לא ,על הפיתוח .מה שהבאנו לפיתוח במבוא מודיעים ,הוא

יהיה אישור ,אני מתחייב לך ,ברמה הכי ג בוהה במבנה ציבור שיש בחבל
מודיעין.
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גב' נחמה סילבר :הבעיה שלי היא שאתה מדבר בשפת עתיד.

מר שמעון סוסן:

לא ,לא ,עכשיו יש כסף יש.

גב' נחמה סילבר :מתי -

מר שמעון סוסן:

יש ,יש ,יש.

גב' נחמה סילבר ... :הזמניים יתקיימו ,מתי יהיה לילדים מתקנים? מתי
יהיה מב נה ל -

מר שמעון סוסן:

שנייה ,זה עכשיו.

גב' נחמה סילבר :האכלוס ייכנס.

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,אז עכשיו תקשיבי -

גב' נחמה סילבר :אי אפשר ככה.

מר שמעון סוסן:

רק רגע ,שאלת את השאלות? עכשיו עכשיו -

גב' נחמה סילבר :אנחנו חיים כמו...
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מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מר שמעון סוסן:

אבל נ חמה לא חסר תקציבים לעניין הזה ,חסר רק שאנחנו -

גב' נחמה סילבר :ביצוע.
מר שמעון סוסן:

שנייה רגע ,לא ,לא ,לא .נגיד את זה למליאה ,נגיד

למליאה .חסר שהדילמה היא לא לזרוק כסף לפח כספי ציבור .נחמה תני לי
להסביר להם.
גב' נחמה סילבר :אי אפשר חודשים -
מר שמעון ס וסן:

שאלת ,כן ,כן ,כן ,כן נחמה .אחרי שהבאנו עשרות

מיליונים ,עשרות מיליונים למבני ציבור ולגנים ,לפחות יותר מ  20 -מיליון ₪
שתדעו ,לצרכים רק של פיתוח ,אני לא מדבר על כבישים מדרכות ותאורה
וכאלה .אני מדבר רק על פיתוח של מבנים וגנים .אנשים לא מבינים מה שאת
אומרת .אם אני מוציא כסף עכשיו מכספי המועצה לצורך הגנים האלה ,וזאת
הדילמה ,אז אנחנו לא מקבלים את הכסף הזה בחזרה .ואת צודקת מצד אחד
צריך זה .אני אמרתי עכשיו זה שהחתמנו את הקבלן עכשיו ,זה יוצר סיטואציה
שבה ברגע שמתחילים לעבוד פיתוח ,יתחילו לעבוד על הגנים קודם כל ,ע ל
אותם גנים ציבוריים שדיברנו.

גב' נחמה סילבר :על גן השעשועים ועל ה -

מר שמעון סוסן:

כן ,כן.

גב' נחמה סילבר :מבנה בית העם.
מר שמעון סוסן:

כן.

גב' נחמה סילבר :תודה רבה.
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מר שמעון סוסן:

לא ,כן ,כן ,כן ,כן.

גב' נחמה סילבר :ועוד שיפוצים למעון -
מר שמע ון סוסן:

נחמה עכשיו את מנהלת את ישיבת ועד של מבוא מודיעים,

עכשיו פה בישיבת המליאה.
גב' נחמה סילבר :לא ,אני לא מנהלת את זה.
מר שמעון סוסן:

תמתיני בבקשה .אני רק אמרתי למה ,זה לא שחסר

תקציבים ,אני לא זורק כספי ציבור .אני אזרוק כספי ציבור ,זה הכול.
גב' נחמה סילבר :מתי יהיה לנו פיתוח?
מר שמעון סוסן:

נחמה תעזבי ,תשאלי אותי לבד ,לא ליד כל המליאה ,אני

לא רוצה להתחייב ליד כל המליאה .כי אני מתכוון להערים עליך .חברים ,אני
מבקש לאשר תקציבי פיתוח ל  21 -יישובים ,למעט כרם בן שמן מבוא מודיעים,
 20יישובים  ,₪ 500,000ייש וב כפר רות  ,₪ 350,000מי בעד? מישהו מתנגד?
אושרו תקציבי פיתוח ל  , 21 -על סך .₪ 10,350,000
גב' נחמה סילבר :נמנעת.
מר שמעון סוסן:

נחמה נמנעת ,נחמה נמנעה .אושרו תקציבי פיתוח על

סך  ₪ 10,350,000בחלוקה שמניתי ,בתמיכת כולם למעט נחמה סילבר שהיא
נמנעה.

