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 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
ן מס' ישיבת  יי  44מליאה מן המנ

ום  ןמי  30.32.23.0, גע"תש שבטב גכ", ראשו

 

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  מר אהרון סימון

 חבר מועצה -  מר בנציון שפר
 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם

  חבר מועצה -  מר זכריה משה
 חבר מועצה -   מר אהרון גל

 חבר מועצה  -  יוני ריינהורןמר 
 חבר מועצה -  ניסים עידןמר 
  מועצה תחבר -  נחמה סילבר גב'

 חבר מועצה  -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני

 חבר מועצה  -   דן כהןמר 
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 מועצה  תחבר -  כוכבה הלל גב'
 חבר מועצה -  מר יוסי בן שחר

 חבר מועצה -  מר עובד שטח
 חבר מועצה -  שלומי שוורץמר 
 חבר מועצה -  ע הללאלישמר 

 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה
 

 חבר מועצה  -  אבי דישיקמר   :חסרים
 חבר מועצה -  מר יוסי עמנואל

 חבר מועצה  -  דב בן אברהםמר 
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש

 חבר מועצה -  יהודה חיוןמר 
 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה -  ברנרד מר טימי
 חברת מועצה -   לויגב' ורד 

 חבר מועצה - מר אילן קופרשטיין
 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית

 חבר מועצה -  אמיתימר יוסף 
 

 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 יועץ ראש המועצה  -  אייל אריאלמר    

 םמבקר פני  -  מר ליאור מלמד
 מנהל מחלקת הגבייה  -  מר אפי מנצור
 קב"ט -  מר אלון ביטון

 מנהל אגף מוניציפאלי  -  מר יובל לובטון
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  על סדר היום:

  
 

 01/30/302אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 2   3

 01/30/302מיום  40אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  2   0

 רנונה22   אישור מחיקת חובות א0
 בטחון אישי2 – 20.30   הצגת סיכום שנת 4
 :אישור תב"רים2   5

   ₪,   3,776,803 -ל₪  633,333 -מ,  סלילת כביש וכיכר בן שמן  – 689הגדלת תב"ר      -      
 ישוב2 –מקרן פיתוח  2₪ 9762803גידול של   

 

 ,ה()סיום עבוד כיתות בי"ס בני עטרות - 676הגדלת תב"ר      -      
 2₪ 83,333גידול של ₪,  3,883,333 -ל₪   3,833,333 -מ             
 ₪ 2 85,878 -והקטנת קרן פיתוח ב ₪  398,878 -ע"י גידול תקציב פייס ב             

 

 ₪,  7,493,333ע"ס   גנ"י אחיסמך  -תב"ר  אישור     -      
 ₪ 2 7,493,333סה"כ  ₪,   647,370קרן פיתוח  ₪,  3,734,645משרד החינוך              

 

 ₪ 7,333,333ע"ס   גנ"י גבעת כחאישור תב"ר      -      
 2₪ 7,333,333סה"כ  ₪,   787,370קרן פיתוח   ₪,   3734,645משרד החינוך               

 

 ₪ 7,753,333ע"ס   גנ"י שילתאישור תב"ר      -      
   2₪ 7,753,333סה"כ  ₪,   577,370קרן פיתוח  ₪,  3,734,645משרד החינוך               

 ₪ 0,383,493ע"ס   מפעל שיקומיאישור תב"ר        -      
   ₪, 983,493מועצה   -קרן פיתוח₪,  933,333קרן שלם  ₪,   3,833,333ביטוח לאומי               

 2₪ 0,383,493סה"כ    
 

 ₪ 3,433,333ע"ס   מועדון נופך  אישור תב"ר -

 2₪ 3,433,333סה"כ  ₪,   633,333הישוב   –קרן פיתוח ₪,   733,333מפעל הפיס               
 

 ₪ 3,333,333ע"ס    כבישים ומדרכות אחיסמךאישור תב"ר  -

 2₪ 3,333,333סה"כ  ₪,   785,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   430,333שרד הפנים  מ         
 

 ₪  333,333ע"ס   םשדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעיאישור תב"ר  -

 2₪ 333,333סה"כ  ₪,   73,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   83,333משרד הפנים          
 

  מתקציב ₪   447,330, ע"ס פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחליםאישור תב"ר   -

 משרד החינוך2  
  

 2    היטל מיסים ותקציב לישובים12
 ת22    מינוי חברי מליאה לוועדות השונו1
 דיווחי ראש המועצה2   2 8

 
 
 
 
 
 
 
 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 3023727330, ראשוןמיום , 44מן המניין מס'  מליאהישיבת 

 

 4 
 

 

( 3אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה2 על סדר היום: ערב טוב לכם2   מר שמעון סוסן:
( אישור פרוטוקול ישיבת 27 7337לדצמבר  79-אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין, מה

( הצגת סיכום 4מחיקת חובות ארנונה2 ( אישור 20 7523727337-, ישיבה רגילה שהיתה ב40מליאה מספר 
? איפה 5-ל 7-( אישור תב"רים2 חלקם חדשים, חלקם עדכונים2 למה קפצנו מ7, ביטחון אישי2 7337שנתי 
 ? אני מתקן מספור2 9סעיף 
 ( דיווחי ראש המועצה2 8( מינוי חברי מליאה לוועדות השונות2 5( היטל מיסים ותקציב לישובים2 9סעיף 

 

 01/30/302פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום אישור 2   3

 
מבקש אם יש למישהו הערה לפרוטוקול של ישיבת מליאה שלא מן אני   מר שמעון סוסן:

המניין, זו הישיבה של התקציב, תוכניות עבודה2 יש למישהו הערות? אני מבקש לאשר אותה2 מי בעד? 
 מי נגד? אושר הפרוטוקול פה אחד2

 

 01/30/302פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום את חלט לאשר : הוהחלטה

 
 01/30/302מיום  40אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2   0
 

הפרוטוקול השני של ישיבת המליאה, למחרת היום שהיינו באילת,   מר שמעון סוסן:
 הרגילה, יש למישהו הערות? 

 

 למה לא רשמו אותי?   :זכריה משהמר 
 

למה לא רשמו את משה זכריה? הוא היה יו"ר הישיבה, למה לא רשמו?   שמעון סוסן:מר 
 לא הבנת, רק אתה חותם על הישיבה הזאת2 

 

 כתבו יו"ר שמעון2   :זכריה משהמר 
 

 אין דבר כזה2   מר שמעון סוסן:
 

 אני אגיד לך למה, זה בגלל ניגוד עניינים2   :זכריה משהמר 
 

וא אומר בגלל שאני פתחתי אותה, אבל אני לא הייתי בישיבה2 משה, ה  מר שמעון סוסן:
מקבל את ההערה של משה ונתקן את הפרוטוקול2 משה ניהל את הישיבה ומשה יחתום עליה2 הערות 

 נוספות? מישהו מתנגד? אנחנו מאשרים את הפרוטוקול פה אחד2 
 

, בכפוף להערתו של חבר 01/30/30מיום  40יבת מליאה מס'  פרוטוקול ישאת : הוחלט לאשר החלטה
 המועצה מר משה זכריה2

 
 

 2   אישור מחיקת חובות ארנונה02
 

להנהלה, העניין של מחיקת חובות, אנחנו מביאים אותו פעם דיווחנו   מר שמעון סוסן:
נוספת, לא שהשתנה משהו ממה שאישרתם פעם קודמת, אבל למען הסר ספק, מכיוון שאני זוכר שאני 

חיקת החובות היא רק לעסקים, אני מביא את זה פעם נוספת, לא למחיקה עצמה, או מישהו אמר שמ
 אלא רק לעדכן ולקבל את האישור, כדי שיהיה ברור שהיו גם דירות שנמחקו להם חובות, גם בתים2 
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 מה הסיבה?   :גב' נחמה סילבר

 

 אפי פה, מנהל מחלקת הגבייה, בבקשה אפי, תסביר2  מר שמעון סוסן:
 

המסגרת נשארה אותה מסגרת של מחיקה2 כמו שהחלטתם בפעם    :נצוראפי ממר 
בחייבים בארנונה, במגורים, הקודמת, מה שכן אני מבקש, מאחר והיתה פה אי הבנה, מדובר פה גם כן 

שאין להם נכסים, דהיינו אנשים כאלה שהיו בשכירויות בבתים רגילים, דיירי משנה, אין אף אחד מכל 
 החובות, של שכירויות, שיש להם נכס בישובים2  הבקשה הזו של מחיקת

2 זאת אומרת יש פה חובות, דרך 7337-מדובר פה בחובות, יש לי פה את הרשימה, החוב הכי צעיר פה, מ
אגב במגורים לא עשינו בכלל מחיקת חובות, אף פעם, פעם ראשונה במגורים, בגלל החוק החדש שיצא 

ת, אנחנו כן יכולים לעשות עליהם במידה, וחלות עליהם כל השנה, חובות ישנים שיש עליהם התיישנו
 ההגבלות2 

 

לפני ההגבלות, אני רוצה, כי האנשים כל הזמן שואלים2 אני מחדד את   מר שמעון סוסן:
ואילך ונמחק, אלא עד  7339-לא היה למישהו חוב ממה שאמרת, החוב הכי צעיר זה אומר, שיבינו, 

7337 2 
 

 ק2 בדיו   :אפי מנצורמר 
 

שנים בתוך המערכת של החובה, תזכרו את זה, אתה מדבר גם  8כלומר   מר שמעון סוסן:
 בעסקים2 בעסקים יש יותר צעירים? 

 

 יכול להיות שיש יותר צעירים2    :אפי מנצורמר 
 

 אבל בדירות זה ודאי2   מר שמעון סוסן:
 

 בדירות זה בוודאות2 הרשימה פה2    :אפי מנצורמר 
 

 הדירות זה רק כאלה שאין להם שום נכס שאפשר לקחת אותו,   וסן:מר שמעון ס
 

 בוודאי2   :אפי מנצורמר 
 

 ושקיימנו עליו תיק, תגיד מה עשינו2   מר שמעון סוסן:
 

כאלה שנפטרו, כאלה שלא קיימים, לא נמצאים, קשה למצוא אותם2 לא    :אפי מנצורמר 
 '672', 64-יש פה חובות ממסוגלים לשלם2 

תן דוגמא קטנה של אדם שנפטר, באחד הישובים, לא אציין שמות2 החוב הכי גבוה, של בערך אני א
' ועד עכשיו זה רק צבר ריבית 67-'64-', זאת אומרת מ64-ב₪  30,333כאשר החוב היה ₪,  333,333

 והצמדה2 
 

 '2 64-והוא בחוב מ  מר שמעון סוסן:
 

', ואין מה לעשות, 67-נפטר ב₪,  30,333', זה החוב2 הוא היה 67-'64-מ   :אפי מנצורמר 
 אין לו נכס ואין לו כלום2 זו הדוגמא הכי קריטית2 

 

 שנה החוב לבד2  38  מר שמעון סוסן:
 

שאנחנו יכולים להתעסק איתה2 הכי קריטית והכי כבדה שיכולה להיות2    :אפי מנצורמר 
פה זה רק  73%-יון ומשהו, למעלה משאר החובות, הסכום של כל השכירויות, כל החוב שם, מדובר במיל

 ריבית והצמדה, למעלה מזה2 
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לשאלת השואלים, שאלו קודם, איך יכול להיות שאנחנו נדרשים   מר שמעון סוסן:
למחיקת חובות משנה לשנה, אז אתה אומר שבכלל לעניין דירות, פעם ראשונה שנכנסנו לתמונה, כלומר 

שנמחקו, רק על בעלי דירות  7337, אין חובות אחרי 7337-מאתה מוצא פה חובות שהכי קצרים בזמן הם 
שאין להם נכסים, כאלה נעלמו ונבדקו תיק תיק, שאי אפשר להשיג אותם, ופעם ראשונה, מכיוון שפעם 

', אז אתם יכולים 64-ראשונה באנו למחוק על דירות, חובות, כמו שהוא נתן לכם דוגמא קיצונית מ
 שישבו ורבצו על המערכת סתם2  להניח שהחובות האלה הם חובות

 

לכל אחד ואחד כזה שהגשנו אותו למחיקה, יש פה המלצה של עו"ד    :אפי מנצורמר 
 שטיפל בנושא הזה ונתן את ההמלצה שלו, לכל אחד מהחובות האלה2 

 

 שעמד בכל הקריטריונים2   מר שמעון סוסן:
 

 אותו והמליץ למחיקה2  יש פה המלצה של עו"ד שלקח את התיק ובדק   :אפי מנצורמר 
 

הם היו רשומים על שמם2 ברגע שהמערכת קלטה שוכר, והיא רשמה   מר שמעון סוסן:
אותו, דרך אגב אני מכיר רשויות שלא מסכימות לקבל את העניין של שוכרים2 שלומי, שאלת שאלה 

יות, הגישה מצויינת, אבל תן לי להסביר2 שלומי שואל האם אי אפשר לבוא לבעל המשק? אחת מהוורס
שלנו היא: מי שמביא שוכר, שיביא אותו וישים אותו במועצה, עם תעודת זהות ועם חוזה, ואנחנו 

 נתמודד איתו, רק שיביא אותו, שישלם2 
 אתה לא יכול פעם אחת לעמוד מול שוכר ולבקש בטוחה, אני חושב שהדבר הזה מוגזם, זה גם לא חוקי2 

 

 דיברנו על זה2 שמעון, אני חושב ש  :זכריה משהמר 
 

אני רוצה להמשיך רגע, אני יודע שזה לא חוקי, אני רק חושב שגם   :שלומי שוורץמר 
ישובים שגובים מיסים של ועד מקומי, אם באמת ישוב צריך להתחיל להתמודד עם קרוואנים שצצים או 

שילם לי, כן עם דיירים שמתחלפים כל שני וחמישי, כי זה חבר'ה צעירים, ופתאום הוא בא אומר לא 
 שילם לי2 הוא כן היה ריק, הוא לא היה ריק2

יכול להיות שלפי החוק המועצה לא יכולה, אני לא מדבר על עסקים, שעסק צריך חשבוניות וזה אחרת, 
 וזה מוכר, אבל אם אפשר לפי החוק, בדירות כאלה, שבעל המשק הוא אחראי, זה יצמצם לעתיד2 

 

נונה יש כללים מאוד ברורים, מי שצריך לשלם זה בעל שלומי, לגבי אר   :עו"ד חן סומך
 הזיקה הקרובה ביותר, ברגע שמדווחים חוזה שכירות, השוכר באופן מיידי הופך להיות222 

 

 אתה כרשות יכול לא לקבל את החוזה שכירות?   :שלומי שוורץמר 
 

 אתה לא יכול2 לא, ממש לא2    :עו"ד חן סומך
 

 שלומי, לא הבנתי?אבל למה,   מר שמעון סוסן:
 

 אני אסביר לך,   :שלומי שוורץמר 
 

 יש גבול למה שאנחנו כרשות יכולים לעשות2    :עו"ד חן סומך
 

 מבקש אישור נוסף על אותו סכום שאישרנו2  אני   מר שמעון סוסן:
 

