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 חבר מועצה -  מר עובד שטח
 ועצהחבר מ -  מר אבנר זכריה
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 573ספר מ ערב טוב לכם3 אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מר שמעון סוסן:

 שימו לב לשינויים של הסעיפים, של המספור, לא שהוספנו נושאים אבל הם לא כתובים בצורה נכונה3 
 3 02727370-, מה55על סדר היום: אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 

 73703דו"ח ביצוע תקציב רגיל  –נושא שני 
ן ילדים כפר רות3 אני בכלל חושב שגם : גן חדיד, גן ילדים בית נחמיה, גאישור תב"רים –נושא שלישי 

 הקטנת התב"ר זה נושא נוסף, לא רק העברת העודף, שלמה3  
 

 מה?  :שלמה כפרימר 
 

 הקטנת התב"ר היא נושא נוסף3  מר שמעון סוסן:
 

 נכון3  :שלמה כפרימר 
 

 זה לא רשום פה3  מר שמעון סוסן:
 

 לא אני כתבתי את זה3  :שלמה כפרימר 
 

שלומי שוורץ, יש לא משנה, היום אין אחראי לתקלות3 אל תדאג, זה בסדר3  :מר שמעון סוסן
 תקלות ואין אחראיים3

אני מבקש לעשות סדר במליאה, בנוסף על מה שעשיתי בהנהלה, אני אומר לחברי המליאה, הקטנת 
קרן  מכספי₪ מיליון  730התב"ר זה נושא רביעי, אני משנה, הקטנת תב"ר בית תרבות אזורי בסכום של 

 נסביר את זה אחרי זה3 ₪, מיליון  73פיתוח, לסכום של 
 לקרן הפיתוח3 ₪  7,737,333העברת עודף מצטבר משנים קודמות, בסך  –נושא חמישי 

 3 7370היטל מיסים ותקציב בישובים השונים לשנת  –   נושא שישי
 אישור המלצת ועדת תמיכות3 –  נושא שביעי
 עלת חוקי עזר באמצעות ברירות משפט3 אישור בקשה להפ – נושא שמיני 

3 3527370 מכרז 3027370 מכרז 3727370 מכרז 727370אישור מכרזים לפי המפורט, מכרז  –נושא תשיעי 
 ביטוח רכוש וחבויות המועצה3  – 37327370 מכרז 3827370 מכרז 3527370 מכרז זוטא 727370מכרז 

 

 ו לקבל החלטה3 המכרז האחרון נמחק3 לא הספקנ :יוסי אלימלךמר 
 

לא התקבלה החלטה, אז אנחנו עדיין לא בשלים להביא אותו  73במכרז מספר  מר שמעון סוסן:
 דיווחי ראש המועצה3  – 73להחלטת המליאה3 נושא 

נושא3 אני מבקש קודם כל לאשר את הנושאים3 מי בעד? מי נגד?  –אני מבקש להתחיל ונעבור נושא 
 אושרו הנושאים פה אחד3

 

 .54: הוחלט לאשר את רשימת הנושאים העולים לסדר היום בישיבת המועצה מספר החלטה

 
 . 32121071, מיום 55אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (7

 
3 יש למישהו הערות על הפרוטוקול? אני 55אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מספר  מר שמעון סוסן:

 ל פה אחד3 מבקש לאשר אותו3 מי בעד? מי נגד? אושר הפרוטוקו
 

 . 32121071, מיום 55מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת את : הוחלט לאשר החלטה
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 . 1071דו"ח ביצוע תקציב רגיל  (1

 
 3 שלמה, בבקשה73773רגיל  דו"ח ביצוע תקציב מר שמעון סוסן:

 

שלחתי לכם דפים, תמצית של כל הביצוע3 הכנתי כמה שקפים, נעבור אחד אחד  :שלמה כפרימר 
 ר את הכול, ואם יהיו שאלות, נשתדל לענות3ונסבי

אתם רואים שורה תחתונה יש פה אנחנו רואים את הריכוז, הביצוע של התקציב, הכנסות והוצאות3 
כאשר בצד הארנונה והנחות, פחות או יותר גבינו כמו התקציב, שהוא התקציב ₪,  557,333עודף של 

 המעודכן, אם אתם זוכרים שעידכנו אותו באילת3 
לעומת התקציב, וזה בעיקר ₪ מיליון  735-מה שרואים פה בצד ההכנסות, שההכנסות מהממשלה גדלו ב

 735כלומר גידול של ₪, מיליון  777לעומת ₪, מיליון  77535 –ממשרד החינוך, ולכן התקציב, הביצוע 
 3₪ מיליון 

והעברנו ₪, מיליון  735בנושא השכר, פחות או יותר לפי התקציב, הפעולות, יש פה גידול של כמעט 
בתקציב, במסגרת העדכון, כיסוי גירעון,  סליחה, זו טעות, העברה, זה לא כיסוי גירעון, זו העברה לקרן 

 בתקציב3ופרעון מילוות פחות או יותר ₪, מיליון  5 –פיתוח 
ף של סך הכול, בנתונים האלה, יש עוד3₪ מיליון  5 –אז כאן זה העברה לכיסוי גירעון, לקרן פיתוח 

557,333  3₪ 
 

 3 7377זו התמצית של  מר שמעון סוסן:
 

, לעומת התקציב3 נעבור לשקף הבא3 7377זו התמצית של כל הנתונים של ביצוע  :שלמה כפרימר 
3 מה שראוי לציין פה, שהגבייה השוטפת, גבינו לעומת שנה 7377, לעומת 7377רואים את גביית הארנונה 

 יותר, הנחות פחות או יותר אותו דבר3 ₪ גם בפיגורים גבינו מיליון ₪, מיליון  73קודמת יותר בכמעט 
 

 זה מגידול? ₪? מיליון  73איך זה  :אילן קופרשטייןמר 
 

 העלינו ארנונה וגם גידול3    :??? 
 