החלטה  :ה וחלט ברוב קולות לאשר חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים לשנת
. 2021

.8

אישורי תב"רים:
א.

תב"ר  121הקמת יישוב זמני מבוא מודיעים (עדכון) – הגדלה
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בסך  .₪ 1,516,433מקורות מימון :ביטוח איילון.
ב.

תב"ר  – 109הנגשת כיתות לקויי שמיעה (עדכון) – הגדלה בסך
 ₪ 150,000מקורות מימון :משרד החינוך.

ג.

תב"ר חדש – גן ילדים חדש בברקת (מבנה יביל) בסך 422,767
 .₪מקורות מימון :משרד החינוך  ₪ 120,000קרנות הרשות
(תקציב פיתוח ברקת) .₪ 302,767

ד.

תב"ר  – 112מועדון פיס ברקת (עדכון) הגדלה בסך .₪ 100,000
מקורות מימ ון :קרנות הרשות.

ה.

תב"ר  – 75עבודות ביוב (עדכון) בסך  .₪ 1,000,000הקטנה
בסעיף מימון תקציב רגיל בסך  .₪ 400,000הגדלה בסעיף עבודות
קבלניות בסך  .₪ 1,400,000מקורות מימון :קרנות הרשות (קרן
ביוב).

ו.

תב"ר  – 140שיפוץ כביש רח' שניר נחלים (עדכון) הגדלה ב סך
 .₪ 928,000מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח היישוב
נחלים).

מר שמעון סוסן:

יש אישור תב"רים יוסי ,אילן תנהל ,כל תב"ר תאשר אותו

בנפרד מה שהוא אומר .תנהל את זה רגע.

מר ג'קי להב:

תב"רים ,תב"ר  121זה מוקרן לכם על הקיר בסדר? תב"ר

 121הקמת יישוב זמני מ בוא מודיעים ,אנחנו מגדילים את התב"ר לעניין
הכספים שקיבלנו מהביטוח .קיבלנו בסביבות  2.5מיליון  ,₪לקחנו מהתקציב
מיליון  ,₪ועכשיו אנחנו יודעים את התוצאה הסופית ,וזה עדכון של הסעיף
התקציבי .₪ 1,516,433
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ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,31מיום רביעי01.09.2021 ,

מר אילן קופרשטיין:

מר משה קזולה:

יש שאלות? אין.

אולי ל נחמה יש.

מר אילן קופרשטיין :אני מבקש הגדלת תקציב יישוב זמני מבוא מודיעים
 ,₪ 1,516,433מקורות מימון ביטוח איילון ,מי בעד ירים את ידו? מישהו
מתנגד? אושר פה אחד.

גב' נחמה סילבר :אני רוצה לשאול ,המיליון  ₪הנוסף של ה  2.5 -מיליון ,₪
כבר הוקצב או שזה עדיין -

מר אילן קופרשטיין:

כן ,זה היה בתב"ר הראשון.

מר משה קזולה:

זה ערבות הדדית של החברים במושב נכון?

מר ג'קי להב:

נחמה ,בגלל זה רשום עדכון ,את רואה עדכון,

הגדלה.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  121הקמת יישוב זמני מבוא מודיעים
(עדכון) – הגדלה בסך  . ₪ 1,516,433מקורות מימון :ביטוח איילון .

מר אילן קופרשטיין:

תב"ר  109הנגשת כיתת ליקויי שמיעה עדכון ,הגדלה

בסך  ,₪ 150,000מקורות מימון משרד החינוך.

מר ג'קי להב:

מעת לעת כמו שאתם יודעים אנחנו מקבלים תקציבים
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להנגיש כיתות ליקויי שמיעה .ובפעימה האחרונה קיבלנו  , ₪ 150,000אנחנו
מגדילים בעצם את התב"ר ,כדי לבצע את העבודות.

מר אילן קופרשטיין:

יש למישהו שאלות? לא .עדכון תב"ר הנגשת כיתות

ליקויי שמיעה ,הגדלה בסך  ₪ 150,000מקורות מימון החינוך ,מי בעד ירים את
ידו? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 109הנגשת כיתות לקויי שמיעה
(עדכון) – הגדלה בסך  ₪ 150,000מקורות מימון :משרד החינוך .