התחלנו את זה במליאה, אפי, אם הישובים יכולים לקבל את השמות   :אהרון סימוןמר 
 בתור ישוב, כי יכול להיות יש להם גם חובות לגבי הוועד,  שחובות נמחקו

 

לא, אני מבקש לשכלל למה שהתכוונו, הרשימות האלה הן רשימות, לא   מר שמעון סוסן:
נפרסם אותן, אבל אם יש מישהו שמעניין אותו במיוחד, יכול לבוא לאפי לראות אותן2 אני לא מסתיר 

 את זה2 
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יש מצב שאותם חייבים שאולי חייבים פה, חייבים גם כן  הוא צודק,   :אפי מנצורמר 

 בוועד המקומי בישוב2 
 

אז תקשיב, העלו את זה2 מה שאני מבקש ממך זה לקחת את ראשי   מר שמעון סוסן:
הישובים, ראשי הוועדים בישוב, לשלומי במזור תגיד מי נמחק לו במזור, למה? דני מבית עריף העלה 

ו לשאלה הזאת, שאם מחקנו לאנשים הללו, אולי אצלם יש חוב גם של שאלה וחברים נוספים הצטרפ
שנים בדירות, אולי בעסקים, לא משנה,  8הארנונה, למרות שהחובות, הסברתי לכם, פעם ראשונה זה 

 לעשות הצלבה2 
 

 '2 67-אנחנו במקרה מ  :יוני ריינהורןמר 
 

צה גם לבדוק בפיילוט אם ראשי ב' אני רו-הם טוענים א' לעניין מחיקה, ו  מר שמעון סוסן:
הוועדים יכולים לומר על כל מה שעשינו, אם יימצא מישהו שיכולנו אולי להוציא ממנו כסף, כי הם 

היינו חייבים אומרים לך אולי גם לנו יש מה לומר, למרות שאנחנו מסבירים שכל תיק יש בו מסמכים, 
מחיקה2 תאמינו לי שיש אנשים, שאתם למלא חובות, אחד אחרי השני, רק אז הוא מגיע למצב של 

מכירים אותם, חלק מכם, שאנחנו מתים למחוק להם, אי אפשר חוקית, יש להם נכס, אי אפשר, מתים 
שנה הם יושבים לנו על המערכת, רק החובות שלהם יושבים, אתם  73למחוק להם כי הם לא משלמים, 

 יודעים מה זה עושה למערכת של המועצה? 
בקש מהגבייה או מהגזברות להגיד כמה עולה לנו בנאדם שאנחנו רודפים אחריו אחרי אם הייתי פעם מ

תשלומים? הוא נרשם, מכתבים, הוצאות לפועל, עיקולים, ואתה יודע שזה בפריילוף, ואי אפשר לקחת 
שזה לא עושים בעניין ארנונה במדינה, אז המקום היחידי  לו, חוץ מאשר לבקש שימכרו לו את הנכס,

יכולים לעשות זה ללכת לרשום עיקול במינהל או באיזשהו מקום על הנכס, מה אנחנו רושמים?  שאנחנו
 עיקול? 

 

 הערת אזהרה2   :אפי מנצורמר 
 

הערת אזהרה או משהו כזה2 אי אפשר2 אז אני אומר, אפי, מה שאני   מר שמעון סוסן:
ם או לדבר איתם או להעביר מבקש, שראשי הוועדים שיש להם חובות פה, מה שנקרא או להזמין אות

 להם את בעלי העסקים, כדי שהם יישקלו2
דבר נוסף שחן אמר, שהם יכולים להשתמש בתיק שלנו, אם הם רוצים להעביר, אבל הם חייבים להעביר 

 גם החלטת מחיקה, אם יש חוב2 
 

הוועדים יכולים לעשות מחיקה בלי אישור הוועד לדעתי, חן סומך תקן    :אפי מנצורמר 
 אותי אם לא2 

 

 לא, לא, זה לא2 מה זה, בלי אישור מה?    :עו"ד חן סומך
 

 בלי אישור המליאה פה2 הוועד המקומי2 בתקנה החדשה אני חושב2    :אפי מנצורמר 
 

 הוא אומר לך רק באישור הוועד, בלי המועצה2   מר שמעון סוסן:
 

 לא, אני אומר חד משמעית שלא2    :עו"ד חן סומך
 

 תבדוק את זה2 הוועד יכול למחוק,   סוסן: מר שמעון
 

מה שהמועצה יכולה למחוק, צריכה אישור משרד הפנים, הוועד המקומי    :עו"ד חן סומך
 יכול למחוק2 מה שאנחנו צריכים אישור משרד הפנים הם צריכים אישור של המועצה2 
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, לא אמרנו לך עכשיו אומר דני, תיכנסי למה שנאמר פה ותביניכוכבית,   מר שמעון סוסן:
תיקים שבהם מחקנו דירות ועסקים, אם  83ללכת לברקת ולמחוק2 שלא תטעי2 אומר דני, נניח שיש פה 

עסקים ודירות, או בבית עריף, אומר דני אני רוצה להשתמש, שאלת שאלה, אם יש להם  8בברקת נפלו 
תיק, אבל מה, את תצטרכי חובות אצלי בארנונה, במקומית, האם יכול להיות מצב שהוא ישתמש ב

להוסיף כמה דברים כוועד מקומי, לכנס את הוועד, לקבל החלטה, ולקחת את המסמכים של המועצה, 
 להשתמש בהם2 

 

 בהלימה, שלא יהיה נתון שהוא שונה2    :עו"ד חן סומך
 

 כן, ברור2  :גב' כוכבה הלל
 

פרי החזקות, סתם, והוא אם המועצה מחקה, נניח, למישהו שקוראים לו   מר שמעון סוסן:
שילם לך ארנונה מקומית, נגיד תעשיה, לא דירה, והוא שילם לך ארנונה מקומית, את מסתכלת, 

, כי אנחנו פה אומרים לך שכמעט, זה רק כמה שנים אחורה, זה לא של 7337המועצה מחקה לו עד 
תמש, ולמחוק את אותה השנים האחרונות, והוא יושב לך על החוב שלך, אז את יכולה בתיק שלנו להש

 תקופה אם היה לו ועד מקומי, לאותו עסק, או לדירה למשל, את מבינה? 
 

 אבל אם הוא משלם לי?   :גב' כוכבה הלל
 

אם הוא משלם אז הוא לא פה, אל תדאגי, אם הוא משלם לך אז הוא לא   מר שמעון סוסן:
 פה2 

 

 ידי לנו2 אם הוא משלם לך, אז תבואי אלינו ותג   :עו"ד חן סומך
 

לא הבנת2 כוכבית, פה מדובר רק על אנשים שלא  תגידי שהוא משלם2  מר שמעון סוסן:
מצאנו אותם, לא קיימים2 דני שאל וראשי ועדים שאלו, אם הם יושבים אצלנו גם בחוב שהוא בלתי 

 מסופק2 
 

 2 התכוונתי על בתים, לא התכוונתי בכלל על נכסים2 דיברנו על בתים  :גב' כוכבה הלל
 

כוכבית, אני יכול להעיד שמדי פעם אפי הרים לי טלפון, אולי אחרי שהוא    :מר דן כהן
 עשה ועשה, ואומר לי דני אתה במקרה מכיר בנאדם איקס2 זה קרה כמה פעמים2

 

נסכם את הסשן הזה, הבאתי לכם את זה למען הזהירות שאם מישהו   מר שמעון סוסן:
נו לכם שיש גם דירות, זאת פעם ראשונה, הדגשנו את זה, זה בטעות הבין ששם יש רק עסקים, אמר

 אותם מספרים, תחזור על המספרים שמחקנו, אותם מספרים שאישרנו במליאה הקודמת2 
 

 תחזור בדיוק2   :יוסי אלימלךמר 
 

אותם מספרים שאישרנו במליאה הקודמת, אותם קריטריונים שאמרנו   מר שמעון סוסן:
 הסר ספק יש גם דירות, ומה שהוספנו פה, שהדירות הן לא בעלי נכסים וזה2 לכם2 רק הוספנו שלמען 

 

 2₪  0,477,734263כולל הכול, אני אגיד את המספר המדוייק:    :אפי מנצורמר 
 

מה שאנחנו מתבקשים זה והוספנו, אנחנו מאשררים את ההחלטה,   מר שמעון סוסן:
מה שציינו ותיקנו, שזה גם דירות, לא רק לאשרר את ההחלטה שהחלטנו בפעם הקודמת, בכפוף ל

 לעסקים, זה גם לדירות, זה גם למגורים2 
 

 זה גם עסקים וגם מגורים2    :אפי מנצורמר 
 

 גם עסקים וגם מגורים2   מר שמעון סוסן:
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חן, יש לי שאלה, ישוב יכול או לא יכול? או שהוא צריך להשתמש   :שלומי שוורץמר 
 במועצה? 

 

 מה זה יכול או לא יכול?    :עו"ד חן סומך
 

אם יש לו סמכות עכשיו, אם יש לו מקרה שהוא לא מסוגל לגבות, הוא   :שלומי שוורץמר 
 יכול לבצע את זה? 

 

 לא, אין דבר כזה2    :עו"ד חן סומך
 

 לא מסוגל לפי הקריטריונים2   :שלומי שוורץמר 
 

של העסקים, מה שמביא אפי,  כן, באופן עקרוני, מה שהמועצה, הנושא   :עו"ד חן סומך
אנחנו יכולים היום לבצע מחיקה בהחלטה של המועצה, מה שאנחנו צריכים אישורים של משרד הפנים, 
אתם צריכים לקבל אישור של המועצה בעניין הזה2 באופן עקרוני התשובה היא כן, אפשר לעשות את 

  של המועצה באותה מידהDATA 2-הנוהל הזה לגבי עסקים ולהשתמש ב
 

 לגבי הישובים2   :שלומי שוורץמר 
 

 כן2    :עו"ד חן סומך
 

, יכול להיות שהיא לא פוגעת בבעיות DATAאבל שים לב, למועצה יש   מר שמעון סוסן:
 שלך2 

 

אבל אתה לא משוחרר מלקבל את ההחלטה, חייב לקבל את ההחלטה,    :עו"ד חן סומך
 להעביר את זה, להסתכל, לבדוק את החומר2 

 

מה שאני מבקש מאפי, אמרתי, ייקח כל ישוב את הריכוז שלו, יאמר למי   שמעון סוסן:מר 
ידידיי אני מבקש להצביע על הוא מחק, אם ועד רוצה להשתמש בעניין הזה ולהתקדם, בבקשה2 

ההחלטה, מי בעד? מישהו מתנגד? מאושר פה אחד ההבהרה וההחלטה לגבי מחיקת חובות ארנונה 
 ה רבה, אפי2 לדיור ולעסקים2 תוד

 

 קת חובות ארנונה לעסקים ולמגורים עפ"י רשימה מצורפת2מחי: הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ןמיליו  0,450,53423בסכום כולל של  

 
 

 בטחון אישי2 – 20.30   הצגת סיכום שנת 4
 

, בטחון אישי2 במליאה הקודמת הובטח 7337הצגת סיכום שנת   מר שמעון סוסן:
 ון, הקב"ט של המועצה, יחד עם יובל, מנהל האגף, בבקשה2 שבמליאה הזאת אלון ביט

 

תודה רבה, אני יותר משמח להיות פה, תודה על ההזמנה, תודה על    :אלון ביטוןמר 
ועיקרי תוכנית  7337הביטחון, סיכום קצר, עיקרי סיכום ההזדמנות2 אני באתי להציג את מחלקת 

 2 7330העבודה 
 2 0, גר בטירת יהודה, נשוי פלוס 07אולי מילה על עצמי, אני בן 

בכל אתגרי ייעוד מחלקת הביטחון של המועצה זה להוות גוף וכתובת מקצועיים עבור תושבי המועצה, 
 הביטחון, בשגרה ובחירום2 

כפועל יוצא מזה, זה הגברת הביטחון האישי לתושבי המועצה האזורית חבל מודיעין2 אנחנו רואים את 
צרך מבוקש, ביטחון זה כבר לא מושג שקשור רק לקו תפר או לחדירות זה שביטחון הפך להיות מ
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 מחבלים, היום תושבים צריכים ורוצים, וזה מצרך ביטחון, זה הייעוד2
המטרה שלנו, כדי לקיים את הביטחון, יובל ואני הגדרנו לעצמנו מספר מטרות, ככלל זה העמקת שיתוף 

שבאחריותם, עם כל הרצון שלנו ועם כל הכבוד לנו,  הפעולה עם משטרת ישראל, להורדת נתוני הפשיעה
 אנחנו לא נוכל להחליף את משטרת ישראל, אנחנו גם לא רוצים להחליף אותם2

מה שאנחנו כן רוצים זה לעגן אותם, בעצם לקחת אותם ולהכריח אותם לעשות את העבודה שלהם 
 אצלנו במרחב2 זה קשור לפן של הביטחון האישי המיידי2

-אנחנו עוסקים בו במלוא הקיטור, זה שיפור מוכנות ההיערכות למלחמה בישובי המועצה2 מדבר שני ש
, מלחמת לבנון השנייה, דרך עמוד ענן, חומת מגן, קצת לפני כן, אנחנו אחת למספר שנים בודדות, 7339

ממני רואים איזשהו מבצע צבעי די גדול שמתרגש על אזורנו, על המדינה, ואני חושב, מומחים גדולים 
 חושבים שזה רק עניין של מקרה שלא נפלו טילים בשטח מועצה אזורית חבל מודיעין2 

ק"מ מכאן, ורוב הערכות  73במבצע האחרון, עמוד ענן, נפלו טילים מקריית עקרון, שזה מרחק של בערך 
ת המומחים מדברים על זה שלצערנו, בעימות הבא, אם יקרה, הסבירות שיפלו גם פה טילים היא קיימ

 ואפילו גבוהה2
אושר על ידי ראש המועצה ייחוס של המועצה, שעל פיו אנחנו מתכוננים, תרחיש  יש לנו תרחיש ייחוס

 ואלוף פיקוד העורף, וזה בעצם מה שמנחה אותנו בהתכוננות2 מה ייפול, איזה טילים, כמה ייפלו2
הייתה בעצם תוכנית עבודה  7337כפועל יוצא מהסיפור הזה, אנחנו עושים בעצם תוכנית עבודה, שנת 

טרות זה בהקשר של מה המועצה צריכה, ואחת המשהיתה פועל יוצא של מיפוי גדול שעשה יובל, 
 השיפור כשירות והכוננות בחירום2

של למה אנחנו מתכוננים, אז אנחנו איפיינו שאנחנו צריכים להיות  ייחוסאם יש לנו איזשהו תרחיש 
שון: ההיערכות לחירום כוללת מבחינתנו שני ענפים, ענף אחד: חזקים בכמה פרמטרים, הפרמטר הרא