 כזה משמעותי?  :אילן קופרשטייןמר 
 

 גם העלינו ארנונה, גם הגענו להסכמי פשרה עם כל מיני,  :שלמה כפרימר 
 

 זה שוטף אבל3   :ו"ד חן סומךע
 

 שוטף3  :שלמה כפרימר 
 

 לא משנה, גם3  מר שמעון סוסן:
 

 שוטף,  אז אני אומר לך זה בשוטף3  :שלמה כפרימר 
 

 אוקיי, יפה3  :אילן קופרשטייןמר 
 

 אלה הנתונים3  :שלמה כפרימר 
 

, אבל השנה נניח לא אילן שאל שאלה, שדות הארנונה של המועצה גדלים כל שנה מר שמעון סוסן:
הייתה גדילה של מטרים בצורה דרמטית, המועצה הלכה לסשן לפני שנתיים, לגבי כל העסקים, וביררה 
איתם את השאלה האם הם צריכים לשלם, בעיקר עסקים, באזורי תעשיה, האם הם צריכים לשלם 

 אחסנה ותעשייה רגיל או האם זה על אלמנט אחר3
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ר למרבית החברות, אלה בעיקר שלא מייצרים במקום שלהם את הייצור בגדול, יצאנו למבצע שבו אמ
העצמי, אני לא נכנס לדקויות, רק בשביל להסביר את העיקרון, מצאנו שהגדלנו את המחיר למטר 

ששילמו לנו אנשים קיימים בהרבה כסף, את הסשן הזה אנחנו כבר עושים שנתיים ימים, זה הולך וגדל,  
ימום, כל חברה שהגענו איתה, זה אומר שהיא הגדילה בכמה מאות אלפי בשנה קודמת זה היה מקס

 שקלים, אני מדבר על הגדולות, הם הגדילו3
שנים סכום מסוים, והם  0אם תרצו שמנהל הגבייה יבהיר לכם מה קרה לחברות, איך הם שילמו לפני 

טו והלכו לעררים לא גדלו במטרים, אבל אנחנו הגדלנו להם את התשלום, תוך כדי, יש כאלה שבע
במועצה, רובם ככולם הגיעו לסיכומים, בסוף, כדאי היה להם להגיע לסיכומים, כי אנחנו הלכנו למתווה 
של פשרה, בכל מקרה הגדלנו להם את הסכום, הגדלנו את הסכום במיליונים, בשנתיים האחרונות, חוץ 

רנונה, בגלל זה אתה רואה פה, מהגדילה שהיא גם גדילה איטית, הגדלנו להם את המחיר של תשלום הא
אני מעריך, מרחוק, מחצית מהסכום זה על גדילה שהגדלנו ללקוחות ששילמו בפרק זמן מסוים לפי 

 מחיר מסוים, תעריף מסוים, אמרנו להם מעכשיו מסחר ותעשיה3 
 

 נכנסו לקטגוריה אחרת3  :אילן קופרשטייןמר 
 

 כן, אנחנו שינינו את ההגדרה3  מר שמעון סוסן:
 

 נכון3  :אילן קופרשטייןמר 
 

 כתוצאה מזה שראינו שיש פתיחות וכאלה3  מר שמעון סוסן:
 

 ברור3 זוכר3  :אילן קופרשטייןמר 
 

 זה העיקר3 שלמה, תמשיך3  מר שמעון סוסן:
 

נעבור לטבלה הבאה, פה יש את הפירוט של ההכנסות העצמיות, כפי שראינו  :שלמה כפרימר 
הביצוע פחות או יותר אותו דבר, פשוט יש פה פירוט של המרכיבים, מה זה  בטבלה הראשונה3 גם תקציב

 יתר הכנסות עצמיות מעבר לארנונה3 אם אין שאלות נעבור לטבלה הבאה3 
 

 תעבור3  מר שמעון סוסן:
 

בטבלה הבאה יש פירוט של הכנסות הממשלה, כפי שאתם רואים וראינו בטבלה  :שלמה כפרימר 
שבעיקרו ממשרד ₪, מיליון  735 –הגידול ₪, מיליון  5737הביצוע הוא ₪, מיליון  0535הקודמת, התקציב 

 זה פירוט של הכנסות הממשלה3 3₪  755,333החינוך3 אתם רואים, משרד החינוך, והרווחה עוד 
כאן יש לנו את הדו"ח שכר, לפי האגפים השונים, המחלקות השונות וכו', כולל פנסיה, אז פה יש את 

זה  תקציב לעומת הביצוע, פחות או יותר זה ממש פער קטן מאוד, לא משמעותי,הפירוט של ה
מיליון  77הפירוטים, כאשר אתם רואים שכמובן שבחינוך אתם רואים שהוא הכי גדול מכל היתר, הוא 

3₪ 
 

 תמשיך3  מר שמעון סוסן:
 

ה, יש שכר, יש יש פה הוצאות לפי סוג ההוצאה, בגדול יש שלושה סוגים של הוצא :שלמה כפרימר 
פירעון מילוות ויש פעולות, ואז משרד הפנים רוצה להגיד כמה זה שכר כללי, כמה זה פעולות כלליות, 
כמה זה שכר חינוך, כמה זה פעולות חינוך3 כמה זה שכר רווחה, כמה זה פעולות רווחה, ופירעון מילוות, 

 כובד אז אני מראה אותו בנפרד3ואני מכניס פה עוד פנסיה ועלויות פרישה, שבכל זאת זה סכום מ
, 77035-סך הכול זה ההוצאות, ההוצאות פה הן הכול, כולל שכר, כולל פעולות, כל ההוצאות הגיעו ל

אם אין שאלות נעבור 3₪ מיליון  735זה הפער של ₪, מיליון  777לעומת תקציב של ₪, מיליון  775כמעט 
 לשקף הבא3 
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, יש מינהל כללי, מינהל כספי, שירותים מקומיים שזה יש כאן את ההוצאות לפי נושאים, אגפים
תברואה, שזה איכות סביבה, שזה תחזוקת כבישים, גינון, וכל מה שקשור לאגף מוניציפאלי בעיקר, 
וכמובן שהכנסנו גם את הוועדה המקומית, של כל השירותים המקומיים, ובחינוך אתם רואים, פה 

 מהתקציב3 73%-זה קרוב ל₪, מיליון  57חינוך ותרבות זה  כמובן אני אומר הוצאות, שזה כולל שכר,
שנתי, על יסודי, כל -כמובן שחינוך זה כולל גני ילדים, בתי ספר, כל בתי הספר למיניהם, תיכון שש

 השקף האחרון3 ההסעות, כל מה שקשור להפעלת מערכת החינוך3 אם אין שאלות, נעבור לשקף הבא3 
להלוואות רגילות והלוואות ביוב3 הלוואות  –לוואות מתחלקות לשתיים יש פה דו"ח פירעון מילוות, הה

והביצוע פחות או יותר אותו דבר, ₪, מיליון  737תקצבנו ₪, מיליון  7ביוב המשקל שלהן יותר גדול, זה 
 עגול₪3  5,333והלוואות רגילות גם כן פחות או יותר אותו דבר כמו התקציב, הפער הוא 