מר אילן קופרשטיין:

תב"ר חדש גן ילדים חדש בברקת מבנה יביל בסך

 ,₪ 422,767מקורות מימון :משרד החינוך  ₪ 120,000קרנות הרשות שזה
תקציב פיתוח של היישוב .₪ 302,767

מר ג'קי להב:

הי ום בחלק מהסיור שעשינו במוסדות החינוך ,דווקא

ביקרנו את הגן הזה .אני יכול להגיד לכם שיצא גן לתפארת ,מכובד מאוד ,יפה
מאוד ...מאוד טובה לילדים .הפרויקט כולל בעצם מבנה יביל של כיתת גן +
פיתוח של החצרות ,שזה מתקני משחקים וגידור וכל מה שכרוך בזה .ההיקף
של הפרויקט  ,₪ 422,767כאשר משרד החינוך בגנים יבילים לא משקיע הרבה,
אתם רואים רק  .₪ 120,000ועד שיבנו גן שהוא גן בואו נאמר לא בנייה יבילה
לוקח זמן ,וכרגע יש צורך ביישוב ,ולכן פעלנו כמו שפעלנו .ההפרש בא מתקציב
הפיתוח של ברקת.

מר אילן קופרשטיין:

יש למישהו שאלות?
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מר משה קזולה:

מה הגודל של הגן?

מר ג'קי להב:

אם אני לא טועה  62מ"ר?

מר יוסי אלימלך 92 :מ"ר.

מר ג'קי להב:

 92מ"ר.

מר משה קזולה:

כמה?

מר יוסי אלימלך 92 :מ"ר.

מר ג'קי להב:

 92מ"ר ,יש לו מטבח ויש לו אולם גדול ,שבעצם הילדים...

מר אילן קופרשטיין :רבו תיי תב"ר חדש גן ילדים חדש בברקת .₪ 422,767
מקורות מימון משרד החינוך  ,₪ 120,000קרנות הרשות תקציב פיתוח של
ברקת .₪ 302,767

מר שמעון סוסן:

סליחה רגע זה טעות .מה זה תקציב פיתוח ברקת? מי כתב

תקציב פיתוח ברקת?

מר ג'קי להב:

לא ,לא ,זה טעות ,זה היה צריך להיות -
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מר שמעון סוסן:

שנייה תעצור.

מר ג'קי להב:

לא ,זה היה צריך להיות בתב"ר - 112

מר שמעון סוסן:

לא ,לא ,שנייה תעצור אני אסביר .נולד לנו צורך בגן

בברקת בחודש יוני .אגב יש יישובים שזה היה החודש שזה נולד .למה? זה לא
מסורתי לפי כל מה שזה באים עד פברואר ,רישום  ,ואז אם יש גן צריך זה ,נולד
גן .נולד גן כי גם באים שוכרים ובאים כל מיני...

דובר :זה קשור לחבר'ה שבאו להפגין פה אז?
גב' אביבה הלל:

לא ,לצערנו לא .אבל לא.

גב' נטלי טרנופולסקי:
מר שמעון סוסן:

לא ,זה ברקת ,ברקת.

להפגין מותר .עכשיו נולד גן ,אז אנחנו היינו צריכים

למצוא פתרון יצירתי .מבנה יביל  ,₪ 120,000אבל מבנה יביל שהבאנו לזה עלה
הרבה יותר .אולי כמעט  ?₪ 300,000כמה זה עלה?
דובר:

.₪ 400,000

מר שמעון סוסן:

וכל מה שמסביב.

מר ג'קי להב:

יש פיתוח -

מר שמעון סוסן:

יש פיתוח וזה .כדי לייצר גן אז זה ,פה אין בר ירה ,אנחנו

מחויבים להקים את הגן ,ואז זה מה שקיבלנו .כי זה לא מבנה קבוע ,זה מבנה
יביל .זה ככה זה חומה ומגדל .יצרנו גן והתקציב הוא לא מתקציב של זה .זה
גן ילדים.

מר אילן קופרשטיין:

אוקיי ,אני -
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מר שמעון סוסן:

רק שנייה ,תתקנו.