החוסן האישי, זאת אומרת המנטאלי, דווקא ההון האנושי קראנו לזה, ההון האנושי זה אותם ראשי 
ועדים, אותם רב"שים בישובים, אותן כיתות כוננות, צוותי חוסן ישובים, שאנחנו קוראים להם צח"י, 

 ה שאנחנו משקיעים בו הרבה מאוד אנרגיה2 ובעצם המימד האנושי הוא מ
המימד השני הוא פיזי, זאת אומרת בעצם זה שני ענפים הפיזי והאנושי, המימד הפיזי הוא ברור, אם 

 you nameמדברים על ביטחון אישי, אז מדברים על גדרות, שערים, מרכיבי ביטחון, מצלמות בישובים, 

itיטחון2, כל מה שאתם רוצים בהיבט של מרכיבי ב 
, ותראו באמת שישובים שיש להם יותר מרכיבי ביטחון, 7337עוד מעט אני אציג סיכום קצר של 

כאלה, ששם הפשיעה היא אפסית, זה לא אומר שהם  7הדוגמאות הקלאסיות יהיו ישובי התפר, יש לנו 
ירות הפע"ר, יותר מוכנים למלחמה, ניגע גם בזה, זה כן אומר ששיפור הכשירות והמוכנות בהיבט של עב

 טובים בישובים שעושים מיגון2 הפשיעה העבריינית, יותר 
דבר נוסף שאנחנו מתעסקים בו במלוא הקיטור זה שיפור ביטחון הבטיחות וההיערכות לחירום של 
פעילות חוץ בית ספרית ובבתי הספר, המחלקה שלי בנויה, אולי נקפוץ לכאן, זה נדמה לי ארגון 

אגף המוניציפאלי, המנהל שלי זה יובל, ויש בעצם את שר הביטחון, אם נלך המחלקה, אני יושב בתוך ה
מימין לשמאל, מה שבצהוב זה מה שיש לי כרגע, מה שבלבן זה משהו שבעזרת השם, אם ירצה השם, 

 יהיה לנו בקרוב, ומה שיש בכחול זה בעצם אותם אנשים שאנחנו עובדים איתם עם הממשקים2 
אמרנו שאנחנו צריכים לעבוד בממשקים, אנחנו רואים את עצמנו  כדי לקיים את הביטחון כאן

 כאינטגרטורים, גם של משטרת ישראל, גם של מג"ב, גם של משרדי ממשלה שונים, עוד מעט ניגע בזה2
אז יש לנו שר ביטחון, זה שמואל אלגלי, מזכירת מחלקה, שיטור משולב, שיש לנו כאן ניידת שנותנת 

ור, שזה, חוץ מזה שהם נראים בישובים, מעניקים אולי קצת תחושת בעצם שתי משמרות של שיט
ביטחון, זה באמת קצת, בדגש על הקצת, כי ניידת אחת לא יכולה לתת תחושת ביטחון מלאה על 

ישובים,  אבל זה עושה משהו, וזה בעיקר מאפשר לנו גמישות מאוד גדולה בהפעלת  74דונם,  303,333
תי ספר והן בפארקים ציבוריים, הכול לפי תוכנית עבודה והכול לפי שעון הכוח, הן בגני ילדים, הן בב

 לחימה, שאנחנו מסנכרנים אותם לאן שאנחנו רוצים אותם2 
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מה שטוב פה, שהמועצה נתנה את המשאבים של רכב וסייר2 משטרת ישראל, מג"ב, מביא עוד שוטר 
וגם אכיפת חוקים כמו כל שוטר, כמו  למשמרת הזאת, ביחד זו סמכות מצוינת, גם אכיפת חוקי המועצה

 כל ניידת, שמי שמפעיל את זה זה אנחנו, זה אני כקב"ט המועצה וזה מייצר לנו גמישות גדולה מאוד2
מאבטחים, מי  03מאבטחים בבתי הספר בכל נקודת זמן, יש במועצה  03חוץ מזה, יש לנו כאן בערך 

 הכול, להתעסק איתם זה עולם ומלואו2שלי, בני2 שזה  מוס"חשמתעסק איתם זה אני וקב"ט ה
נתתי לכם כאן חוברות, מי שירצה להעמיק, אז החוברת הזאת בנויה משלושה דברים: הדבר הראשון, 
הוא היה צריך להיות בסוף, זה מקלוט ציבורי בישובי המועצה, אני אגע בזה עוד מעט2 הדבר השני, זה 

יש שם הרחבות, ההרחבות מדברות כולל על הגדרת  בעצם המצגת הזו, אני לא מתכוון לגעת בכולה, אבל
תפקידים, אחריות לסמכות במחלקת הביטחון, אם מישהו מכם שהוא בעצם הנהגת הישוב, יושב בבית 
וחושב רגע, מי אחראי על התחום הזה במועצה ואיך אני פונה למי, הוא יכול להסתכל כאן, לפי דעתי יש 

י כקב"ט המועצה, שזו אחריות כוללת על כל מה שקורה כאן את רוב תחומי העיסוק והאחריות של
במועצה מבחינת ביטחון, מוועדת מל"ח, דרך אבטחת מוסדות חינוך, בניית תיקי שטח שזה פרויקט 
הדגל, בניית תיקי שטח ותיקי ביטחון במוסדות חינוך, פרויקט הדגל, כי זה לקח בעצם ישוב, לקחנו 

בט אנושי, כל אותם צוותים, ובהיבט פיזי, וזה אמור לתת מענה בפרויקט הזה ישוב, ופילחנו אותו בהי
 שלם2 

שנת הביטחון שנגמרה עכשיו, אנחנו החזרנו כסף, אני אומר את זה בצער, אבל החזרנו כסף, כי לא היה 
איך נכון מבחינתנו, הדבר הזה לא היה בשל בצורה מלאה להוציא את הכסף לפני שאנחנו יודעים בדיוק 

 ים אותו, לאן הוא הולך ולמה2 אנחנו מאפיינ
כבר ברבעון הראשון, זה באמת להתחיל  7330היום אנחנו במצב אחר לגמרי, וחלק מהתוכניות של שנת 

 להוציא את הכספים לאור תוכנית העבודה המאוד יסודית שעשינו2 
 

 תסביר את מה שאמרת בסוף2 שני המשפטים האחרונים2    :מר דן כהן
 

י מסביר את זה, אני אומר, למשל קח את המקלטים, אז היום אני אנ   :אלון ביטוןמר 

ציבוריים, ואני יודע לאפיין איפה הם  so calledמקלטים,  304יודע להגיד לך שברחבי המועצה יש 
נמצאים בכל ישוב, באיזה משק, מה הבעיות שיש עליהם, מי השתלט על מה, מה מסוג שוחה, מה מסוג 

 ל אחד, טבלה מסודרת עם תמונות, שמדגימה את הדבר הזה2עילי, כמה מטר רבוע יש לכ
מבחינתי לא נכון היה לעשות בתחילת שנה, אני קב"ט שנה וחודש, לא היה נכון לעשות בתחילת שנה, 
לבוא ולהתחיל לפזר את הכסף שנתנו, בלי שאני יודע בעצם מה תמונת המצב, ולכן אם ניקח את נושא 

שנים, אני יכול  7בדיוק מה תמונת המצב, יש לנו תוכנית רב שנתית, המקלטים לדוגמא, אנחנו יודעים 
להראות לך, טבלת אקסל, איפה אנחנו משפצים מה, ופה אני לא מתבייש להגיד, אני אומר ככה זה היה, 

 לפי הקשר שלנו עם הישובים2 
אוקיי, סתם  שהוא שיתף איתו פעולה, שבא ואמרמה זאת אומרת? ישוב שהיה לנו קשר יותר טוב איתו, 

גבעת כוח, סתם טירת יהודה, נתן שקל מול שקל, שזו הייתה ההגדרה, ודבר שני האנשים, היה לי קצה 
איתו, אני חדש פה ולא מכיר את הנפשות הפועלות בצורה מספיק טובה, ומי שבאמת היה לי איתו 

מר חד משמעית, זה שיתוף פעולה טוב, בגלל הרקע הצבאי שלי, הרקע המשטרתי שהכרתי, פשוט, אני או
הלך לכיוון ההוא, כדי לקיים פרויקט כמו לבנות מקלט, צריך קשר עם הישוב, צריך שיהיה קצה, זה לא 
רק לתת כסף, להבנתי, והיום אנחנו עושים תיק לכל מקלט, לדוגמא: כל מקלט שאנחנו משפצים, יש 

 ות למי הולכים2 תיק תמונות, מי הקבלן, מתי עשה, כמה אחריות הוא נותן, ואם יש בעי
אני מודה, שלב שהוא סופי ופחות אנחנו יודעים איך זה, לשים את הכסף זה היה מבחינתי אולי כטעות, 

 עקרוני בתהליך2 
דבר שני, אם תיקח תיקי ישוב, ואנחנו לא נציג פה מפאת קוצר הזמן, אבל תיקי ישוב זה פרויקט ענק, 

ם הפיזיים שיש בו, הכול, איפה יש מתקני אכלוס כל ישוב לקחת ולפלח אותו מגדרות ומכל ההיבטי
מועדון ישוב, גני ילדים, בתי ספר איפה ישובים ללא תנאים, ככה קראנו לזה, זו הגדרה של פיקוד העורף, 
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שיש, לעשות ביטחון, איך שאני רואה את זה, זה שכבה על שכבה על שכבה, השכבה החשובה ביותר היא 
ניה ולא פחות חשובה זה ההון האנושי, זה האנשים, זה צווי כוננות, תמיד הקרקע, המבנים, והשכבה הש

צוותי צח"י, ואותם אתה יכול לתת להם מכשיר קשר, אתה יכול לתת להם הכשרות של כיתת כוננות 
מועצתית כמו שעשינו וכן הלאה, אבל רק אחרי שיש לך את זה, רק אחרי שיש לך את מסד הנתונים 

 הזה2
אחראי עליו אל מול הבוסים שלי, אל מול ראש המועצה, אל מול המנהל שלי, אל  יש פה את כל מה שאני

מול משרד הפנים, יש פה הגדרת תפקידים של שר הביטחון, מה אני מצפה ממנו, הוא עושה תוכנית 
 עבודה אצלי, אני מכווין אותו2 

ת, אחת לחודש לפחות, איך אנחנו עובדים? אנחנו קושרים בין השטח לבין גורמי האכיפה, מה זאת אומר
יש ישיבה, אנחנו קוראים לה ישיבת גורמי אכיפה, מגיעים מפקדים של מג"ב, תחנות שונות וכן הלאה, 
רב"שים בישובים, ואנחנו מייצרים מוטת שליטה, ישוב שלא יהיה לו רב"ש, רכז ביטחון שוטף, שלא 

בגלל שאנחנו אנשים רעים, אלא  לו ראש ישוב שהוא מיינדד לנושא ביטחון, כנראה בתהליך, לאיהיה 
כנראה, כי זה התהליך, יקבל טיפול ביטחוני קצת פחות טוב מישוב שיש לו את הקצוות האלה, למה? כי 
אם יהיה לך רפרנט שיגיע לישיבות אצלי, ואני אדע מה הפארטו, פארטו זה הסטטיסטיקת פשיעה, ככה 

את כל גורמי האכיפה בחבל, ואז אני בא אל קוראים לזה, אני מאגם אותה, ממש כמו מטח קטן, מאגם 
 78מול מג"ב, אל מול שאר גורמי האכיפה ואומר להם: חברים, עכשיו בנחלים אנחנו מוכים, בנחלים היו 

 פריצות, נא להפנות לשם את המשאבים2
כאן אני נכנס כקב"ט, ועוזרים לי המנכ"ל של המועצה ויובל וכולם, כי המערכות האלה לפעמים יש להם 
חוליים, למשל, אני לא אגלה סוד אם אומר לכם שהמועצה מחולקת, מבחינת מג"ב, לשני אזורי הפעלה, 

 צפוני, דרום השרון ומרכזי2 התירוץ הזה כבר נדוש, נמאס לכולנו כבר לשמוע את זה, הוא לא רלוונטי2
עה, ואני יותר פשי 03%נוצר מצב שהתושבים הצפוניים של המועצה מקבלים טיפול משטרתי לקוי, 

, למה? כי כביש 03%-יותר פשיעה, גבעת כוח יותר מטירת יהודה ב 03%כקב"ט יודע להגיד להם את זה, 
 עובר שם? זה לא רלוונטי2 493

לכן, התפקיד שלי, ככה אני רואה את זה, זה לבוא ולהביא אותם לפה, את מפקדי מג"ב וכן הלאה, 
עיקר להציף את התופעה, כי אם לא היינו ערים לתופעה ולפעול כדי לשנות גיזרה, כדי לשנות תפיסה, וב

 הזו, היא הייתה פשוט חולפת2 
יש כאן את כל התפקידים, אני לא יודע בדיוק כמה זמן יש לי, אבל אני לא אגע בהכל, קב"ט מוסדות 

בתי ספר, יש גם  33החינוך הוא רפרנט לכל נושא מוסדות החינוך וזה הרבה, זה הרבה עבודה, יש פה 
אנחנו עובדים מול המוכר שאינו רשמי, מול משרד החינוך, מול הרבה שיבות וגם כפר הנוער בן שמן, י

מאוד, עוד מעט יש פה שקף על ממשקים, מול הרבה מאוד גורמים שהתכלית היא לקיים ביטחון איכותי 
 וטוב לתלמידים שלנו, לילדים שלנו שעובדים פה2 

 

 2 יש גם חברת שמירה  :שלומי שוורץמר 
 

יש גם חברת אבטחה, אני אגע גם בזה2 כרגע המצב בכל המועצות    :אלון ביטוןמר 
האזוריות בארץ, לצורך העניין, זה שאבטחת מוסדות החינוך מחייבת להיות על ידי חברה אחת, היה 

חודשים אחרי זה היה מכרז, בן ביטחון זכו במכרז, הם מחוייבים להביא  0מכרז, איך שהגעתי, בערך 
 טחים לכל מוסדות החינוך שלנו, על פי המכרז, שהוא מאוגם על ידי משכ"ל2מאב

נוצרת בעיה אחרת, נוצרת בעיה ביטחונית מובהקת, הייתי סמג"ד בצבא, ועשיתי תואר שני בלימודי 
ביטחון, מהר מאוד רואים את זה, זה קופץ לעין, שאין פה יכולת לקיים ביטחון, מה זה ביטחון? זה 

זיהית אויב בעין, אתה מפיל עליו ארטילריה, שולח צבא זה סגירת מעגל תצפית ואש, סגירת מעגל, ב
 מטוס קרב, זה נגמר2

הזה, זאת אומרת השטח יכול עכשיו, אם אצלך פרצו ויש לך מוקד אמון, ולו יש  DATA-פה אין את ה
יא לא עולה, או מבצר וכן הלאה, נוצר מצב שתמונת המידע לא עולה קדימה, ה 66ולו יש  333מוקד 
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והסייר שנמצא אצלך בבית, כי יש סיור שגרתי, לא ייצא לקריאה שיש לשכן שלך בבית, אפילו שיש 
 עכשיו פורץ על חם2 

לכן, אחת המשימות לשנת העבודה הזו זה בעצם לאגם את הסיפור הזה, לקחת חברה אחת, אנחנו 
: תקשיבו, נמאס שמשלמים לכם קראנו לזה שם קוד "אבטחה באשכולות", לקחת חברה אחת להגיד לה

בחודש, ואתם מביאים את הסייר שלכם מפה ומשם, על פי קריאה, ואף פעם לא ₪  333על מוקד 
 תופסים, מתי פעם חברת אבטחה תפסה פה איזה פורץ?