 

 ה, הלוואות ביוב זה כל ההלוואות שיש לנו זה רק משנה אחת?סליח :יוסף אמיתימר 
 

 משנה אחת3  מר שמעון סוסן:
 

 לא, מצטבר3  :אילן קופרשטייןמר 
 

 לא, לא, לא, פה הוא פירעון, לא הלוואה3 פה לקח פירעון, פירעון לשנה3  :שלמה כפרימר 
 

  אז כמה החוב השנתי יילך? :יוסף אמיתימר 
 

 הלוואות? כמה  :שלמה כפרימר 
 

 אין לו את זה פה3  מר שמעון סוסן:
 

 לא, שלחתי לכם3  :שלמה כפרימר 
 

 זה לא מינוס, זה פלוס3  מר שמעון סוסן:
 

 זה מופיע שם3  :שלמה כפרימר 
 

 זה פלוס, כשאתה רואה ככה מינוס בחשבון זה פלוס3  מר שמעון סוסן:
 

 הלוואות ביוב היה צריך להיות הפוך3  :יוסף אמיתימר 
 

 אין לי את זה פה, אבל שם זה בז333 :שלמה כפרימר 
 

 היה צריך להיות בפלוס3  5-ה :יוסף אמיתימר 
 

יוסף, ההלוואות ביוב, כשכתוב הלוואות ביוב, זה מה החזרנו השנה להלוואות  מר שמעון סוסן:
 ₪, מיליון  735-יש לנו יותר מ3₪ מיליון  735ביוב, 

 

 3₪ ון מילי 03בסביבות  :שלמה כפרימר 
 

 שנים אין לנו חוב3  7עוד  :יוסף אמיתימר 
 

לא, הפירעון מילוות, ישובים שהתחלנו איתם, חברים זה מפריע, כל פעם צמד  מר שמעון סוסן:
 אחר מדבר3 זה מפריע3 

שנה, אז חלק מההלוואות  73-ההלוואות, אם לקחנו לישוב מסוים לפני שנתיים, נניח, ולקחנו את זה ל
שנה, אז רינתיה תסתיים וברקת  77שנה3 אם לקחנו לרינתיה לפני  73-יין נותר לו לשלו הן פה, עד

תסתיים ונחלים תסתיים, כי הם עשו ביוב לפני זה, אבל בסוף, אם תרצה לדעת דו"ח על מצב הלוואות 
 3₪ מיליון  03הביוב, אני מבקש משלמה מסמך לשלוח לחברי המליאה, זה עשרות מיליונים, לדעתי 
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 3₪ מיליון  03בסביבות  :מה כפרישלמר 
 

 זה מה שאנחנו משלמים השנה החזר לביוב3 להלוואות של הביוב3  מר שמעון סוסן:
 

 ברקת כבר סיימה3    :???
 

-בשנה הבאה ההלוואות הרגילות יהיו יותר מאשר מה שאתם רואים פה, בגלל ה :שלמה כפרימר 
 בות הוא ימומן333 ויהיה אחר כך יותר, כי כל הבית תר₪, מיליון  73

 

 אבל יהיה הלוואות לרגיל, כן3 שלמה, סיימת?  מר שמעון סוסן:
 

 כן, סיימתי3  :שלמה כפרימר 
 

 הטעות כאן זה רק בחיבור או שיש טעות במספרים? יש כאן הרבה טעויות3  :אהרון גלמר 
 

אני נותן מה שקורה, כשאני עושה את זה הכול באקסל, וכש3₪ לא, זה באלפי  :שלמה כפרימר 
 למצגת, אז מדפיסים ואז יש טעויות3 באקסל הוא אוטומט משתנה אם אני משנה3 

 

 השאלה איך אנחנו מאשרים דבר כזה כשאנחנו רואים שיש טעות?   :אהרון גלמר 
 

 אתה לא מאשר3  מר שמעון סוסן:
 

 ₪, מיליון  730לא, אתה אומר הביצוע  :שלמה כפרימר 
 

 אומר לך את הטוטאל של המספרים3  תקשיב, הוא מר שמעון סוסן:
 

 המספרים סך הכול, עזוב את הפער3  :שלמה כפרימר 
 

 תחזור על הטוטאל3  מר שמעון סוסן:
 

 לעומת תקציב של₪333  7,035,333הטוטאל, ביצענו  :שלמה כפרימר 
 

 לא, לא3  מר שמעון סוסן:
 

 מה? התקציב? :שלמה כפרימר 
 

יך לאשר, את כל הדו"ח3 את המספרים הראשונים3 זה הוא לא על זה אתה צר מר שמעון סוסן:
אומר לך, המספרים הגדולים האלה פה נכונים, אבל אנחנו עכשיו, בדו"ח התקציב הכללי, של דו"ח 

 , המספרים שאנחנו אומרים ושקיבלתם הם אבסולוטיים3 עליהם אין בכלל3 7377ביצוע 
 

בהתחלה ושלחתי לכולם, בהכנסות  בסך הכול יש לנו הכנסות, הראיתי :שלמה כפרימר 
 3₪  557,333העודף הוא 3₪  770,585,333 –ובהוצאות, ביצוע 3₪  775,503,333

 

, על זה מתבקשים להצביע, בבקשה, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר 7377זה על  מר שמעון סוסן:
 3 7377דו"ח תקציב 

 

 . 1071לשנת רגיל התקציב הדו"ח ביצוע את : הוחלט לאשר החלטה
 .אלפי ש"ח  745,130  - סה"כ הכנסות
 .אלפי ש"ח  743,151  - סה"כ הוצאות

 .אלפי ש"ח  157         -                עודף
 .  303.44    -  מספר משרות
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 אישור תב"רים: (3
 

 ₪(. 711,411קרן פיתוח  ₪, 141,513)משרד החינוך ₪  31,0007,5גן ילדים חדיד בסך  א.
 

תב"רים לגנים שנמצאים בתהליך של עבודה3 גן ילדים חדיד, אישור תב"רים3    סוסן:מר שמעון 
יש לכם את הפירוט של המקורות, חלק תקציב משרד החינוך, חלק מקרן המועצה3 3₪  7,505,333בסך 

 3₪  7,505,333מי בעד? מישהו נגד? אושר תב"ר גן ילדים חדיד, 
 

 ₪, 141,513)משרד החינוך  ₪  7,531,000בסך  גן ילדים חדיד: הוחלט לאשר תב"ר החלטה
 ₪(. 711,411קרן פיתוח 

 
  ₪(. 471,411קרן פיתוח ₪,  141,513)משרד החינוך ₪  7,110,000גן ילדים בית נחמיה בסך  ב.