מר אילן קופרשטיין:

אני מקריא מחדש.

מר שמעון סוסן:

הפער  ₪ 120,000זה -

מר ג'קי להב:

לא ,לא הפער ,זה .₪ 302,000

מר שמעון סוסן:

לא ₪ 302,000 ,מאיפה? מתקציב -

מר אילן קופרשטיין:

מר ג'קי להב:

מתקציב הרשות.

לא ,לא ,זה קרנות הרשות ,שימו לב בסעיף הבא ,תכף אני

אגיד ,זה פשוט קפץ ,קפץ בשורות  .זה היה צריך להיות שמה ב  -ד'.
מר שמעון סוסן:

אבל תגיד נו.

מר אילן קופרשטיין:

חבר'ה תב"ר חדש גן ילדים חדש בברקת בסך

 ,₪ 422,000מקורות מימון משרד החינוך  ,₪ 120,000קרנות הרשות 302,767
 ,₪מי בעד ירים את ידו? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד ל אשר תב"ר חדש – גן ילדים חדש בברקת (מבנה
יביל) בסך  .₪ 422,767מקורות מימון :משרד החינוך  ₪ 120,000קרנות
הרשות . ₪ 302,767

מר אילן קופרשטיין:

תב"ר  112מועדון פיס ברקת עדכון ,הגדלה בסך

 .₪ 100,000מקורות מימון תקציב פיתוח ברקת.

מר שמעון סוסן:

זה הפוך .כאן תק ציב פיתוח ברקת.
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מר אילן קופרשטיין:

יש למישהו שאלות? לא .מי בעד ירים את ידו?

מישהו מתנגד? אושר פה אחד.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 112מועדון פיס ברקת (עדכון) הגדלה
בסך  .₪ 100,000מקורות מימון :תקציב פיתוח ברקת .

מר אילן קופרשטיין:

תב"ר  75עבודות ביו ב עדכון בסך מיליון  .₪הקטנת

סעיף מימון תקציב רגיל בסך  .₪ 400,000הגדלה בסעיף עבודות קבלניות של
 .₪ 1,400,000מקורות מימון קרנות הרשות ,ג'קי תסביר.

מר ג'קי להב:

ההסבר לכך הוא כך :מעת לעת אנחנו מביאים בהתאם

לקצב ההתקדמות של הפרויקט שאנחנו מסיימים בבית נבלה אותו ביוב
שאנחנו עושים שמה ,בהתאם לקצב ההתקדמות אנחנו מגדילים את המגירה
התקציבית של התב"ר בעצם .לכן פועל יוצא של פרויקטים שאנחנו מקדמים
אותם ,בענייני הביוב .לדוגמא ברקת ,יש לנו קידום ושדרוג תחנות השאיבה
השונות ,שזה פרויקט כלל מועצתי ,שאנחנו מוציאים אותו עכ שיו מתניעים
אותו אחרי שבחרנו קבלן ,מתחילים להתניע אותו .אז המנה הזאת היא מנה של
 .₪ 1,400,000מנגד אנחנו תקצבנו  ,₪ 400,000הצרחנו מהתקציב הרגיל לטובת
התב"ר לטובת עניין של הקמה ,והכסף הזה בעצם חסר בתקציב הרגיל.
ומעדכון שעשינו חצי שנתי מתברר שהכסף הזה לחוץ לפ עילות השוטפת של
אחזקת הביוב ,ולכן אני מחזיר את זה חזרה .פשוט מחזיר את זה לתקציב
הרגיל את אותם  .₪ 400,000הפעולה בנטו היא  ₪ 1,400,000הגדלה בהוצאות,
והקטנה בהכנסות ב .₪ 400,000 -
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מר אילן קופרשטיין :למישהו יש שאלות? אף אחד לא מבין ,אבל ,מי בעד ירים
את ידו? מ ישהו מתנגד? אושר פה אחד .תב"ר - 140

מר רונן זיידמן:

קרן הביוב זה רק אגרת ביוב?

מר ג'קי להב:

לא ,היטל ביוב.

מר רונן זיידמן:

אותו היטל שמקבלים עם הארנונה.

מר ג'קי להב:

לא.

מר רונן זיידמן:

זה המקור היחידי?

מר שמעון סוסן:

לא.

מר ג'קי להב:

מה שאתה מדבר עם ארנונה זה אגרה.