, או בן ביטחון, לא משנה מה, מה 333אנחנו רוצים שכל מושב, לדוגמא טירת יהודה, יהיה עם מוקד 
 ריד את העלות2שנעשה מכרז ונו

ברגע שלכולם יש את האמצעי איתור, אמצעי המודיעין, זו אותה אזעקה ששולחת איזה ביפ לחמ"ל של 
 אותה חברה, והיא מכווינה את הסייר הרלוונטי שנמצא, ואז אפשר לסגור מעגל2 

 ואז אני יודע להכווין, במקביל אני רוצה עדכון, כקב"ט המועצה, דרך חמ"ל וכן הלאה, 
 

 זה מצריך רשות2   :בנר זכריהאמר 
 

ממי שיש  73%-כן, אבל היום, אם תשאל פה, לא בדקתי, אבל בטח ל   :אלון ביטוןמר 
 אזעקות, יש גם איזשהו מוקד2 

 

זה לא יעבוד, אני חושב שצריך לנצל את חוק השמירה, ואולי דרך חוק   :מר ניסים עידן
ם אופציה של תוספת או בלי תוספת או כחברת השמירה ע השמירה לעשות את אותה חברת מוקד

 באותה עלות גם כמוקד בבתים, זה יכול לעבוד פנטסטי2 
 

 ? יש את זה בגבעת כוח, לא? של המועצה , זה לא333יש את מוקד   :אבנר זכריהמר 
 

שמן, אלא -זו בדיוק המטרה, אבל זה לא רק שזה יהיה פר ישוב כמו בן  :יובל לובטוןמר 
 ינתון, כפר הנוער, זה יכול להיות כל המועצה2 שמן, ג-זה יהיה בן

 

שמן וגינתון וזה? כן, זה יכול להיות דרך חוק -זה יכול להיות גם בן  :מר ניסים עידן
 השמירה, בצורה הזאת זה יכול לעבוד פנטסטי2 

 

שהמועצה  333, מה הבעיה? מנכ"ל מוקד 333אבל תתחברו למנכ"ל מוקד   :אבנר זכריהמר 
 תחברו אותו לנושא הזה2 עובדת איתו, 

 

 חברים, הסוגיה הזו היא סוגיה,    :אלון ביטוןמר 
 

הוא צודק, צריך להבדיל בין שמירה שיש בישובים של חברות שמירה   :שלומי שוורץמר 
 כאלה ואחרות, לבין המוקדים שנמצאים בבתים2 

 

 אני רוצה לאחד את זה2   :יובל לובטוןמר 
 

 מה שאתה אומר, זה כבר שלב שני, זה לא פשוט2  אני מבין  :שלומי שוורץמר 
 

 יש פה היערכות טכנולוגית2   :אבנר זכריהמר 
 

ברגע שכבר ניתן האישור והצטרפו לעניין הזה שאנחנו מאגמים, אתה   :יובל לובטוןמר 
 יוצר כוח2 

 

ניתן לעשות את זה הרבה יותר טוב, אם אתה גם מאגם את הפיקוח2 מה   :בנציון שפרמר 
ורה, שהרבה פעמים השמירה או המוקד צמוד ביטוח, אז אם למשל בישוב פלוני, ניקח לצורך העניין שק

מוקדי שמירה, כי זה מה שאומר התקן היום, של חברות  7עסקים שכל אחד חייב להעסיק  37נחלים, יש 
לעצמו ביטוח, ושכנעת את כולם ללכת לאותה חברת ביטוח, הם יעבדו עם אותם זה, אז כל אחד חסך 

 גם בעלות הביטוח, גם בעלות ה222  73%
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 אתם מדברים בתיאוריה2   :שלומי שוורץמר 
 

 אני מדבר על הקמת צוותי עבודה,    :אלון ביטוןמר 
 

כל זה לעתיד,אתה צודק, לא נכנס, זה יפה2 אני מדבר איתך כרגע בפועל,   :שלומי שוורץמר 
סקים שעובדים, יש לי מוקד אמון2 רינתיה למשל, עכשיו במזור אני עובד עם מוקד אמון, מוקד, יש גם ע

 התחילו, לפני כן לא היה, עובדים עם בז ביטחון2 
 גם עם בז ביטחון, אני לא יודע עם מי נחלים עובדים2 מגשימים, אומנם לא שייך למועצה שלנו, עובדים 

 

 אנחנו רוצים ליזום, לא להיות מובלים2    :אלון ביטוןמר 
 

שנייה, אם באמת ייצא איזה קול קורא לישובים, ויגידו קודם כל   :ורץשלומי שומר 
החברות שמירה, שתהיה אותה חברת שמירת, עזוב עכשיו את הבתים, יתחברו או לא יתחברו, שזה 

 חשוב, אבל קודם כל שמזור יעבדו עם אותה חברת שמירה שעובדת רינתיה ושעובדת נחלים, לדוגמא, 
 

יכול להגיד לך שאנחנו הצענו לרוני, מנכ"ל החברה הכלכלית, לחשוב אני   :יובל לובטוןמר 
לקחת איזשהו מיזם, בנושא הזה של הביטחון, ואני אתן לך דוגמא מאוד פשוטה, כמעט כל שנתיים 
אנחנו מחליפים חברת אבטחה בנושא של מוסדות חינוך, עכשיו זכו בן ביטחון מאזור נתניה, לגייס את 

 סיוט2 השומרים מבחינתנו זה 
 

 אני מתקדם ברשותכם2 מי שירצה להרחיב, יש כאן את הכול2    :אלון ביטוןמר 
 

 יש את החוברת2   מר שמעון סוסן:
 

נכון2 כאן יש את הממשקים שלנו בעצם עם כל גורמי האכיפה מחוץ    :אלון ביטוןמר 
נות השנה, זאת למועצה, כאן יש את הממשקים שלנו עם כל המועצה, העבודה הזאת היא מסביב לעו

 לאוגוסט להגיש דוחות בטיחות, וכן הלאה2 אני מתקדם2 37אומרת יש גני ילדים ויש קייטנות, יש 
 

 בפועל עומדים חסרי אונים2   :שלומי שוורץמר 
 

, 7333-ביחס ל 7337לא, אני לא מסכים2 השוואה בין אירועים במועצה,    :אלון ביטוןמר 
סטטיסטיקת פשיעה של משטרת ישראל, יש כאן שני דברים ויש גם יש כאן גרף שהוא בעצם סט"פ, זו 

או לליאור נוח או למוקד המועצה והגיע שוטר, בדבר  333דברים שאין, יש פה את כל מי שדיווח למוקד 
פעמים בשנת העבודה האחרונה, לעומת  737זה שהיתה לו פריצה בבית, בכל המועצה התפרצו לדירה 

 2 7337-ב  707
 

 זה לא משקף2   :שוורץשלומי מר 
 

 בנחלים למשל לא מדווחים2   :בנציון שפרמר 
 

 אני אומר לך אתה צודק, חד משמעית, אבל אני חייב לעבוד עם משהו2    :אלון ביטוןמר 
 

 אני אגיד לך משהו, רמת הפריצות עלתה, אפילו אני לפעמים לא יודע,   :שלומי שוורץמר 
 

, בנחלים, במזור, תסתכל2 היא עלתה אצלכם, היא היא עלתה אצלכם   :אלון ביטוןמר 
 ירדה בשאר המועצה2 

 

 תביא את הדו"ח, תראה שהוא תואם למה שאתה רואה פה2     :???
 

 חד משמעית2    :אלון ביטוןמר 
 

 אנשים פחות מדווחים, אתה רואה פחות2     :???
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 אני מעריך שאתה צודק, כי יש תהליך של יאוש2    :אלון ביטוןמר 
 

 יש חוסר אמון במשטרה, אנחנו יודעים את זה2     :???
 

 753החודשים האחרונים, קודם כל לגנוב  0-יש בעיה נוספת, בנחלים, ב  :יובל לובטוןמר 
 משאיות של פינוי,  8ראש של עדר, שדורש כמעט 

 

 נכון, לפני חודש2   :שלומי שוורץמר 
 

ביל, ולהריץ אותם עד אלעד, ולהעמיס איש, במק 34-37זה אירוע של   :יובל לובטוןמר 
אותם, זה לא אירוע ספורדי, זה לא סוחר סמים שפרץ לדירה2 במחסן שפרצו בנחלים, שיש לו משטחי 

 דריכה, 
 

 עזוב דוגמאות עכשיו, אנחנו יודעים את זה2   :שלומי שוורץמר 
 

 אבל למה אתה לא מיישם את חוק השמירה?     :???
 

 מדבר איתך על איכות הפורצים2 אני   :יובל לובטוןמר 
 

יובל, יובל, תשמע לי, אני רוצה להגיד לך עוד משהו, כיתות כוננות שהיה   :שלומי שוורץמר 
 לי בישוב, כיתת כוננות מצוינת, והיום לא יודע למה, אי אפשר להפעיל אותה2 

 

כים על אני אקח את מה ששלומי אמר, ואני אומר לך שאם אנחנו מסתמ  :יובל לובטוןמר 
 גורמי הביטחון, אנחנו נקבל פשיעה יותר גדולה מזאת2 אם אנחנו מסתמכים על המועצה, 

 

 אבל אתם לא נותנים לי להוציא כיתת כוננות2   :שלומי שוורץמר 
 

 למה לא?   :יובל לובטוןמר 
 

 אי אפשר היום,   :שלומי שוורץמר 
 

 למה?   :יובל לובטוןמר 
 

 7-רה פה בדיוק מה שקרה בוועדת הביטחון הראשונה, בחבר'ה, קו   :אלון ביטוןמר 
 הדקות הראשונות2 

 

רק מילה, אני אומר לך כי היו לי תלונות, אני כבר לא מתעסק עם זה, אין   :שלומי שוורץמר 
 לי כוח, אני כבר לא מאמין בזה, אין להם ביטוח, יש להם ביטוח, הייתה לי כיתת כוננות מפוארת, 

 

 הקמנו כיתת כוננות במועצה2   :יובל לובטוןמר 
 

 אני מדבר איתך בישוב2   :שלומי שוורץמר 
 

 אבל זו בעיה פרטית, באמת2    :אלון ביטוןמר 
 

 לא בעיה פרטית2 זו בעיה של אותן רשויות שאתם מדברים עליהן2   :שלומי שוורץמר 
 

עכשיו?! תראו, נכון, אבל אנחנו מטפלים בזה, אז למה אתה מעלה את זה    :אלון ביטוןמר 
חברים, מה שמייצגים פה גם נחלים, אנחנו מתמודדים עם זה ברמה היומית, הטענה היא טענה אמיתית 
ונכונה, יחד עם זאת, הקדמתי ואמרתי אנחנו לא משטרת ישראל ולא יכולים להחליף אותם, אנחנו 

מה שאתם אומרים פה,  יכולים לעשות כל אשר לאל ידינו, כדי שהם יעשו את העבודה שלהם, ולייצג את
וברגע שאנחנו מייצגים את זה ממכתבים של המנכ"ל דרך זה שהם באים לפה, למשרד של יובל, ואנחנו 
עושים הכול, כולל להביא לפה את הממ"ר בתחילת החודש, והכול כדי בעצם שהתושבים הצפוניים 
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 7333ה, אם הייתי משווה פה יקבלו את אותה איכות חיים, מבחינת ביטחון, כמו שאר הישובים2 יש יריד
 77%2, גם הייתם רואים שיש ירידה של 7333-ל

אני אוהב להיות פרקטי וגם יובל תמיד אומר בוא נסתכל על עצמנו ולא מה שהם יכולים להביא לנו, 
 2 5היו  7333-, וב73היו  7337-במושב בן שמן, ב פע"רתראו, מקרה בוחן אחד קצר, ברשותכם, בין אירועי 

במושב גינתון, זה מושב ליד, שער מול שער, המגמה התהפכה  פע"רצה להשוות את זה לאירועי י רואנ
2 השנה קו המגמה 5שמן היו -אירועי התפרצות, ובבן 74בדיוק, זה התחיל הפוך, בגינתון שנה שעברה היו 

ושהי הזה התהפך לחלוטין, למה? הסיבה היא שבגינתון, הנתונים היבשים, יכול להיות שיש פה איז
 הטעיה סטטיסטית, 

 

 ** מדברים יחד2 
 

חברים, תנו לי למצוא את הפואנטה, אני עוד לא הבנתי2 בבקשה2 מה   מר שמעון סוסן:
 המסקנה שאתה מביא? 