 

 מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד3₪3  7,753,333גן ילדים בית נחמיה, בסך   מר שמעון סוסן:
 

 ₪,  141,513)משרד החינוך ₪  7,110,000גן ילדים בית נחמיה בסך תב"ר  : הוחלט לאשרהחלטה
 ₪(.  471,411קרן פיתוח 

 
 .₪( 750,411קרן פיתוח ₪,  141,513)משרד החינוך ₪  7,535,000גן ילדים כפר רות בסך  ג. 

 
 ה אחד3 מי בעד? אושר גן ילדים כפר רות, פ3₪  7,508,333גן ילדים כפר רות, בסך  מר שמעון סוסן:

 
 ₪, 141,513)משרד החינוך ₪  7,535,000גן ילדים כפר רות בסך : הוחלט לאשר תב"ר החלטה

 ₪(. 750,411קרן פיתוח  
 

 
 מכספי קרן פיתוח לסכום של₪ מיליון  7.3הקטנת תב"ר בית תרבות אזורי בסכום של  ( 5
 ₪.מיליון  70 
 

תרבות אזורי, למי שלא היה, הסברתי נושא רביעי שאמרנו, הקטנת תב"ר בית  מר שמעון סוסן:
 730בהנהלה3 בית תרבות אזורי, המועצה התחילה להוציא כספים מקרן הפיתוח של המועצה, על סך 

 לפני שקיבלנו את ההלוואה ממשרד הפנים3 ₪, מיליון 
שהמועצה נתנה מקרן הפיתוח ₪, מיליון  730-מה שאנחנו מתבקשים בהחלטה פה, להקטין את התב"ר ב

כלומר החוב הזה, להחזיר אותו למתווה שבו לקחנו הלוואה ₪, מיליון  73-ולהעביר את זה ל שלה,
מכספי קרן הפיתוח3 מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד ₪, מיליון  730-ממשרד הפנים, ולהחזיר את ה
 3₪ מיליון  730הקטנת תב"ר בית תרבות, בסך 

 

מכספי קרן פיתוח ₪ מיליון  7.3סכום של הקטנת תב"ר בית תרבות אזורי ב: הוחלט לאשר החלטה
 ₪.מיליון  70לסכום של 
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 לקרן פיתוח. ₪,  7,701,000העברת עודף שנים קודמות בסך  ( 4
 

, כי 7377, כולל, לא השנה, עד 7377ודף שנים קודמות3 נצטבר עודף עד העברת ע מר שמעון סוסן:
ה שאנחנו אישרנו כרגע הוא לא מאושר סופית, השנה אין לנו דו"ח מאושר סופית על ידי משרד הפנים, מ

 עד שלא מאושר סופית אי אפשר לעשות כלום3 
, כולל, 7377כולל, עודף מצטבר, מתקציבים של שנים עברו, עד ₪,  7,737,333היו לנו עודפים של  7377עד 

הו שלכם להעביר את הכסף הזה לקרן הפיתוח3 יש למישאני מבקש את האישור 3₪  7,737,333בסך 
לקרן הפיתוח של ₪,  7,737,333, על סך 7377שאלות? מי בעד? מי נגד? אושר העברה של עודף מצטבר עד 

 המועצה3 תודה3 
 

 לקרן פיתוח. ₪,  7,701,000העברת עודף שנים קודמות בסך : הוחלט לאשר החלטה

 
 ל מיסים3 ידידיי, נעבור רגע את הסעיף של שלמה, בינתיים הוא מתכונן להיט מר שמעון סוסן:

 
 אישור המלצת ועדת תמיכות.  (1
 

בתקציב ₪  7,573,333מלצת ועדת תמיכות, המועצה הקציבה אישור ה - 5סעיף  מר שמעון סוסן:
שלה לתמיכות, מה שאנחנו עושים בכל שנה, על פי הנוהל אנחנו מפרסמים, העמותות מבקשות, זה חייב 

 כוונות, בלי להודיע יותר מדי, בלי לדבר3 לעבור נוהל מסודר של תמיכות3 הכוונות שלנו הן 
ועדת תמיכות בשבתה, מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה והיועץ המשפטי, ממליצה לתת לעמותה לחבר 

לעמותת 3₪   733,333 –לעמותת התיירות ₪,  733,333 –לעמותה לגיל הרך ₪,  733,333 –הוותיק 
 אלה העמותות3 3₪  773,333 –לעמותת תושבים למען תושבים 3₪  533,333 –הספורט 

תקצבנו את זה במועצה3 יש נוהל, למי שלא זוכר, יש נוהל שחייבים לעבור אותו, לפרסם, ₪,  7,573,333
 לראות שהכול שוויוני, ושכולם יכולים להגיש והכול בסדר3 

 לנו יש תבחינים, פשוט יש אנשים שאני צריך להסביר להם, הם לא מבינים מה הבקשה הזו, כל שנה
 אנחנו מתקצבים את העמותות3 

 

יש לי רק שאלה אחת, אין לי בעיה, מתקצבים, שום דבר,  איך קובעים כמה   :אהרון גלמר 
 הולך לכל מקום?

 

יש ועדה שמקבלת את כל הבקשות של העמותות, דנה בהם, המועצה הקציבה  מר שמעון סוסן:
 סכום3 

 

 סכום גג3   :אהרון גלמר 
 

 עדה החליטה איך לחלק3 והוו מר שלומי שוורץ:
 

עכשיו אני עונה לך, המועצה מקציבה סכום לתמיכות, אותה מועצה שאתה יושב  מר שמעון סוסן:
 בה החליטה על תבחינים, מי יכול לקבל תמיכות3 

 

 נכון3   :אהרון גלמר 
 

אתה, אותה מועצה, המועצה הזאת קבעה את הקריטריונים, מי יכול לקבל  מר שמעון סוסן:
תמיכות3 חס וחלילה שלא תבוא עמותה לנגמלים מואדוז, שתבוא תבקש מהמועצה שלנו, קבעה 
תבחינים, תבחינים זה אומר מי יכול להיכנס בדלתות המועצה ולבקש תמיכה3 הוועדה ישבה, דנה, 