מר שמעון סוסן:

זה אגרה .היטל זה חד פעמי .כל אלה שמשלמים -

מר ג'קי להב:

היטל שווה הקמה .ואגרה זה אחזקה.

מר שמעון סוסן:

כשאתה בונה בניין ,אומרים לך תשלם לפי מטרים שאתה

זה ,גם עם תעשייה...
מר רונן זיידמן:

עניין אותי פעם ,התבקש איזה שהוא נו שא לגבי האגרות.

הרי בזמנו היה דיונים על גובה הסכום ,איפה זה יושב כל הסיפור הזה ,מה
עושים עם הכסף הזה.

מר ג'קי להב:

מה אגרה או היטל?

מר רונן זיידמן:

אגרה ,אגרה .אני מדבר על האגרה.

מר ג'קי להב:

מה זה מה עושים? האגרה בעצם שמשולמת על ידי

התושבים ,משמשת אות נו להחזיק את קווי הביוב .שטיפת קווים -
מר רונן זיידמן:

יכול להיות פלוס ,יכול להיות מינוס.

מר ג'קי להב:

תשלום למט"ש איילון ,שמטפל בסופו של דבר בשפכים.
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מר רונן זיידמן:

את כל זה הבנתי .אתה גם יכול מחר להכפיל את האגרה,

ולתת לי אותה תשובה.

מר ג'קי להב:

לא .מי שבעצם מאשר את הגדלת אגרות אם בכלל ,זה

רשות המים .אנחנו צריכים לעשות פנייה לרשות המים ,יכול להיות שנעשה,
אני לא פוסל את זה .למה?

מר שמעון סוסן:

חבר'ה ,הוא לא מסביר את השאלה.

מר רונן זיידמן:

עניין אותי ,לא ,אני יודע שהוא לא יכול לעלות ,זה היה -

(מדברים יחד)

מר רונן זיידמן:

הקשר בין ההכנסה להוצאה ,זה מה שניסיתי להבין.

דובר:

אם יש בכלל.

דובר:

אז הוא אומר שהוא יבחן את זה.

מר ג'קי להב:

אני אתן לך דוגמא ,אם עכשיו מט"ש איילון שמטפל בביוב

העלה את העלויות שלו ,בגלל שהוא מטפל עכשיו טיפול שלישוני ,ב  ₪ 1.5 -פר
מ"ק ביוב ,אני צריך לבוא לרשות המים ,להגיש בקשה לתוספת התעריף ,כדי
שיהיה לי משק כספים סגור.

מר שמעון סוסן:

וזה באגרה.
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מר ג'קי להב:

זה באגרה ,אני מדבר איתו רק על האגרה.

מר רונן זיידמן:

הבנתי.

(מדברים יחד)
מר רונן זיידמן:

יש לך  Xכסף שצברת מהאג רה -

מר אילן קופרשטיין:

מר שמעון סוסן:

בואו חבר'ה ,נדון בזה פעם אחרת ,מכיוון ש -

אני מציע שאם יש לך שאלות בעניין של הביוב ,שב ודבר

עם ג'קי ...את השאלות.

מר רונן זיידמן:

בסדר.

מר שמעון סוסן:

ואם אתה רוצה להביא משהו ,תביא.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב" ר  – 75עבודות ביוב (עדכון) בסך
 .₪ 1,000,000הקטנה בסעיף מימון תקציב רגיל בסך  .₪ 400,000הגדלה
בסעיף עבודות קבלניות בסך  .₪ 1,400,000מקורות מימון :קרנות הרשות (קרן
ביוב) .

מר אילן קופרשטיין:

תב"ר  140חברים ,שיפוץ כביש רחוב שניר נחלים

עדכון הגדלה בסך  .₪ 928,000מקורות מימון פיתוח היישוב נחלים .יש
למישהו שאלות?
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מר ג'קי להב:

הסבר ,אני רק אתן הסבר קצר .בבואנו לשפץ את הכביש,

הבנו שיש שם תשתיות שעוברות של בזק והכבלים .שמעון הסביר בפעמים
הקודמות שנדרשנו לעניין ,שרצו ורצו ורצו להביא תשתיות ליישובים לא שקדו
על להש קיע אותם כמו שצריך בתוך הקרקע .ולכן עכשיו כשאתה רוצה לעשות
כביש ,התשתיות האלה לחשיפה ,נצטרך להעמיק את החפירות ,ומה שנקרא
לטמון אותם -

מר שמעון סוסן:

לא ,תעצור יש חוק בזק וחוק הבזק נותן להם גרנטי לעשות

מה שהם רוצים .עכשיו הם לוקחים אותנו למקומות תשקיע מטר ,תפתח
תעשה -

מר ג'קי להב:

מה שהם היו צריכים לעשות.