 

המסקנה היא אופרטיבית, זאת אומרת שבגינתון עברנו תהליך מאוד    :אלון ביטוןמר 
אנשים שהם חברי כיתת כוננות  8יש שם  עמוק בשנה האחרונה, יש שם בנאדם שמיינדד לנושא,

 מועצתית, יש שם שומר בשער, ושמנו שם מצלמות2
 73-לכן, ההשקעה בתשתיות ובהון אנושי, השתלמה שם, משנה שעברה שהיה שם, הם היו השיאנים, מ

 2 5-הם ירדו ל
 

ה, ברור, אלון, העיקרון הזה ברור, אל תפתח אותו, אנשים מבינים את ז  מר שמעון סוסן:
צריכים להצטרף לביטחון2 תתקדם לגבי המסקנות שלך, איזה מסר אתה רוצה להעביר לראשי הוועדים, 
לחברי המליאה, בעניין הזה2 אתה קורא להם לבוא ולהצטרף ולומר: ידידיי, מי שלא ישקיע ולא יהיה 

 שותף להשקעה, שלא יצפה לזה2
פריצות בישוב,  45ו בחור מעמק חפר, מבת חפר, , והביא7או ערוץ  33היום בבוקר פתחתי טלויזיה, ערוץ 

שבועות2 שבועיים או שלושה שבועות2 שם יש בעיה מובנית, תוך כדי הבנתי שיש איזה  0בתקופה של 
 כביש בתוך הישוב2 

שמן, הישוב -מרבית הישובים שלנו, אם לא כולם, הם כאלה שיכולים לצמצם, גם הפתוחים יותר, כמו בן
 שלי, שפתוח מכל הכיוונים, וגם הסגורים יותר2 

המסר הוא, אף אחד שלא יחשוב שאם הכסף משנה קודמת, אמרו הלך, לא הלך, זה לא משרד האוצר, 
ההשקעה בשנה קודמת, גם אם העמדנו השנה סכומים  זה לא הלך למשרד האוצר, אם לא מיצינו את

פחותים ממה שהשקענו בשנה קודמת, אני אומר לכם אנחנו בהקשבה, והתוכניות רצות, ואם נצטרך 
 אנחנו נביא כסף נוסף לענייני ביטחון2

המסר של אלון עד כאן, וכל מה שהוא נתן לכם, אני מציע לכם לראות מה קרה בחוברת, היא מספרת 
יפור של הישובים, ואתם יכולים להניח ולראות את הישובים שיותר סגורים, הישובים שאנחנו את הס

 רואים איזו הלימה יש בין הישובים שהשקיעו ביטחון2 
 

 שמעון, מושב מזור סגור, תאמין לי,   :שלומי שוורץמר 
 

ק יכול לא שלומי, כל מושבניק פה, לא העירוניים שבינינו, כל מושבני  מר שמעון סוסן:
 לבוא איתך למזור ולהראות לך מה זה סגור מזור2 

 

 סגור, אני אומר לך2   :שלומי שוורץמר 
 

אין דבר כזה2 איפה שעובדים בחקלאות אין דבר כזה2 אתה נאיבי שאתה   מר שמעון סוסן:
 אומר את זה, אני במקרה מכיר את מזור, 

 

 לא עם גדרות,   :שלומי שוורץמר 
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 א משנה, שלומי, אני לא מכניס אותך לייאוש, אבל בואו נתקדם2ל  מר שמעון סוסן:
 כפר דניאל, 

 

 אני יחסית במצב טוב, כי זה מרוכז2   :יוני ריינהורןמר 
 

 ועדיין, אם יבוא מישהו וישבור את השער של המעביר, הוא ייכנס2   מר שמעון סוסן:
 

 נכון2    :יוני ריינהורןמר 
 

 אנחנו צריכים להתקדם2 אלון2 חבר'ה, אבל   מר שמעון סוסן:
 

מה שאני רוצה להגיד מהסיפור הזה הוא כזה, חברים, לא מספיק, וזה    :אלון ביטוןמר 
בדיוק ממחיש את הטענה שלי, לא מספיק להשקיע כסף, לא במצלמות, לא בגדרות, לא בשערים ולא 

וא פריץ, זה יכול להיות הכי באבנים, אנחנו למדנו בקורס מ"כים שמכשול בלי תצפית, בלי כוח עליו, ה
סגור שבעולם, גנב יעבור את זה אם לא תהיה תשתית אנושית, זו כיתת כוננות, זה צוות צח"י, זה שיתוף 

 פעולה ממג"ב, ומערכת, לבנות מערכת, זה האתגר, לא לשים את החומה2 
 

אחר כך,  סליחה, אני רוצה להבין, לא בשבילי, בשביל המליאה או תגידו  :שלומי שוורץמר 
לא אכפת לי, אני אומר לך שכיתת כוננות היום, אם באים אנשים וישוב רוצה להקים, אני שילמתי 
מירסים, החזרתי אותם, נפל, כי פתאום החבר'ה שלי שהוציאו את החוץ והביטחון, לא היה להם אישור, 

 יש לי את האיש, 
 

 אתה צודק, אנחנו מטפלים בזה בדיוק2   :יובל לובטוןמר 
 

מטפלים, אבל זה כבר שנתיים שכל יום פורצים ואין כיתת כוננות   :שלומי שוורץר מ
 שיכולה לצאת2 האנשים שם לא יכולים לצאת2 לא יכולים2 יש אצלי את ארז גביש, 

 

 ארז גביש, אני מדבר איתו הרבה, הוא קיבל נשקים מבסיס ההפעלה2    :אלון ביטוןמר 
 

 הוא לא יכול,   :שלומי שוורץמר 
 

 הוא קיבל, הוא יכול, תרים אליו טלפון עכשיו, הוא יכול2    :אלון ביטוןמר 
 

 להוציא כיתת כוננות?   :שלומי שוורץמר 
 

כוננות מועצתית2 חד משמעית2 פתרנו את הבעיה הזו2 הוא פיתח כן2    :אלון ביטוןמר 
דרום השרון, הבעיה הייתה בעיה של דרום השרון, לא רצו לתת להם נשקים כי הם בסיס הפעלה של 

שבועות, הכול בסדר, דבר עם  0נפתרה, ארז גביש והחבר'ה שלו יוצאים, עשינו איתם אימון ביער לפני 
 ארז2 התהליך התקדם, ארז גביש והחבר'ה שלו, חלק מכיתת כוננות מועצתית2 

 

רציתי עוד שאלה ואחר כך אני לא אפריע יותר2 כשאתה אומר רב"ש,   :שלומי שוורץמר 
שר? כי הרב"שים בהתנדבות, ואנשים צריכים לצאת בלילה, לבדוק ולעשות, אם היה רב"ש בכסף, לא אפ

 יודע2 
 

אז אני יכול לתת לך דוגמא של גבעת כוח, שיש להם רב"ש בהתנדבות,   :יובל לובטוןמר 
את בחודש, לא קרה כלום, זה גם לא יפיל ₪  3,333-שהישוב הכניס את היד לכיס, ונותן לו קרוב ל

 הישובים2 
 

 2₪  3,333-אני הכנסתי את היד לכיס, לא מצאתי את ה  :שלומי שוורץמר 
 

 שלומי, רציתי להיות רגוע היום2   מר שמעון סוסן:
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 עוד חצי דקה, ברשותכם2   :שלומי שוורץמר 

 

 שיח? דברו על הויז'ן2 חבר'ה, תנו לו2 -עזוב שלומי, מה עכשיו דו  מר שמעון סוסן:
 

החזון הוא כזה, בבקשה מכם אל תגררו אותנו למה שהיה לפני שנה ולפני    :יטוןאלון במר 
שנתיים, החזון הוא כזה, ודרך אגב, האתגר של עבירות הפר, אני אומר לכם פה, הוא אתגר פשוט, אז מה 

שבועות2 לא נעים2 אני אומר לכם  0קרה? אני כקב"ט המועצה אומר מה קרה? לי גנבו מהבית לפני 
ים שיש לנו מבחינת חירום, הם מעל ומעבר עשרות מונים מהפר שכל כך שואב אותנו, ואני שהאתגר

אומר לכם שאם אנחנו לא נתעשת ולא נבנה צוותים, צוותי חוסן ישובים, ומפקדי ישוב שעוברים קורס 
של ביטחון, אז יתרחש מצב נתון שייפלו פה טילים, וייפלו פה טילים, אז והשתלמות, וידברו שפה 

 אתגרים יהיו הרבה יותר אם כן פרצו או לא פרצו וכן הלאה2ה
החזון שלי הוא שכל ישוב יהיה מיינדד לנושא, ימנה איזשהו רפרנט לנושא, שיישב אצלי, יש לנו המון 
חומר, המון טול, המון ידע שנצבר במערכת, מפיקוד העורף, מרשות לחירום לאומית, אנחנו עושים פה 

  תרגילים במועצה, קיבלנו
 

הכול מתבסס על אמון, אין משהו אחר, דני, להסביר לך משהו, אם אנחנו   :יובל לובטוןמר 
 מחולקים, 

 

  שנתיים אחר כך יורד לו האוויר2 -יש לך מתנדב, יבוא, שנה   :מר דן כהן
 

אבל אם תהיה לך התרחשות של רעידת אדמה, פיקוד העורף לא יגיע   :יובל לובטוןמר 
 תת טילים, הם לא יגיעו לכאן2 לכאן2 אם יהיה נחי

 

 אני מדבר על הביטחון השוטף2     :???
 

 להישען על מתנדבים זו בעיה2 זו בעיה2     :???
 

אני זכיתי בבית עריף, שיש לי מתנדב מעולה, אבל אני אומר לך שזה     :???
 בעייתי2 

 

 זה שוחק2     :???
 

ש הבעיה, הוא צודק2 שורש הבעיה נכון, אני מסכים איתך2 זה שור  :שלומי שוורץמר 
שבנאדם, להתנדב בנושא הזה של השמירה, זה בעייתי2 בעייתי2 אני רואה, וואלה אני משלם לחברת 

 שמירה, לפי חוק השמירה והכול, והשמירה היא פסיכולוגית נטו2 
 

 אז מה עכשיו?   מר שמעון סוסן:
 

בכסף או משהו, אז הייתי יכול אני רק אומר, אם היה לי אולי רב"ש   :שלומי שוורץמר 
 לשלוח אותו בלילה, לראות, לעשות2 

 

 ניסים, בבקשה2 אחרי זה דני2   מר שמעון סוסן:
 

לגבי הממ"דים בבתים, האם יש איזשהו, פונים תושבים במיוחד בבתים   :מר ניסים עידן
ת רק להיתר הישנים יותר, לגבי ממ"דים, אם יש איזשהו תהליך מזורז לקבלת היתרים, התייחסו
 כממ"ד, מתחילים לחפור את הכול, יש איזושהי דרך,  הבנתי ממך, אם אפשר לפרט על זה2 

דבר שני, לגבי השמירה באשכולות, והעלינו את זה גם בוועדת ביטחון, השאלה אם השמירה באשכולות, 
ו', או שכל המועצה תגבה את חוק השמירה ותיישם אותו באשכולות על ידי אותה חברת שמירה מוקד וכ

 מושב עדיין יצטרך להמשיך להתעסק בזה בעצמו, עם כל החסרונות שבזה2 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 3023727330, ראשוןמיום , 44מן המניין מס'  מליאהישיבת 

 

 09 
 

 
בהמשך לשאלה שלו, דיברת שניתחתם בכל ישוב וישוב את הנושא של   :זכריה משהמר 

 הממ"דים2 
 

 נכון2 מקלטים2   :יובל לובטוןמר 
 

 ם2 מקלטים, סליחה2 בין השאר גם מיפיתם מקומות בעייתיי  :זכריה משה מר
 

 נכון2   :יובל לובטוןמר 
 

במקומות שהם בעייתיים, האם אפשר לדעת מה ניתן לעשות, ואני מדבר   :זכריה משהמר 
 , יש לנו בעיה כזו, גם יוסי מכיר את הבעיה הזו, איך מתגברים על הקטע הזה? גמזוכאילו כמייצג במושב 

 

 הזכיר לכל החברים, תפקיד התחזוקה, ל  :יובל לובטוןמר 
 

 לא הנושא של התחזוקה2 המקלט נמצא בשטח שהוא קצת בעייתי2   :זכריה משהר מ
 

אז אני אסביר לך, לפי דעתי טעות להתעסק במקלטים הציבוריים,   :יובל לובטוןמר 
כנקודת הנחת עבודה: צריכים להתייחס למקלטים שהם צמודי בתים, זמן ההגעה שלנו היום הוא222 , 

תפיסה שליפסקי מכוון אליה, לנסות להתייחס להיתרים נקודתיים, זה ממ"דים צמודים2 זו בדיוק ה
אומר שאם הוא רוצה להביא ממ"ד, לא מסתכלים על כל המשק שלו, אומרים לו: בוא תשים רק את 
הממ"ד, כי אנחנו כמועצה בסוף אחראים על הביטחון של התושבים, והאינטרס שלנו כמה שיותר לעודד 

 חבים המוגנים האלה2 את התושבים שיביאו את המר
 

 יובל, אל תגיד משהו ש222   מר שמעון סוסן:
 

 לא, אני אומר כמועצה2   :יובל לובטוןמר 
 

משה, תקבל תשובה, עוד רגע2 שלא יבינו ממך, אנחנו צריכים לתת   מר שמעון סוסן:
ם אם היה תשובה, אני זוכר שאנחנו צריכים לתת תשובה לגבי האם יש, חן, האם ידוע לך לגבי ממ"די

קיצור הליכים או לא? רוצים לומר האם אנשים יכולים להביא ממ"דים? עד כמה שזכור לי לא נפתרה 
 הבעיה הזו2

למשל בסולארי לא התייחסו, אמרו רק שהמבנה שאנחנו מתירים אותו הוא יהיה מאושר כחוק2 לגבי 

 DATAהיינו צריכים להביא  הממ"ד, אני לא בטוח, תנו לי אני אעשה טלפון אחד עכשיו, זה חשוב2 כי
לעניין הזה של הממ"דים, כי השאלה הזו כבר נשאלה2 אתה יודע לענות על הדבר הזה? אתה יכול לשאול 

 את וגמן? תשאל את וגמן2 החבר'ה מחכים2 
אני לא בטוח שמותר להביא ממ"דים ברמה של כל דיכפין, ללא אישור, מותר לקצר תהליכים, אבל עדיין 

 ומר בלי מינהל, בלי זה, בלי זה2 אתה לא יכול ל
השאלה היא האם יכולים להביא ממ"דים גם למקומות שיש בהם בעיות, וכך נגדיר את זה, בסדר? זה 

 הכול2 משה, בבקשה2
 

אני מתחבר למה שאמר יובל, אבל תבין כשאתה מדבר על מקלטים שהם   :זכריה משהמר 
בתים שליד הסתמכו על המקלט הזה, ולהם אין2 יש צמודי בתים, יש מקלטים שהם נגיד ברחוב עצמו, וה

בעייתיות במקלט מסוים, שהוא כביכול בשטח של בנאדם,  אומר תשמע, זה המקלט שלי, נכנסו לשטח 
 שלי, אני לא נותן לך להיכנס2 איך מתייחסים לזה? הבנייה נעשתה על ידי המועצה, לא יודע מי2 

 

 עניין2 על ידי המדינה, לצורך ה  מר שמעון סוסן:
 

שמו את זה בשטח, יכול להיות שהפקיעו את זה, יכול להיות שלא   :זכריה משהמר 
 הפקיעו את זה2 היום אנחנו תקועים עם זה2 
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משה, מה שאני מציע, בעידן של היום, לא הכרנו מישהו שאומר המקלט   מר שמעון סוסן:
 הוא שלי2 

 

 אומרים2   :זכריה משהמר 
 

נייה, מה שאני מציע, יובל ואלון, קחו את השאלה הזו, לפיקוד רק ש  מר שמעון סוסן:
 העורף, תבדקו אותה2 

 

 יש לי תשובה2    :אלון ביטוןמר 
 

 מה התשובה?   מר שמעון סוסן:
 

התשובה פשוטה, התשובה כפי שאני מכיר אותה על ידי מהנדסי פיקוד    :אלון ביטוןמר 
 צה, ולכן כל תהליך של פלישה לתוכם, אפשר לפנות2 העורף, היא שמקלטים ציבוריים הם רכוש המוע

 

 לא פלש, הוא לא פלש2 בנו לו בשטח שלו2   :זכריה משהמר 
 

אני אומר בכוונה, למרות שבנו בית, כשבנאדם בנה את הבית שלו התנו    :אלון ביטוןמר 
 איתו שיש בשטח שלו מקלט ציבורי, ככה הסבירו לי, שיש לו בשטח מקלט ציבורי2 

 

 מאיזו תקופה?   שמעון סוסן: מר
 

 '2 53-' וה93-זה מקלטים שנבנו בשנות ה   :אלון ביטוןמר 
 

 '2 63-לא, אני מעריך בשנות ה  :זכריה משהמר 
 

 ' לא בנו מקלטים2 63-בשנות ה  מר שמעון סוסן:
 