 המליצה3 שקלה והחליטה את ההחלטה הזאת3 
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 שמעון, למה לא משתתפים בוועדה הזאת חברי מועצה?  :יוסף אמיתימר 
 

 אי אפשר3 זה חוקי3  מר שמעון סוסן:
 

 זה המבנה החוקי3   :עו"ד חן סומך
 

 גזבר המועצה, פעם ועדת תמיכות הייתה ועדה פוליטית3  מר שמעון סוסן:
 

 היא ועדה מקצועית3   :עו"ד חן סומך
 

 ועדה מקצועית3  מר שמעון סוסן:
 

 הסמכות של האישור היא של המועצה3 אנחנו ממליצים3   :עו"ד חן סומך
 

₪,  533,333אני חוזר שוב, הוועדה ממליצה לתת לעמותת הספורט   מר שמעון סוסן:
3₪  733,333 –לעמותת תיירות 3₪  733,333 –לעמותה לגיל הרך 3₪  733,333 –לעמותה לחבר הוותיק 

זה הסכום שהמועצה הקציבה 3₪  7,573,333סה"כ 3₪  773,333 –למען תושבים לעמותת תושבים 
 לוועדת תמיכות3 מי בעד? מי נגד? התמיכות אושרו פה אחד3 

 

 כמפורט: תמיכותההמלצת ועדת את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
  .₪ 400,000 –עמותת התיירות  .₪ 100,000 –עמותה לגיל הרך ה .₪ 400,000 –לחבר הוותיק העמותה 

 ₪.  740,000 –עמותת תושבים למען תושבים ₪.  500,000 –עמותת הספורט 
  .₪ 7,140,000סה"כ 

 
 . 1073היטל מיסים ותקציב ביישובים השונים לשנת  (7
 

 היטל מיסים ותקציב בישובים השונים3  מר שמעון סוסן:
 

 3₪  8 –התעריף לעסקים למטר, ₪  7737 –נתחיל בכפר רות, התעריף למגורים  :שלמה כפרימר 
 שאלות? 3₪  705,707 –סה"כ התקציב 

 

 אני מבקש לאשר את תקציב כפר רות, מי בעד? אושר תקציב כפר רות פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 תקציב והיטל3  :שלמה כפרימר 
 

 תקציב והיטל של כפר רות, אושר פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 כמפורט: 1073ותקציב ביישוב כפר רות לשנת המיסים היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  71.4 –תעריף למגורים 
 . למטר ₪ 5 –תעריף לעסקים 
 ₪. 431,737 –סה"כ התקציב 

 

 3₪  708,787 -למטר3 סה"כ התקציב ₪  737 –שמן, התעריף למגורים -בןכרם  :שלמה כפרימר 
 

 מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 כמפורט: 1073שמן לשנת -המיסים ותקציב ביישוב כרם בןהיטל את הוחלט לאשר  :החלטה
  .למטר₪  7.4 –תעריף למגורים 
 ₪. 735,157 –סה"כ התקציב 
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 שלמה, סע קדימה3   מר שמעון סוסן:
 

 לאן לנסוע? :שלמה כפרימר 
 

ליה, ישיבה מאוד יש לי עכשיו ישיבה במועצה, שאני ויוני וחן צריכים להצטרף א מר שמעון סוסן:
חשובה3 אחרי זה יש לי שני אירועים, אחד במודיעין ואחד ביבנה, אתה יכול לפתור לי את הצרות האלה? 

  לאן לנסוע, תיסע במקומי לאחר האירועים, תיסע לאחד האירועים במקומי3 
 

 למטר₪3  73377 –למטר3 התעריף לעסקים ₪  77377 –ברקת, התעריף למגורים  :שלמה כפרימר 
 3₪  887,837 –סה"כ התקציב 

 

 אושר פה אחד3 3₪  887,837מי בעד תקציב וההיטל לברקת?  מר שמעון סוסן:
 

 כמפורט: 1073המיסים ותקציב ביישוב ברקת לשנת היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  71.74 –תעריף למגורים 
 למטר. ₪  70.44 –תעריף לעסקים 
 ₪.  554,507 –סה"כ התקציב 

 

 סע קדימה3  שמעון סוסן: מר
 

 רינתיה, תעריף למגורים,  :שלמה כפרימר 
 

 , למה כל כך עולה? 77305 היה  שמעון, :גב' כוכבה הלל
 

 כוכבית, אחרי שהעבירו את זה את מדברת?  מר שמעון סוסן:
 

 מה? לא הבנתי?  :שלמה כפרימר 
 

 3 77היה קודם כל  :גב' כוכבה הלל
 

בתכלית האיסור להגיד את מה שאת אומרת, חבל, תדברי איתי אחרי אסור לך  מר שמעון סוסן:
 זה3 

 

 3₪  77305רגע, היה שנה שעברה  :שלמה כפרימר 
 

 3₪  77 :גב' כוכבה הלל
 

 מה את אומרת לי?  :שלמה כפרימר 
 

 היה3 היה3  מר שמעון סוסן:
 

 3 77305היה  :שלמה כפרימר 
 

 כוכבית, אסור לך, עזבי3  מר שמעון סוסן:
 

למטר3 סך ₪  0378 –למטר3 תעריף לעסקים ₪  75358 –רינתיה, תעריף למגורים  :שלמה כפרימר 
 3₪  550,557 –הכול התקציב 

 

 מי בעד? מי נגד? אושר פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 כמפורט: 1073המיסים ותקציב ביישוב רינתיה לשנת היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .רלמט₪  75.15 –תעריף למגורים 
 . למטר ₪ 3.75 –תעריף לעסקים 
 ₪. 113,157 –סה"כ התקציב 
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 3₪  7,378,737 –למטר3 סך הכול התקציב ₪  75357 –גימזו, תעריף למגורים  :שלמה כפרימר 

 

 מי בעד התקציב של גימזו עם ההיטל? אושר פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 כמפורט: 1073לשנת  זוגימהמיסים ותקציב ביישוב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  71.11 –תעריף למגורים 
 ₪. 7,075,407 –סה"כ התקציב 

 
 שלמה, תמשיך3  מר שמעון סוסן:

 

 כפר טרומן,  :שלמה כפרימר 
 

 יוסי, אתה כל הזמן מדבר, תגלה את הסוד של טרומן3  מר שמעון סוסן:
 

למטר3 לשטח ₪  7355 –סנים למטר3 התעריף למח₪  73377 –התעריף למגורים  :שלמה כפרימר 
 למטר3 ₪  3370 –פתוח 