מר שמעון סוסן:

מה שהם היו צריכים לעשות פיתוח מזה עידן ועידנים.

מר אילן קופרשטיין:

רבותיי מי בעד אישור תב"ר  140רחוב שניר נחלים

הגדלה בסך  .₪ 928,000מקורות מימון פיתוח היישוב נחלים? יש מישהו
מתנגד? אוש ר פה אחד.

מר שמעון סוסן:

חברים עדכון לפני ...הא הנושא.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 140שיפוץ כביש רח' שניר נחלים
(עדכון) הגדלה בסך  .₪ 928,000מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח היישוב
נחלים) .
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. 10

אישור הגשת תכנית מתאר ליישוב גמזו.

מר יוסי אלימלך:

אנחנו אישרנו ,אישרתם טלפונית של היישוב גמזו ,אנחנו

רוצים לאשרר את זה פה בישיבה פרונטלית .אז הנוסח הוא מליאת המועצה
מחליטה להיות מגישת תכנית מתאר מספר  , 424-0722967תכנית מתאר ליישוב
גמזו בהתאם לבקשת האגודה והיישוב.

מר שמעון סוסן:

כמו שעשינו בשילת .הם מבקש ים שהמועצה תהיה זאת -

מר אילן קופרשטיין:

זה אישרנו את זה בזמנו טלפונית ,אנחנו רוצים

עכשיו לאשר את זה -

מר שמעון סוסן:

לאשרר את זה.

מר אילן קופרשטיין:

פרונטלית .מי בעד ירים את ידו? מישהו מתנגד?

אושר פה אחד.

החלטה  :מליאת המועצה פה אחד מחליטה להיות מגיש ת תכנית מתאר מספר
 , 424-0722967תכנית מתאר ליישוב גמזו בהתאם לבקשת האגודה והיישוב .

מר אילן קופרשטיין:

עדכונים.
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מר שמעון סוסן:

לא ,לא ,אין עדכונים .אנחנו יורדים למטה ,משפט אחד.

אתם מחזיקים ביד ...אחת לחמש שנים המועצה מדווחת דו"ח לתושב ,דו"ח
פשוטו כמשמעו .הדו"ח הוא מעניין מאוד ,אני אומר לכם תקראו אותו והוא
יחולק לכל בית במועצה .בסוף כדי שלא יהיו שאלות מצד תושבים לנבחרים
שלהם ,זה עוזר שלא יהיו שאלות רבות ,מה עושים עם כספי הארנונה שלהם,
שמהווים אחוז קטן מאוד בתקציב ובהוצאה של המועצה ,אחוז .זה אותו אחוז
קטן ,גם שואלים אתכם .אני משלם ארנונה ,אני זה.
אני אומר תושבים ,אני חושב קודם כל כמו שעשיתי כל הקדנציות ,פעם ב 5 -
שנים אני נותן דו"ח לתושב ,בשם המועצה .ותראו שמה את הדברים הם
מאלפים ,הם מעניינים .יש כאלה אומרים הם משמעותיים ,זה מוכיח על
מועצה שעושה ופועלת ויוצרת מן הסתם ,זה ברור .והדו"ח הזה אתם מקבלים
אותו ראשונים ,עכשיו הוא יצא מהמכבש ומכאן זה ילך הלאה לבתים .ואנחנו
יורדים עכשיו להרמת כוסית.

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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קובץ החלטות

החלטה  :הוחלט פה א חד לאשר את סדר היום.

.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 30מיום . 04.08.2021

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  – 30מיום
. 04.08.2021

.3

אישור פטור ממכרז רכב ביטחון.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר פטור ממכרז עבור רכב ביטחון וניהו ל מו"מ
עם המציע הרלוונטי.