 ' נבנו מקלטים2 53-' וה93-בשנות ה   :אלון ביטוןמר 
 

 ש, זה לא אלה שיורדים למטה2 לא, זה מקלט די חד  :זכריה משהמר 
 

 נבדוק את זה לגופו של עניין2   :יובל לובטוןמר 
 

משה, ייבדקו את זה לעומק2 אני חושב, על פי מה שאלון אומר, אם אתה   מר שמעון סוסן:
רוצה לדעת, אני חושב וזה גם נכון, זה גם סביר, שבנאדם לא יכול לומר לא היום, לא אתמול, לא 

ה מתי הבית שלו, כשמקלט הוקם, שהוא מקלט פרטי שלו, אין דבר כזה, אין רשות שלשום, ולא משנ
 אפילו לתת לו את זה, גם אם המועצה והישוב והקב"ט רוצה לתת לו, לא יכול לתת לו2 

 

 השאלה אם לא הפקיעו את זה לפי החוק2   :זכריה משהמר 
 

 ה2 תן את הדוגמא הספציפית לאלון, שיבדוק אות  מר שמעון סוסן:
 

 הוא יודע את זה2   :זכריה משהמר 
 

 אלכס מפיקוד העורף אמר לי זה רכוש של האזרחים2    :אלון ביטוןמר 
 

 דני2   מר שמעון סוסן:
 

אני רוצה להתייחס יותר לעניין של הביטחון האישי של נושא השמירה2    :מר דן כהן
ל לא מפעיל אותו בפועל, יש לי אני לא יודע כמה מושבים משתמשים בחוק עזר, אני גם משתמש אב

 אישור, הרשאות, החלטות מליאה, הכול בסדר2 
מה שקורה, זה איזשהו תקציב סגור של ביטחון, לפי דעתי זה שכל מושב היום עושה אותו בנפרד, זה 
יכול לענות הרבה על מה שמדברים עכשיו, כל מושב שעושה אותו בנפרד נשארים הרבה עודפים בתקציב, 

 א יודע לאן2 אתה יודע מה, לא נשאר, בסדר, לא נשאר, והולכים ל
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דני, יש נתון שאתה צריך לדעת אותו2 לפני שאתה אומר את זה, תזכור   מר שמעון סוסן:
שאף ישוב כמעט לא דומה לישוב השני, בחנו כל ישוב, מה היכולות שלו, מבחינת כמה משלמים, ועשו 

 מצוא שהתשלום שלהם הכי יקר, הישוב קטן2 פרוד וזה2 קלקולציה, ויצא שמבוא מודיעין אתה יכול ל
 

הרי התקציב שיש לנו לביטחון, הוא ברובו מתבסס על מתנדבים לצורך    :מר דן כהן
ביטחון אישי, אם המועצה לוקחת על עצמה את הגביה של ההיטל שמירה, כל ישוב לפי מה שמשרד 

, שהכול יתכנס לתוך 53-ו 73, תגבו 53בית עריף ול₪  73קבעו  גמזוהפנים קבע לו, אל תגבה שווה, אם ל
האגף המוניציפאלי, ואתה יכול להביא סיירים וניידות, וחברות שמירה, ואתה פותר את בעיית כל 

 , ולא כל מושב לעצמו2 83%המועצה בעוד 
 

 אז אנחנו מעבירים את המסר2   מר שמעון סוסן:
 

 זו דעתי2    :מר דן כהן
 

לי שלא רק שמשמיעים פה, שגם החבר'ה שמובילים, יובל ואלון,  חשוב  מר שמעון סוסן:
יחד יראו את הכיוון שאנחנו רוצים להגיע אליו2 שימו לב, זה לא פשוט העניין שאנחנו מדברים עליו, 

 האשכולות, למה? ללא רצון הישובים אנחנו לא יכולים לכפות עליהם, 
 

 לנסות לפחות2    :מר דן כהן
 

ק רגע, אנחנו מעבירים מסר2 יש מקומות שיהיה יותר קל ויש מקומות ר  מר שמעון סוסן:
שיהיה יותר קשה2 אני אומר לכם, הישובים הצפוניים, כבר אני רואה קושי, שילת מסתדרים לבד ולפיד 
מסתדרים לבד2 מצב הקיים, דווקא שם מדובר בישובים, ישובי קו תפר שיש להם את זה, והם מעוניינים 

 זורק סתם, לא שאלתי אותם אפילו, אני אומר לכם מה שאני רואה, מרחוק2  לבצע את זה, אני
אתה הולך לישוב השלישי, החלש, חלש במובן הכמותי אני מדבר, פרוד, פרוד נותר לבד2 אם אנחנו לא 

 משכנעים, לא נכפה שמירה ונחזיר אותם אחורה, מה גם שמדובר בישובי קו תפר2 
 

 כפר רותמקסם את מה שעכשיו אני אומר לך, כי ישוב כמו יש אפשרות ל  :יובל לובטוןמר 
 ביחד עם לפיד, כפר רות לא יכול היום להחזיק את השמירה, אבל אם היום אתה משלב אותו 

 

 אבל אומר לך בהסכמה2   מר שמעון סוסן:
 

רק בהסכמה, יש לנו דרך שהיא משלבת, היום למשל אם אתה לוקח את   :יובל לובטוןמר 
 כפר רות יכול להיות עוד רחוב בלפיד2 להיות עוד רחוב,  זה זה יכול

 

 לעשות א זה משהו מועצתי הכוונה2 מושב שלא רוצה, לא צריך2    :מר דן כהן
 

אני יכול להגיד בשעה מסוימת אני סוגר את הכביש של כפר רות והכניסה   :יובל לובטוןמר 
 תהיה רק מלפיד2 

 

על מה שאמרת, שזו חוויה נכונה, כלומר זה נכון מה דני, מה שאני אומר   מר שמעון סוסן:
שאתם מציעים, אני רק אומר, אנחנו צריכים להזמין את הישובים לדבר בשפה אחת, למשל, קח כל 

 אשכול ותראה בעיני רוחך, נניח ברקת, טירת יהודה, גבעת כוח, זה אשכול סביר? 
 

 ם את 222 אשכול כזה יכול לכלול גם את בית עריף וג   :מר דן כהן
 

לא, אתה לא יכול2 כבר יש חיסרון לגודל, כי אז אתה מאבד2 תאר לך   מר שמעון סוסן:
שאותה ניידת, אם אתה לוקח כמה ניידות, אז למה תעשה אשכולות? אם  אתה רוצה למקסם, ניידת עם 

, לא בכל ישובים, ויכולים לשאת את זה, אתה, טרומן, בית נחמיה, נניח, כל מיני כאלה 0יותר כוח, 
מקום זה קלאסי, אני רק אומר שזה מצריך חשיבה, החבר'ה יעבדו וישווקו את הדבר הזה, אנחנו 

 מתחילים מפה, כבר דיברנו על זה, אבל בסוף צריך את ההקשבה של הישובים, שיבינו מה המשמעות2
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החבר'ה  על העניין של שאר הפרטים שבהם זה מתקדם או לא מתקדם, כלומר עניין של גביה וכאלה,
יעשו עבודה, אם יש קושי, יביאו אותו, אני אומר המסר שלנו אליכם, המסקנה פשוטה: כל ישוב שיוסיף 
איזשהן מטלות, ייקח על עצמו מטלות בלסגור את הישוב, בלשמור על הישוב, בלמגן את הישוב, הנוסחה 

 פריצות2 היא פשוטה, אני פעם לא הבנתי בזה, באופן אישי, כמי שעבר גם חוויות של 
מאז שעשיתי כמה מיגונים, פעם בשנתיים מבקרים אותי, עשיתי מיגונים, ככל שאתה מקשה הם 

 בוחרים ללכת לנקודות החלשות2 זה עובד ככה2
 

 אין תהליכים פורצי דרך, אני לא רואה שום דבר2    :עו"ד חן סומך
 

 בעניין של המקלוט2   מר שמעון סוסן:
 

 כן2    :עו"ד חן סומך
 

חבר'ה, ולדמן היועץ המשפטי שלנו בוועדה לתכנון ובנייה, השותף של חן,   מעון סוסן:מר ש
אומר שאין שום תהליך פורץ דרך בעניין ממ"דים, צריך לעבור את הפרוצדורה, לבוא להגיש אישורים 

 לוועדה לתכנון2 כוכבית,  בבקשה2 
 

חת המעון בברקת, אין שמעון, לגבי המקלטים, לא מאשרים לנו את פתי  :גב' כוכבה הלל
 מקלט2 

 

 לא הבנתי, באיזה עניין?   מר שמעון סוסן:
 

 בברקת, בעמותה לגיל הרך2   :גב' כוכבה הלל
 

 אנחנו מטפלים בזה2   :יובל לובטוןמר 
 

 איזה?   מר שמעון סוסן:
 

המבנה הנוסף ששמו שם, יש כיתה שלא נותנים לנו לאכלס אותה בגלל   :יובל לובטוןמר 
 מוגן2 המרחב ה

 

העמותה לגיל הרך, יש לנו הרבה ילדים שנרשמו ואין לי איפה לשים   :גב' כוכבה הלל
 אותם, בגלל שלא מאשרים את זה, כי אין לי ממ"ד2 

 

אני מצטער מאוד שאין לך ממ"ד, אבל אני מציע לך שלא נדבר על זה, כי   מר שמעון סוסן:
 אני אתן לך פתרונות2 

 

 לנו קיים, זה המעון של המועצה לגיל הרך2 המעון ש  :גב' כוכבה הלל
 

 יוני, בבקשה2   מר שמעון סוסן:
 

אנחנו דווקא עובדים, כפר גנים וגמזו עובדים בשיתוף  –שני דברים, אחד   :יוני ריינהורןמר 
פעולה, יש לנו חברת שמירה משותפת, עם הכלבים, זה עובד לא רע, אני יכול להגיד לכם שרוב הגניבות 

 דווקא ביום ולא בלילה, בזמן שאין למעשה שמירה2 שלנו הן 
יהיה תקציב למה בנוגע לתקציב, מכיוון שאתה מדבר על מצב חירום של מלחמה וכאלה,  –שתיים 

שנקרא רפואת חירום, יכול להיות שצריך תקציב שיהיה במרפאות, יש בכל הישובים, יש גם רופאים, 
 שזה מעבר לשוטף של היום יום2  שיהיה במרפאות שלנו מה שנקרא רפואת חירום,

 

זו התשובה של צח"י, זו בדיוק התשובה2 ישוב שיש בו רופא, אפילו אנחנו   :יובל לובטוןמר 
 מתחייבים להביא תיק רופא לאותו ישוב2 

 

 לרוב הישובים יש רופאים2     :???
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 לא, רופא שיהיה חלק מהצוות צח"י2    :אלון ביטוןמר 
 

 דבר שקל לפתור אותו2  זה  :יוסי אלימלךמר 
 

כל מה שאומר יוני, שאנחנו צריכים, יש דברים שאתם יודעים אותם   :יובל לובטוןמר 
ב', -ואולי אנחנו לא יודעים אותם, אתם יותר קרובים לתוך התושבים, פנימה, הקמת צוותי צח"י זה א'

עצמנו, בלבד2 ככל שיהיה לנו אני אומר לכם, אלון נתן פה איזושהי סקירה, אנחנו יכולים לסמוך רק על 

DATA  ,אנחנו יותר נתקדם2 זה לא יותר גדולה מבחינתכם, יותר אנשים שישתפו איתנו פעולה כמועצה
 רק זה אני אומר לך, בכל התחומים2 

 

 חברים, אלון רוצה לסיים2   מר שמעון סוסן:
 

נו ממפים את ברשותכם, לדוגמא כאן יש תיק ישוב, שאני אמרתי שאנח   :אלון ביטוןמר 
הישוב מבחינה פיזית ומבחינה אנושית, אז התכוונתי בעצם לדבר הזה, זה הפן האנושי, שהוא היותר 
חשוב, ודרך אגב הרבה יותר קשה מאשר לעשות תעלה כזאת או אחרת, למה? כי בעלי התפקידים בישוב 

צי מבעיות הביטחון הם אלה שיתפעלו את הישוב בחירום, ודרך אגב גם בשיגרה, אם יש רב"ש חזק, ח
 שלהם נעלמו2 

אם יש מפקד ישוב או צוות חוסן ישובי, שהוא מקביל למכלולים שיש במועצה, אז גם בחירום הישוב 
 הזה יתפקד הרבה יותר טוב2 

חלק מהדברים זה בעלי מקצוע חיוניים, מה שיוני דיבר עליו, וזה גם רופא, וזה גם חשמלאי, כיתת 
 שמלאי, מזכיר ישוב, שמאי מקרקעין, כוננות, צוות צח"י, שזה ח

 

 אם יש2   מר שמעון סוסן:
 

כן2 אם זה יהיה בכל הישובים, אני מבטיח לכם שהביטחון באותו ישוב    :אלון ביטוןמר 
 יהיה הרבה יותר איכותי מאשר ישוב שאין לו את זה2 זה הכול2 

 

אות יותר את העבודה חברים, אנחנו בסך הכול ניסינו לגרות אתכם ולר  מר שמעון סוסן:
המופלאה שנעשית פה, יובל, יישר כוח, ואלון, יישר כוח אלון, שנה וחודש, הוא גם תושב החבל, אבל 

 הוא עושה עבודה מקצועית בהדרכת יובל וכל הצוות שמלווה אותו2
אם אתם שמים לב, המחלקה הזו שפעם הייתה מחלקה של איש אחד, למי שזוכר, בטח אלי בנצקי 

שנה זו הייתה מחלקה של איש אחד, במקרה הטוב במשרה מלאה,  37-ו 33יה זוכרים שלפני ומשה זכר
יכול להיות חצי משרה, ואנחנו לאט לאט צומחים עם העניין הזה, עם השיטור, עם הפיקוח שיטור, עם 
הסייר שדות, עם קב"ט מוסדות חינוך, עם הקב"ט כמובן,  בכלל באגף מוניציפאלי, התקווה שלנו היא 
לנוע קדימה ולעזור לישובים, ולעזור לעצמנו להיות מוכנים יותר, בכל ההיבטים, לאו דווקא בשגרה כמו 
שציין אלון, אבל בעיקר בשגרה, אנחנו לא מחפשים אסונות ולא מצפים, מוכנים, עושים הכול כדי להיות 

 אישי2  מוכנים2 אבל בשגרה, שהשגרה תהיה כזאת שאנחנו יכולים לחיות בתוכה עם ביטחון
 תודה אלון2 תודה יובל2 יישר כוח2

 

 2   אישור תב"רים:5
 

אישור תב"רים, שלמה כפרי יציג בפניכם את התב"רים, ומי שיש לו   מר שמעון סוסן:
 שאלות, בבקשה2 מי שלא, אנחנו נעבור תב"ר תב"ר2 

 