 

 מה סך התקציב?  מר שמעון סוסן:
 

 3₪  578,707 –סך הכול התקציב  :שלמה כפרימר 
 

 מי בעד ההיטל והתקציב של טרומן? אושר פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 :כמפורט 1073המיסים ותקציב ביישוב כפר טרומן לשנת היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  10.47 –תעריף למגורים 

 למטר. ₪  1.51 –תעריף למחסנים 
 למטר. ₪  0.73 –תקציב לשטח פתוח 

 ₪. 115,737 –סה"כ התקציב 
 

₪  77385 –מבוא מודיעים, זה הישוב האחרון3 מבוא מודיעים, התעריף למגורים  :שלמה כפרימר 
 3₪  070,775 –למטר3 סה"כ התקציב 

 

 בעד? אושר פה אחד3 מי  מר שמעון סוסן:
 

 כמפורט: 1073המיסים ותקציב ביישוב מבוא מודיעים לשנת היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  74.51 –תעריף למגורים 
 ₪. 343,745 –סה"כ התקציב 

 

 אישור בקשה להפעלת חוקי עזר באמצעות ברירות משפט.  (5
 

עלת חוקי עזר באמצעות ברירות משפט3 אישור בקשה להפ – 8אני עובר לסעיף  מר שמעון סוסן:
אמר המנכ"ל בהנהלה, הוא יאמר כעת למליאה, אנחנו ממליצים לעבור לברירות משפט, מאשר לברירות 

 קנס, כן? 
 

חוקי העזר שלנו עובדים היום לפי ברירות קנס, זה אומר שמי שמקבל דו"ח, כבר   :עו"ד חן סומך
יום, יש לו כבר זימון  77אם הוא לא משלם אותו תוך  בדו"ח הוא מקבל תאריך לזימון לבית משפט,

 לבית משפט3
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מכיוון שבתי המשפט אין להם כבר מועדים לדיונים, הם עמוסים, הם לא יכולים לתת לנו, אנחנו 
יום, או שהוא  53מבקשים לעבור לברירות משפט, זה אומר שתושב שמקבל דו"ח צריך לשלם אותו תוך 

הוא שולח מכתב וכו', אז קובעים לו תאריך לדיון3 זה ההבדל בין ברירת צריך לבקש להישפט, רק אם 
 קנס לברירת משמעת3 אנחנו מבקשים לעבור לברירות משפט3 

 

 ההנהלה ממליצה כמובן3  מר שמעון סוסן:
 

 שיסביר מה זה ברירת משפט3  מר שלומי שוורץ:
 

 כן ביקשת להישפט3 יום, אלא אם  53אתה צריך לשלם את הדו"ח תוך   :עו"ד חן סומך
 

 מי בעד? מי נגד? אושר3  מר שמעון סוסן:
 

אושר פה אחד לאשר הגשת בקשה לשר המשפטים לחוקק צו שעניינו הפעלת חוקי עזר   : החלטה
 באמצעות ברירות משפט.

 
 אישור מכרזים: (1

 
 .בניית גן ילדים בישוב חדיד – 721073מכרז מס'  א.

 

ים3 אישור מכרזים, ידידיי, אני עובר על המכרזים3 מכרז המכרז – 5סעיף  מר שמעון סוסן:
 , בניית גן ילדים בישוב חדיד3 727370

 

ההצעה הזולה הייתה של חברת א3חאלד ₪,  7,777,333הצעות, האומדן היה  0 :יוסי אלימלךמר 
 3₪  7,778,777בע"מ, 

 

 מי בעד? אושר3  מר שמעון סוסן:
 

  בניית גן ילדים בישוב חדיד. – 721073 מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשרהחלטה
 ₪.  7,145,777 –הזוכה: חברת א. חאלד בע"מ 

 
 . בניית גן ילדים בישוב כפר רות – 121073מכרז מס'  ב.

 

ההצעה הזולה 3₪  7,757,333גן ילדים בכפר רות, שתי הצעות, האומדן היה  :יוסי אלימלךמר 
 3₪  7,775,057בע"מ, בסכום של  שמומלצת של חברת פנחס דקר, נצח ייזום ובניה

 

 מי בעד? אושר3  מר שמעון סוסן:
 

 בניית גן ילדים בישוב כפר רות.  – 121073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  7,141,317 –הזוכה: חברת פנחס דקר נצח ייזום ובניה בע"מ 

 

 אתה מדבר בלי מע"מ?  :אבי דישיקמר 
 

"מ3 יש הבדלים לפעמים בין הפתיחה, אחרי שבודקים את הסכומים, הכול עם מע :יוסי אלימלךמר 
 לפעמים טועים בסיכומים, אז תסתכלו על ההחלטה3 

 

 ? 7במכרז מספר  :אבי דישיקמר 
 

 כפר רות?  :יוסי אלימלךמר 
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 כפר רות3  מר שמעון סוסן:
 

 3₪  7,775,333כפר רות החברה היא פנחס דקר נצח ייזום ובנייה בע"מ,  :יוסי אלימלךמר 
 

 תמשיך3 בניית גן ילדים3  מר שמעון סוסן:
 
 . בניית גן ילדים בישוב בית נחמיה – 321073מכרז מס'  ג.

 

 3₪  575,507הצעות, האומדן עמד על  5גן ילדים בישוב בית נחמיה, היו  :יוסי אלימלךמר 
 3₪  7,735,357 –חברת א3 חאלד בע"מ  –החברה הזוכה 

 

 עד? אושר גן בית נחמיה פה אחד3מי ב מר שמעון סוסן:
 

 בניית גן ילדים בישוב בית נחמיה.  – 321073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  7,701,014 –הזוכה: חברת א. חאלד בע"מ 

 
 .רינתיה-סלילת כביש גישה לישובים נופך – 521073מכרז מס'  ד.
 

 ובים נופך ורינתיה, זה כבישים ללא אבא,, סלילת כביש גישה ליש527370מכרז  :יוסי אלימלךמר 
 

 ומזור3  מר שמעון סוסן:
 

ההצעה הזוכה או ממליצים ₪,  0,770,333הצעות, האומדן עמד על  5ומזור3  :יוסי אלימלךמר 
 3₪  7,757,777 –להכריז עליה כזוכה, של חברת סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ 

 

 מי בעד? אושר3  מר שמעון סוסן:
 

 רינתיה ומזור.-סלילת כביש גישה לישובים נופך – 521073מכרז מס' פה אחד לט לאשר : הוחהחלטה
 ₪.  1,417,714 –הזוכה: חברת סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ 

 
 . סלילת כביש בישוב חדיד – 421073מכרז מס'  ה.