.4

אישור מורשה חתימה בי"ס שש שנתי נחשון ובי"ס בן שמן.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בבית ספר שש שנתי נחשון:
אסתר יצחקי ,שירן שדה ,ליאור מסי ורונית גרוייר .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מורשי חתימה בבית ספר בן שמן :טל דורון
לולו וענבר חבני .

.5

אישור הגשת תכנית  424-0964049א.ת .שילת.
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר את הגשת תב"ע מס'  424 - 0964049א.ת.
שילת .

.6

אישור מכרז  – 26/2021שירותי הסעות תלמידים שנה"ל תשפ"ב.

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר מכרז  – 26/2021שירותי הסעות תלמידים
שנה" ל תשפ"ב .

אישור חלוקת ת קציבי פיתוח ליישובים לשנת : 2021
.7
אחיסמך ,בני עטרות ,ב.יצחק ,ברקת ,בית נחמיה ,בן שמן ,בית עריף ,גבעת
כח ,גנתון ,גמזו ,חדיד ,טירת יהודה ,כפר טרומן ,כפר דניאל ,מזור ,נחלים,
כפר נופך ,רנתיה ,שילת  ,לפיד ,כל היישובים הללו  .₪ 500,000כפר רות
 ₪ 350,000וכרם בן שמן .₪ 200,000

החלטה  :הוחלט ברוב קולות לאשר חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים לשנת
. 2021

.8

אישורי תב"רים:
א.

תב"ר  121הקמת יישוב זמני מבוא מודיעים (עדכון) – הגדלה
בסך  .₪ 1,516,433מקורות מימון :ביטוח איילון.

ב.

תב"ר  – 109הנגשת כ יתות לקויי שמיעה (עדכון) – הגדלה בסך
 ₪ 150,000מקורות מימון :משרד החינוך.

ג.

תב"ר חדש – גן ילדים חדש בברקת (מבנה יביל) בסך 422,767
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 .₪מקורות מימון :משרד החינוך  ₪ 120,000קרנות הרשות
.₪ 302,767
ד.

תב"ר  – 112מועדון פיס ברקת (עדכון) הג דלה בסך .₪ 100,000
מקורות מימון :קרנות הרשות( .תקציב פיתוח ברקת).

ה.

תב"ר  – 75עבודות ביוב (עדכון) בסך  .₪ 1,000,000הקטנה
בסעיף מימון תקציב רגיל בסך  .₪ 400,000הגדלה בסעיף עבודות
קבלניות בסך  .₪ 1,400,000מקורות מימון :קרנות הרשות (קרן
ביוב).

ו.

תב"ר  – 140שיפוץ כביש רח' שניר נחלים (עדכון) הגדלה בסך
 .₪ 928,000מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח היישוב
נחלים).

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  121הקמת יישוב זמני מבוא מודיעים
(עדכון) – הגדלה בסך  .₪ 1,516,433מקורות מימון :ביטוח איילון .

החלטה  :הוחלט פ ה אחד לאשר תב"ר  – 109הנגשת כיתות לקויי שמיעה
(עדכון) – הגדלה בסך  ₪ 150,000מקורות מימון :משרד החינוך .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – גן ילדים חדש בברקת (מבנה
יביל) בסך  .₪ 422,767מקורות מימון :משרד החינוך  ₪ 120,000קרנות
הרשות . ₪ 302,767

החלטה  :הוח לט פה אחד לאשר תב"ר  – 112מועדון פיס ברקת (עדכון) הגדלה
בסך  .₪ 100,000מקורות מימון :תקציב פיתוח ברקת .
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החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 75עבודות ביוב (עדכון) בסך
 .₪ 1,000,000הקטנה בסעיף מימון תקציב רגיל בסך  .₪ 400,000הגדלה
בסעיף עבודות קבלניות בסך  .₪ 1,400,000מקורות מימון :קרנות הרשות (קרן
ביוב) .

החלטה  :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 140שיפוץ כביש רח' שניר נחלים
(עדכון) הגדלה בסך  .₪ 928,000מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח היישוב
נחלים) .

. 10

אישור הגשת תכנית מתאר ליישוב גמזו.

החלטה  :מליאת המועצה פה אח ד מחליטה להיות מגישת תכנית מתאר מספר
 , 424-0722967תכנית מתאר ליישוב גמזו בהתאם לבקשת האגודה והיישוב .

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה
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