   ₪,   3,776,803 -ל₪  633,333 -מ,  סלילת כביש וכיכר בן שמן  – 689הגדלת תב"ר      -      
 ישוב2 –מקרן פיתוח  2₪ 976,803גידול של   
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 שמן2 -סלילת כביש וכיכר בן – 689הנושא הראשון זה הגדלת תב"ר   :שלמה כפרימר 

 

זה  633,333שמן, -אני רוצה להסביר לכם, מה שאני אומר לכם על בן  מר שמעון סוסן:
היא תמיד על חשבון ₪,  976,803בה היא הסכום שנתן משרד התחבורה2 הברוטו2 התוספת שמדובר 

 של משרד התחבורה2 חייב לאחד את זה2  03%-הישוב, היא וה
 

2₪  3,776,803-ל₪  633,333-שמן, מ-הגדלת תב"ר סלילת כביש וכיכר בן  :שלמה כפרימר 
 מקרן פיתוח של הישוב2 ₪,  976,803הגידול הוא 

 

 תב"ר2 מי בעד? מישהו מתנגד? אושר ה  מר שמעון סוסן:
 

 .3,553,80 -ל₪  ...,..3 -סלילת כביש וכיכר בן שמן,  מ  – 381הגדלת תב"ר : הוחלט לאשר החלטה
 ישוב2 –מקרן פיתוח 2₪  .153,80גידול של ₪, 

 
 ,)סיום עבודה( כיתות בי"ס בני עטרות - 676הגדלת תב"ר      -      

 2₪ 83,333 גידול של₪,  3,883,333 -ל₪   3,833,333 -מ             
 ₪ 2 85,878 -והקטנת קרן פיתוח ב ₪  398,878 -ע"י גידול תקציב פיס ב             

 
כיתות בית ספר בני עטרות2 העבודה הסתיימה וההגדלה הגדלת תב"ר   :שלמה כפרימר 

 2₪ 83,333גידול של ₪,  3,883,333-ל₪ מיליון  328-היא מ
 

 מי בעד?   מר שמעון סוסן:
 

רגע, חייב להגיד, משרד הפנים לא יאשר2 הגידול הוא, בשורה הקודמת   :שלמה כפרימר 
זאת 2₪  85,878-והקטנת קרן פיתוח ב₪,  398,878-שבטעות נכתבה שם, הגידול הוא תקציב הפיס גדל ב

 אומרת גידול נטו2 
 

 זה המספרים שצריך לאשר אותם2 מי בעד? מישהו נגד? אושר2   מר שמעון סוסן:
 

 -ל₪   ...,..3,8 -כיתות בי"ס בני עטרות )סיום עבודה(, מ - 353הגדלת תב"ר לאשר  : הוחלטהחלטה
 -והקטנת קרן פיתוח ב₪   318,858 -ע"י גידול תקציב פיס ב2₪   ...,83גידול של ₪,  ...,3,883

81,858 2 ₪ 

 
 

 ₪,  7,493,333ע"ס   גנ"י אחיסמך  -תב"ר  אישור     -      
 ₪ 2 7,493,333סה"כ  ₪,   647,370קרן פיתוח  ₪,  3,734,645וך משרד החינ             

 
הבא זה אישור תב"ר גנ"י אחיסמך, אישור, לא הגדלה2 המקורות הסעיף   :שלמה כפרימר 

 2₪  7,493,333סך הכול 2₪ 647,370 –מקרן פיתוח ₪,  3,734,645 –זה משרד החינוך 
 

 מי בעד? אושר2   מר שמעון סוסן:
 

קרן ₪,  3,534,341משרד החינוך ₪,  ...,.0,41גנ"י אחיסמך  ע"ס   -לאשר תב"ר ט : הוחלהחלטה
 ₪ 2 ...,.0,41סה"כ  ₪,   50.,345פיתוח  
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 ₪ 7,333,333ע"ס   גנ"י גבעת כחאישור תב"ר      -      
 2₪ 7,333,333סה"כ  ₪,   787,370קרן פיתוח   ₪,   3,734,645משרד החינוך               

 
המקורות: משרד 2₪  7,333,333אישור תב"ר גני ילדים גברת כוח, על סך   :שלמה כפרימר 

 מי בעד? מישהו מתנגד? אושר2 2₪  7,333,333סך הכול ₪,  787,370 –קרן פיתוח ₪,  3,734,645 –החינוך 
 

קרן ₪,   3534,341החינוך   2 משרד₪ ...,..0,3ע"ס   גנ"י גבעת כחתב"ר : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..0,3סה"כ  ₪,   50.,585יתוח  פ

 

 ₪ 7,753,333ע"ס   גנ"י שילתאישור תב"ר      -      
 2₪ 7,753,333סה"כ  ₪,   577,370קרן פיתוח  ₪,  3,734,645משרד החינוך               

 

 –משרד החינוך ₪,  7,753,333אישור תב"ר גני ילדים שילת, על סך   :שלמה כפרימר 
 2₪  7,753,333סך הכול 2₪  577,370 –2 קרן פיתוח ₪ 3,734,645

 

 מי בעד? אושר2   מר שמעון סוסן:
 

קרן פיתוח  ₪,  3,534,341החינוך   2 משרד₪ ...,.0,01תב"ר גנ"י שילת  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,.0,01סה"כ  ₪,   50.,155

 

 ₪ 0,383,493ע"ס   מפעל שיקומיאישור תב"ר        -      
   ₪, 983,493מועצה   -קרן פיתוח₪,  933,333קרן שלם  ₪,   3,833,333ביטוח לאומי               
 2₪ 0,383,493סה"כ    

 
המקורות: ביטוח לאומי 2₪  0,38,493אישור תב"ר מפעל שיקומי, על סך   :שלמה כפרימר 

 2₪  0,383,493הכול סך 2₪  983,493 –קרן פיתוח מועצה 2₪ 933,333 –קרן שלם 2₪  3,833,333 –
 

 מי בעד? אושר2   מר שמעון סוסן:
 

קרן ₪,   ...,..3,8ביטוח לאומי  2₪  .41,.8.,0תב"ר  מפעל שיקומי  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ .41,.8.,0סה"כ  ₪,   .41,.18מועצה   -קרן פיתוח₪,  ...,..1שלם  

 

 ₪ 3,433,333ע"ס   מועדון נופך  אישור תב"ר -

 2₪ 3,433,333סה"כ  ₪,   633,333הישוב   –קרן פיתוח ₪,   733,333מפעל הפיס               

 
 733,333ם –מפעל הפיס 2₪  3,433,333אישור תב"ר מועדון נופך, על סך   :שלמה כפרימר 
 2₪ 3,433,333סך הכול 2₪  633,333 –קרן פיתוח הישוב 2₪ 

 

 מי בעד? אושר2   מר שמעון סוסן:
 

 –קרן פיתוח ₪,   ...,..5מפעל הפיס  2₪  ...,..3,4תב"ר  מועדון נופך  ע"ס ר : הוחלט לאשהחלטה
 2₪ ...,..3,4סה"כ  ₪,   ...,..3הישוב  
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 ₪ 3,333,333ע"ס    כבישים ומדרכות אחיסמךאישור תב"ר  -

 2₪ 3,333,333סה"כ  ₪,   785,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   430,333שרד הפנים  מ         
 

המקורות: 2₪ אישור תב"ר כבישים ומדרכות אחיסמך, על סך מיליון   :פרישלמה כמר 
 2₪ סך הכול מיליון 2₪  785,333 –קרן פיתוח הישוב 2₪  430,333 –משרד הפנים 

 

 מי בעד? אושר2   מר שמעון סוסן:
 

 2 ₪ ...,...,3תב"ר כבישים ומדרכות אחיסמך  ע"ס  : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,...,3סה"כ  ₪,   ...,581ישוב   –,  קרן פיתוח ₪ ...,430משרד הפנים  

 

 ₪  333,333ע"ס   שדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעיםאישור תב"ר  -

 2₪ 333,333סה"כ  ₪,   73,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   83,333משרד הפנים          
 

2₪  333,333אישור תב"ר שדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעים, על סך   :שלמה כפרימר 
 2₪  333,333סך הכול 2₪  73,333–קרן פיתוח הישוב 2₪  83,333 –משרד הפנים 

 

 מי בעד? מאושר2   מר שמעון סוסן:
 

     2₪ ...,..3ע"ס   תב"ר שדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעים: הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..3סה"כ  ₪,   ...,.0ישוב   –קרן פיתוח ₪,   ...,.8משרד הפנים  

 

  מתקציב ₪   447,330, ע"ס פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחליםור תב"ר  איש -

 משרד החינוך2  
 

 אישור תב"ר פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחלים, על סך   :שלמה כפרימר 
 הכול מתקציב משרד החינוך2 ₪,  447,330

 

 מי בעד?   מר שמעון סוסן:
 

 פירוק ולא הרכבה2  בנושא של האסבסט, זה  :זכריה משהמר 
 

 זה פירוק אסבסט והרכבת גג2   :יוסי אלימלךמר 
 

לא, אני מדבר, יש לנו בישובים בעייתיות עם פירוק של אסבסט, אתה   :זכריה משהמר 
מכיר את הסיפור, אחד של משפחת גוזניג, לידה יש המבורגר, אבל זו משפחה שלא מתפקדת, מה אנחנו 

 עושים? 
 

 י לא יודע מה לעשות עם דבר כזה2 אנ  מר שמעון סוסן:
 

 אני שואל מה עושים2   :זכריה משהמר 
 

 שאלה יפה2   מר שמעון סוסן:
 

 מישהו פרטי שיש לו,   :יוסי אלימלךמר 
 

 יש הרבה כאלה2   :זכריה משהמר 
 

 

 אנחנו מוכנים לטפל בזה, בתנאי שמתחילים במזור2  מר שמעון סוסן:
 

 ראשונה איתך2  הנה, אני פעם  :זכריה משהמר 
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חברים, התקציב הזה, זו שאלה שצריך לשים אותה על השולחן, אני לא   מר שמעון סוסן:
יודע לתת לך פתרונות, כי אסבסט יש בבתים פרטיים לרוב, אבל משרד החינוך, בתקציב פה, שתדעו, 

-ם לשנות ההוא נותן את התקציב הזה כמו שראיתם אותו, במלא, לעניין של נחלים, כדי להביא אות
פלוס, כי יש להם שם מבנה עם אסבסט, ומשקיעים כספים בעניין הזה, אז אנחנו בעצם נותנים  7333

בפירוק של האסבסט, ובניית גג במקום של המקום של האסבסט, שזה הסכום שאנחנו  as isלהם 
א לא מאשרים אותו לתב"ר לבצע להם בנחלים, אז זאת שאלה מה שאתה אומר, זו שאלה לדיון, הי

 פשוטה, כי יש הרבה אסבסט2 אז התב"ר של נחלים מאושר? מאושר2 
 

 שהיחידה הסביבתית תלווה את הפירוק של האסבסט2  :אייל אריאלמר 
 

 קבלן מורשה שלנו עושה את זה2   מר שמעון סוסן:
 

 כדאי לפקח עליו2   :אייל אריאלמר 
 

ודק, אייל אומר לפקח על מי אייל, קבלן מטעמנו עושה את זה2 הוא צ  מר שמעון סוסן:
 שמפרק2 

 

 צריך לבקש אישורים2  :שלומי שוורץמר 
 

הכול נכון, ואני אומר לך שראיתי איך זה במטמנות, זה אמור להגיע   :אייל אריאלמר 
בצורה מסוימת, ואתה רואה שזה הגיע, מזה אתה מבין שכאשר ארזו את זה, רק חברות עושה את זה, 

 ת חיים גדולה, הפירוק הוא יותר בעייתי מאסבסט עומד2 לא כמו שצריך, וזו סכנ
 

 אנחנו מקבלים את ההערה שלך2   מר שמעון סוסן:
 

מתקציב ₪   440,330תב"ר  פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחלים, ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 משרד החינוך2

 
 2    היטל מיסים ותקציב לישובים12

 

 שלמה, בבקשה2 ותקציב לישובים2 היטל מיסים   מר שמעון סוסן:
 

סך הכול 2₪  30270 –ישוב ראשון, לפיד2 סך הכול התעריף למטר מגורים   :שלמה כפרימר 
 2₪  3,569,395 –תקציב 

 

אני מבקש לאשר את התקציב של לפיד2 מי בעד? מי נגד? התקציב של   מר שמעון סוסן:
 לפיד אושר פה אחד2 

 

 ותקציב לישוב לפיד: לאשר היטל מיסים: הוחלט החלטה
 2₪  3,131,311 –2 סך הכול תקציב למטר ₪ 30200 –תעריף מגורים 

 

2₪  023 –התעריף למטר לעסקים 2₪  3020 –התעריף למטר מגורים  בית עריף2   :שלמה כפרימר 
 2₪  599,037 –סך הכול התקציב 

 

 אושר תקציב בית עריף2 אני מבקש לאשר את התקציב של בית עריף2 מי בעד? מ   מר שמעון סוסן:
 

 לאשר היטל מיסים ותקציב לישוב בית עריף:: הוחלט החלטה
 2 למטר ₪ 023 –2 תעריף עסקים למטר ₪ 3020 –תעריף מגורים 

 2₪  111,0.0 –סך הכול התקציב 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 3023727330, ראשוןמיום , 44מן המניין מס'  מליאהישיבת 

 

 28 
 

 
 –סך הכול התקציב 2₪  37207 –טירת יהודה, התעריף למטר מגורים   :שלמה כפרימר 

650,443  2₪ 
 

 מי בעד? מישהו מתנגד? מאושר תקציב טירת יהודה2   סוסן:מר שמעון 
 

 לאשר היטל מיסים ותקציב לישוב טירת יהודה:: הוחלט החלטה
 2₪  .310,44 –2 סך הכול התקציב למטר ₪ 35205 –תעריף מגורים 

 

 סך הכול התקציב, 2₪  35206 –נחלים, התעריף למטר מגורים   :שלמה כפרימר 
 

 ם בישוב2 עסקים2 עסקי    :???
 

 אין עסקים2   :שלמה כפרימר 
 

 יש2 עשיתם עסקים2 קיבלתם הזמנה ראשונה של עסקים2     :???
 

 כמה עסקים?   :גב' כוכבה הלל
 

 2₪  333236 –מתקני תקשורת 2₪  30290 –עסקים, לכל מטר מפעל   :שלמה כפרימר 
 זה כנראה היה כל הזמן, נכון? 

 

 כלל2 לא היה להם ב  :שלומי שוורץמר 
 

 לא היה להם?   :שלמה כפרימר 
 

 היה להם2     :???
 

 לא, זה חדש2   :שלומי שוורץמר 
 

 מה פתאום2     :???
 

שנייה חברים, למה אתה שואל עכשיו לפני נחלים? אתה רוצה לקלקל   מר שמעון סוסן:
 לנחלים? 

 

 חס וחלילה2     :???
 