 

כולל ₪  777,333הצעות מחיר, האומדן עמד על  0סלילת כביש גישה בישוב חדיד3  :יוסי אלימלךמר 
 3₪  755,753 –מע"מ3 ההמלצה היא להכריז על חברת חופרי השומרון 

 

 מי בעד? אושר פה אחד3  מר שמעון סוסן:
 

 סלילת כביש בישוב חדיד.  – 421073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  451,410 –הזוכה: חברת חופרי השומרון 

 
 . בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה מתן שירותי החכרת רכב – 721073מכרז מס'  ו.
 

מתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה3 היו שתי הצעות  :יוסי אלימלךמר 

 בע"מ כחברה הזוכהSIXT  3מחיר, הוועדה ממליצה להכריז על חברת שלמה 
 

 ליסינג למועצה, כלי רכב3 מי בעד? אושר3  מר שמעון סוסן:
 

 זה הרבה מחירים אז לא333  :יוסי אלימלךמר 
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זה לא תשומה, אתה שואל שאלה נכונה, ש3 שלמה, ועדת מכרזים יושבת,  מר שמעון סוסן:
לפעמים היא לא מקבלת מחיר פיקס, כמו בניית גן או בניית כביש, אלא שאלו את שלמה, תן לנו לרכב 

 ם, א', רכב ב', רכב ג', אין פה מספר אחד שהוא זכה, בשקלול, ועדת מכרזי
 

 לדעת כמה זה3    :???
 

 לקבוצת א'3 ₪  7,533 :יוסי אלימלךמר 
 

השקלול ועדת מכרזים, היו שתי מעטפות, הם החליטו והמליצו להביא את  מר שמעון סוסן:
 ש3שלמה, אבל אין מספר3 

 

 בגלל שהשקלול יוצא יותר זול3  מר שלומי שוורץ:
 

נשי מקצוע, אנחנו נבקש מהם, על זה שהם ועדת מכרזים שלנו הפכו להיות א מר שמעון סוסן:
יצאו בחוץ, הם עובדים כל כך קשה, אז הם מביאים לך המלצה, לפעמים תקבל המלצה בלי שנותנים לך 

 מספרים, שמע לי, זו המלצה3 
 

 , ש3 שלמה, לליסינג תפעולי7273703אושר מכרז  מר שמעון סוסן:
 

מתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי  – 721073מכרז מס'  פה אחד  : הוחלט לאשרהחלטה

 בע"מ.  SIXTהזוכה: חברת שלמה   עבור המועצה. 

 
 .1073הפעלת אירוע יום העצמאות  – 121073מכרז זוטא מס'  ז.
 

, הפעלת אירוע יום העצמאות, אנחנו מדברים על 527370מכרז זוטא מספר  :יוסי אלימלךמר 
 ת, הצעו 0המתקנים וכל מה שמסביב, היו 

 

 איזה מתקנים3  :יוסף אמיתימר 
 

 ג'ימבורי3  :יוסי אלימלךמר 
 

 איפה זה יהיה?  :יוסף אמיתימר 
 

 חדיד, כמו כל שנה3 -בתל מר שמעון סוסן:
 

₪  77,333חדיד3 החברה הזוכה: חברת פנאי הפקות בע"מ, -יום העצמאות בתל :יוסי אלימלךמר 
 כולל מע"מ3 

 

 פה אחד3 מי בעד? אושר  מר שמעון סוסן:
 

 .1073הפעלת אירוע יום העצמאות  – 121073מכרז זוטא מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  47,000 –הזוכה: חברת פנאי הפקות בע"מ 

 
 .1073הופעות אומנים ומערכות הגברה ביום העצמאות  – 521073מכרז זוטא מס'  ח.

 

הצעות מחיר,  0ם העצמאות, , ההופעות של האומנים ביו827370מכרז   :יוסי אלימלךמר 
 3₪  757,773חברת ג'אמפ הפקות וייצוג אומנים, בסך של 

 

 את מי הם מייצגים?   :זכריה משהמר 
 

את מי הם מביאים לפה? את אתניקס, שזו הלהקה הבאה, אתניקס   :יוסי אלימלךמר 
 באים ועוד הרבה קטנים3 
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 מי ההמלצה?  האומן של אתניקס הוא תושב רינתיה3  מר שמעון סוסן:
 

 3₪  757,773אמרתי, חברת ג'אמפ הפקות,   :יוסי אלימלךמר 
 

 מי בעד? אושר פה אחד3   מר שמעון סוסן:
 

הופעות אומנים ומערכות הגברה ביום  – 521073מכרז זוטא מס'  פה אחד  : הוחלט לאשרהחלטה
 ₪.  714,400חברת ג'אמפ הפקות וייצוג אומנים, בסך של הזוכה:    .1073העצמאות 

 
 יש עוד מכרזים?   מר שמעון סוסן:

 

 לא3   :יוסי אלימלךמר 
 

 ועדת מכרזים לא עבדה קשה בזמן האחרון3   מר שמעון סוסן:
 

 בית נחמיה לא אמרת3    :מר דן כהן
 

 מה בית נחמיה? גן ילדים?   :יוסי אלימלךמר 
 

 כן3    :מר דן כהן
 

 , אמרנו או לא? 0בית נחמיה  תשאל אותו3אמרתי3 אמרתי3   מר שמעון סוסן:
 

 בוא נגיד עוד פעם, נו3   :יוסי אלימלךמר 
 

א3 חאלד, אתה שומע? הנה הוא אומר לך, תסתכל, איפה? בראשון   מר שמעון סוסן:
 ובשלישי3 אני יודע מה שאני אומר3 

 
 דיווחי ראש המועצה.  .70

 

כונים, יום ד', אני מבקש לפני שנסיים, תנו לי כמה דברים בבקשה, עד  מר שמעון סוסן:
מכולם לבוא כמדי שנה, אנחנו מתכנסים, הפעם בטירת יהודה, הרמת כוסית לרגל חג הפסח3 הזמנו את 
הוועדים, עובדים, חברי מליאה, חברי מועצה, דירקטורים, מתנדבים, כל המי ומי, נשמח מאוד שכולם 