 שכנים שלך2   מר שמעון סוסן:
 

 2₪ 30290 –למטר מפעל 2₪  35206 –אני חוזר, למטר מגורים   :שלמה כפרימר 
 2₪  3,996,608 –סך הכול התקציב 2₪  7237 –מטר שטח תפוס 2₪  333236 –למטר במתקני תקשורת 

 

 מי בעד אישור לנחלים? אושר תקציב נחלים2   מר שמעון סוסן:
 

 לאשר היטל מיסים ותקציב לישוב נחלים:: הוחלט החלטה
 2₪  3,113,308 –2 סך הכול התקציב למטר ₪ 30210 –למטר2 מפעל ₪  31203 –ים תעריף מגור

 
 שלומי, מה השאלה?  מר שמעון סוסן:

 

אני רוצה לדעת, אם יש לי מתקני תקשורת למשל, ויש לי, ואמרו לי שאני   :שלומי שוורץמר 
 לא יכול לגבות2 
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 יכול2 לא אמרו לך, הייתה הטלה2 אתה לא   מר שמעון סוסן:
 

 אני רוצה להבין2   :שלומי שוורץמר 
 

 אני אסביר, אם אתה מטיל לראשונה, אין אישור2   :שלמה כפרימר 
 

 זה לראשונה אצלם2   :שלומי שוורץמר 
 

 הם לא לראשונה2   מר שמעון סוסן:
 

 לא, זה לא לראשונה2   :שלמה כפרימר 
 

 סדר2 אם אתם עושים מאיתנו מטומטמים, ב  :שלומי שוורץמר 
 

 מי מטומטם?   מר שמעון סוסן:
 

 שנים תקציב2  33בנחלים לא היה   :שלומי שוורץמר 
 

סליחה? מישהו עובד עליך או מה? תגיד לי, שלומי, איך אתה מתנהג?   מר שמעון סוסן:
 הגזבר עונה לך, אני עונה לך, מה? תשמע רגע, שלומי, זה לא יפה2 אי אפשר להטיל הטלה ראשונה2 

 

תן לי להסביר2 נכון שבנחלים הייתה בעיה, אבל לא בעסקים, במגורים,   :ה כפרישלממר 
 במגורים הם היו מטילים בצורה מדורגת והיא לא חוקית2 

 

 דבר שאסור2 גם גמזו2   מר שמעון סוסן:
 

 עד שלא יביאו תעריף אחיד, לא ישלמו2   :שלמה כפרימר 
 

 זה נשאר משנה קודמת2  החוק אומר, אם אתה לא מאשר,   :עו"ד חן סומך
 

 עסקים היו להם כל הזמן2   מר שמעון סוסן:
 

 אני בעד מה שנחלים עושה2   :שלומי שוורץמר 
 

 אומר לך אם אתה רוצה,   מר שמעון סוסן:
 

 אני רוצה לשים על מתקני תקשורת, אני רוצה על שטח תפוס2   :שלומי שוורץמר 
 

 ה זאת אתה לא יכול כלום2 תגיש בקשה2 קודם כל השנ   :עו"ד חן סומך
 

 לא, אני מדבר בעיקרון2 כל הזמן אומרים לי שאני לא יכול2   :שלומי שוורץמר 
 

בעיקרון, אם אתה רוצה, כשאין לך תעריף, שהוא לא קיים, סיבוב או    :עו"ד חן סומך
 03-עד התעריף שלא קיים, אתה צריך להגיש בקשה חריגה2 בקשה חריגה אתה צריך לאשר אותה בוועד, 

לנובמבר, ולהביא את זה למועצה, לצורך העניין2 אחרי שהמועצה תאשר לך את זה, אם היא תאשר לך 
 את זה, מעבירים את זה לשרים, והשרים יעשו לך ככה, בסדר? 

 

, של 7337-אני רוצה להוסיף, יש חוזר ואני שלחתי אותו, יש חוזר מ  :שלמה כפרימר 
 לראשונה, לא מאושר, לא מאשרים2 משרד הפנים, שעסקים, מי שמטיל 

 

 לא אישרו2   מר שמעון סוסן:
 

 אין מה לפנות אפילו2   :שלמה כפרימר 
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 עיזבו את זה עכשיו2   מר שמעון סוסן:
 

אני רוצה להגיד לך עוד יותר, תעשה הטלה ראשונה, אתה יכול לעשות    :עו"ד חן סומך
, תנסו, דרך אגב לכם אין את הבעיה 37%זה  הטלה ראשונה למגורים, ייקחו שליש, הטלה ראשונה

 הזאת כי אין לכם הרבה כאלה שעושים הטלות ראשונות של ועדים2 
 

 2 03%לא, זה   :שלמה כפרימר 
 

 2 37% –, הטלה ראשונה למגורים 37%   :עו"ד חן סומך
 

 ממה? מהתעריף של המועצה?   מר שמעון סוסן:
 

 ן2 מהתעריף של המועצה, כ   :עו"ד חן סומך
 

 מהתעריף של המועצה2   :שלמה כפרימר 
 

אל תכניס אותנו לדיכאון שלם2 אנחנו גם ככה בחצי דיכאון2 כמה   מר שמעון סוסן:
 לוקחים ברעננה? 

 

 ראית את הטבלה?    :עו"ד חן סומך
 

 לא2   מר שמעון סוסן:
 

 בטבלה הם אחרונים2 גם קרית שמונה2    :עו"ד חן סומך
 

סך הכול 2₪  7290 –למטר2 עסקים  34237 –י מזור, התעריף למגורים לגב  :שלמה כפרימר 
 2₪  3,337,333 –התקציב 

 

 מי בעד? אושר תקציב מזור, פה אחד2   מר שמעון סוסן:
 

 לאשר היטל מיסים ותקציב לישוב מזור:: הוחלט החלטה
 2₪  ...,3,335 –סך הכול התקציב 2 למטר ₪ 5210– עסקיםלמטר2 ₪  34230 –תעריף מגורים 

 
 לוועדות השונות2 2    מינוי חברים1
 

מינוי חברי מליאה לוועדות השונות, אנשים  –אני עובר לנושא הבא   מר שמעון סוסן:
 נבהלו, חשבו שהולכים למנות פה, יש פה סך הכול תיקון והשלמות2 

 

י שמעון, את כל אלה שנפלטו ברשימה של הליכוד, מחפש אותם בכל מינ   :עו"ד חן סומך
 ועדות2 

 

 תמשיך2   מר שמעון סוסן:
 

מנחלים2 מוטי הלל מגמזו, גיא  אילן דרוקמן וצויבל משה –ועדת ביטחון   :יוסי אלימלךמר 
 פישלר מגינתון2 

 

אני מבקש לאשר אותם לוועדת ביטחון, מי בעד? מי נגד? מאושר פה   מר שמעון סוסן:
 אחד2 

 

 דת ביטחון:לווע מינויים של חברים: הוחלט לאשר החלטה
 גינתון2  –גמזו2 מר גיא פישלר  –נחלים2 מר מוטי הלל  – נחלים2 מר צויבל –מר אילן דרוקמן 
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 רפי ראובני לוועדת איכות הסביבה2   :יוסי אלימלךמר 
 

 מי בעד? אושר פה אחד2   מר שמעון סוסן:
 

 את מינויו של מר רפי ראובני לוועדת איכות הסביבה2 : הוחלט לאשר החלטה

 
 דיווחי ראש המועצה2   2 8

 
ידידיי, יש לנו משהו להכין את חברי המליאה, הישיבה הבאה זה בעוד   מר שמעון סוסן:

לחודש, ומתכוונים לקבוע, קבעו  38-חודש2 ועדת גבולות החברים ממשיכים להתדיין, וקבעו לנו פגישה ב
 את הסיור? 

 

 לחודש2  38-ב  :יוסי אלימלךמר 
 

 גם הסיור?   מר שמעון סוסן:
 

 2 3320-לחודש2 הדיון ב 38-לא, הסיור ב  :יוסי אלימלךמר 
 

הם ממשיכים לחודש יש סיור2 הם ממשיכים לעבוד ולעבוד2  38-אז ב  מר שמעון סוסן:
לדון, אין לי מה לחדש לך על מה שאתה יודע2 אנחנו ממשיכים לפעול במשנה מרץ2 תודה רבה לכולם2 

 לילה טוב2 תמה הישיבה2 
 

 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
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  קובץ החלטות
 0/0/30מיום  44ישיבת מליאה מס' 

 

 01/30/302אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 2   3
 

 01/30/302מיום  פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המנייןאת : הוחלט לאשר החלטה

 

 01/30/302מיום  40אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  2   0
 

, בכפוף להערתו של חבר 01/30/30מיום  40יבת מליאה מס'  פרוטוקול ישאת : הוחלט לאשר החלטה
 המועצה מר משה זכריה2

 

 2   אישור מחיקת חובות ארנונה02
 

  ולמגורים עפ"י רשימה מצורפת2מחיקת חובות ארנונה לעסקים : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ןמיליו  0,450,53423בסכום כולל של  

 

 2   אישור תב"רים:5
 

   ₪,   3,776,803 -ל₪  633,333 -מ,  סלילת כביש וכיכר בן שמן  – 689הגדלת תב"ר      -      
 ישוב2 –מקרן פיתוח  2₪ 9762803גידול של   
 

 .3,553,80 -ל₪  ...,..3 -לילת כביש וכיכר בן שמן,  מס  – 381הגדלת תב"ר : הוחלט לאשר החלטה
 ישוב2 –מקרן פיתוח 2₪  .153,80גידול של ₪, 

 
 
 

 ,)סיום עבודה( כיתות בי"ס בני עטרות - 676הגדלת תב"ר      -      
 2₪ 83,333גידול של ₪,  3,883,333 -ל₪   3,833,333 -מ             
 ₪ 2 85,878 -והקטנת קרן פיתוח ב ₪  398,878 -ב ע"י גידול תקציב פיס             

 

 ₪  ...,..3,8 -כיתות בי"ס בני עטרות )סיום עבודה(, מ - 353הגדלת תב"ר : הוחלט לאשר החלטה
 והקטנת קרן פיתוח₪   318,858 -ע"י גידול תקציב פיס ב2₪   ...,83גידול של ₪,  ...,3,883 -ל 
 ₪ 2 81,858 -ב 
 

 

 ₪,  7,493,333ע"ס   גנ"י אחיסמך  -תב"ר  אישור     -      
 ₪ 2 7,493,333סה"כ  ₪,   647,370קרן פיתוח  ₪,  3,734,645משרד החינוך              

 

 ₪, 3,534,341משרד החינוך ₪,  ...,.0,41גנ"י אחיסמך  ע"ס   -לאשר תב"ר : הוחלט החלטה
 ₪ 2 ...,.0,41סה"כ  ₪,   50.,345קרן פיתוח  

 
 

 ₪ 7,333,333ע"ס   גנ"י גבעת כחאישור תב"ר      -      
 2₪ 7,333,333סה"כ  ₪,   787,370קרן פיתוח   ₪,   3,734,645משרד החינוך               

 

 ₪,  3534,341החינוך   2 משרד₪ ...,..0,3ע"ס   גנ"י גבעת כחתב"ר : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..0,3סה"כ  ₪,   50.,585קרן פיתוח   
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 ₪ 7,753,333ע"ס   גנ"י שילתאישור תב"ר      -      
 2₪ 7,753,333סה"כ  ₪,   577,370קרן פיתוח  ₪,  3,734,645משרד החינוך               

 

 ₪, 3,534,341החינוך   2 משרד₪ ...,.0,01תב"ר גנ"י שילת  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,.0,01סה"כ  ₪,   50.,155קרן פיתוח   

   
 ₪ 0,383,493ע"ס   מפעל שיקומיאישור תב"ר        -      

   ₪, 983,493מועצה   -קרן פיתוח₪,  933,333קרן שלם  ₪,   3,833,333ביטוח לאומי               
 2₪ 0,383,493סה"כ    
 

 ₪,   ...,..3,8ביטוח לאומי  2₪  .41,.8.,0תב"ר  מפעל שיקומי  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ .41,.8.,0סה"כ  ₪,   .41,.18מועצה   -קרן פיתוח₪,  ...,..1קרן שלם  

 
 

 ₪ 3,433,333ע"ס   מועדון נופך  אישור תב"ר -

 2₪ 3,433,333סה"כ  ₪,   633,333הישוב   –קרן פיתוח ₪,   733,333מפעל הפיס               
 

 ₪,  ...,..5מפעל הפיס  2₪  ...,..3,4תב"ר  מועדון נופך  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..3,4סה"כ  ₪,   ...,..3הישוב   –קרן פיתוח  

 
 

 ₪ 3,333,333ע"ס    כבישים ומדרכות אחיסמךאישור תב"ר  -

 2₪ 3,333,333סה"כ  ₪,   785,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   430,333שרד הפנים  מ         
 

 2 ₪ ...,...,3תב"ר כבישים ומדרכות אחיסמך  ע"ס  : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,...,3סה"כ  ₪,   ...,581ישוב   –קרן פיתוח ₪,   ...,430משרד הפנים  

 
 

 ₪  333,333ע"ס   שדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעיםאישור תב"ר  -

 2₪ 333,333סה"כ  ₪,   73,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   83,333משרד הפנים          

 

    2₪ ...,..3ע"ס   מבוא מודיעים תב"ר שדרוג תאורת רחוב: הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..3סה"כ  ₪,   ...,.0ישוב   –קרן פיתוח ₪,   ...,.8משרד הפנים                

 
 

 ₪   447,330, ע"ס פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחליםאישור תב"ר   -

 שרד החינוך2מ מתקציב             
 

 ₪   440,330גות אסבסט לישיבת נחלים, ע"ס תב"ר  פירוק והרכבת ג: הוחלט לאשר החלטה
 מתקציב משרד החינוך2
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 2    היטל מיסים ותקציב לישובים12
 

 :לישוב לפידלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 2₪  3,131,311 –2 סך הכול תקציב למטר ₪ 30200 –תעריף מגורים 

 

 :ףלישוב בית ערילאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 2 למטר ₪ 023 –2 תעריף עסקים למטר ₪ 3020 –תעריף מגורים 

 2₪  111,0.0 –סך הכול התקציב 

 

 :לישוב טירת יהודהלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 2₪  .310,44 –2 סך הכול התקציב למטר ₪ 35205 –תעריף מגורים 

 

 :לישוב נחליםלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 2₪  3,113,308 –2 סך הכול התקציב למטר ₪ 30210 –למטר2 מפעל ₪  31203 –מגורים תעריף 

 

 לאשר היטל מיסים ותקציב לישוב מזור:: הוחלט החלטה
 2₪  ...,3,335 –סך הכול התקציב 2 למטר ₪ 5210– עסקיםלמטר2 ₪  34230 –תעריף מגורים 

 
 2    מינוי חברי מליאה לוועדות השונות12

 

 מינויים של חברי המליאה לוועדת ביטחון:ט לאשר : הוחלהחלטה
 גינתון2  –גמזו2 מר גיא פישלר  –נחלים2 מר מוטי הלל  –משה -נחלים2 מר צבי בן –מר אילן דרוקמן 

 

 את מינויו של מר רפי ראובני לוועדת איכות הסביבה2 : הוחלט לאשר החלטה

 
 
 