 לחופשת פסח3 אני מזכיר לכם, תוך כדי תנועה, המועצה יוצאת     יהיו שם3
 

 באיזו שעה?   :אבי דישיקמר 
 

בערב, בטירת יהודה3 המועצה יוצאת לחופשת פסח, יהיו  73:33בשעה   מר שמעון סוסן:
כוננים מיום חמישי, בסוף יום חמישי, במקום לבוא ביום ראשון, החליט הצוות המקצועי של המועצה, 

ה יום שהוא לא מנוצל היטב על ידי העובדים, ביחד עם הוועד, שביום ראשון עושים גשר, כי גם ככה ז
יום ראשון, יום מרביתם לא באים לעבודה3 החלטנו לסגור את המועצה ולעשות גשר עד למחרת הפסח3 

 שני לא עובדים3 
, יום העצמאות הוא 772527370-חברים, יהיו כוננים, כמו תמיד המוקד עובד ומופעל, יום הזיכרון הוא ב

 שאנחנו חוגגים כולם3 וכל השאר, נאחל לכולם ליל מנוחה3 תודה רבה לכם3  , זה יום772527370-ב
 

 
__________________ 

 שמעון סוסן
 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה נכ"למ
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 קובץ החלטות
 712321073מיום   – 54ישיבת מליאה מס' 

 
 .54ום בישיבת המועצה מספר : הוחלט לאשר את רשימת הנושאים העולים לסדר היהחלטה

 

 . 32121071, מיום 55אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (7
 

 . 32121071, מיום 55מליאה מס' הפרוטוקול ישיבת את : הוחלט לאשר החלטה

 

 . 1071דו"ח ביצוע תקציב רגיל  (1
 

 . 1071לשנת רגיל התקציב הדו"ח ביצוע את : הוחלט לאשר החלטה
 .אלפי ש"ח  745,130  - סה"כ הכנסות
 . אלפי ש"ח  743,151  - סה"כ הוצאות

 . אלפי ש"ח  157         -                עודף
   .303.44    -  מספר משרות

 

 אישור תב"רים: (3
 

 ₪(3 755,775קרן פיתוח 3₪  575,550)משרד החינוך ₪  7,505,333גן ילדים חדיד בסך  א3
 

קרן פיתוח ₪.  141,513)משרד החינוך ₪  7,531,000חדיד בסך  גן ילדים: הוחלט לאשר תב"ר החלטה
711,411 .)₪ 

 
 3 ₪( 777,775 קרן פיתוח₪,  575,550)משרד החינוך ₪  7,753,333גן ילדים בית נחמיה בסך  ב3

 

קרן ₪,  141,513)משרד החינוך ₪  7,110,000גן ילדים בית נחמיה בסך : הוחלט לאשר תב"ר החלטה
 (. ₪ 471,411פיתוח 

 
 ₪3( 783,775קרן פיתוח ₪,  575,550)משרד החינוך ₪  7,508,333גן ילדים כפר רות בסך  ג3 

 

קרן ₪,  141,513)משרד החינוך ₪  7,535,000גן ילדים כפר רות בסך : הוחלט לאשר תב"ר החלטה
 ₪(. 750,411פיתוח 

 

 70יתוח לסכום של מכספי קרן פ₪ מיליון  7.3הקטנת תב"ר בית תרבות אזורי בסכום של  ( 5
 ₪.מיליון 

 

מכספי קרן פיתוח ₪ מיליון  7.3הקטנת תב"ר בית תרבות אזורי בסכום של : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.מיליון  70לסכום של 

 

 לקרן פיתוח. ₪,  7,701,000העברת עודף שנים קודמות בסך  ( 4
 

 יתוח. לקרן פ₪,  7,701,000העברת עודף שנים קודמות בסך : הוחלט לאשר החלטה
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 . 1073היטל מיסים ותקציב ביישובים השונים לשנת  (7
 

 כמפורט: 1073לשנת  ביישוב כפר רותהמיסים ותקציב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  71.4 –תעריף למגורים 
 ₪.  5 –תעריף לעסקים 
 ₪. 431,737 –סה"כ התקציב 

 

 כמפורט: 1073לשנת  שמן-כרם בןביישוב המיסים ותקציב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  7.4 –תעריף למגורים 
 ₪. 735,157 –סה"כ התקציב 

 

 כמפורט: 1073לשנת  ביישוב ברקתהמיסים ותקציב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  71.74 –תעריף למגורים 
 למטר. ₪  70.44 –תעריף לעסקים 
 ₪.  554,507 –סה"כ התקציב 

 

 כמפורט: 1073לשנת  ביישוב רינתיההמיסים ותקציב היטל את אשר : הוחלט להחלטה
  .למטר₪  75.15 –תעריף למגורים 
 . למטר ₪ 3.75 –תעריף לעסקים 
 ₪. 113,157 –סה"כ התקציב 

 

 כמפורט: 1073לשנת  ביישוב גימזוהמיסים ותקציב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  71.11 –תעריף למגורים 

 ₪. 7,075,407 –ב סה"כ התקצי
 

 כמפורט: 1073לשנת  ביישוב כפר טרומןהמיסים ותקציב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  10.47 –תעריף למגורים 

 למטר. ₪  1.51 –תעריף למחסנים 
 למטר. ₪  0.73 –תקציב לשטח פתוח 

 ₪. 115,737 –סה"כ התקציב 
 

 כמפורט: 1073לשנת  וב מבוא מודיעיםביישהמיסים ותקציב היטל את : הוחלט לאשר החלטה
  .למטר₪  74.51 –תעריף למגורים 
 ₪. 343,745 –סה"כ התקציב 

 

 אישור המלצת ועדת תמיכות.  (1
 

 כמפורט: תמיכותההמלצת ועדת את  פה אחד : הוחלט לאשרהחלטה
  .₪ 400,000 –עמותת התיירות  .₪ 100,000 –עמותה לגיל הרך ה .₪ 400,000 –חבר הוותיק העמותה ל

 ₪.  740,000 –עמותת תושבים למען תושבים ₪.  500,000 –לעמותת הספורט 
  .₪ 7,140,000סה"כ 

 

 אישור בקשה להפעלת חוקי עזר באמצעות ברירות משפט.  (5
 

אושר פה אחד לאשר הגשת בקשה לשר המשפטים לחוקק צו שעניינו הפעלת חוקי עזר  : החלטה
 באמצעות ברירות משפט.



 ןחבל מודיעימועצה אזורית 
 7533037370, ראשוןמיום , 57מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 21 
 

 

 ר מכרזים:אישו (1
 

 3בניית גן ילדים בישוב חדיד – 727370מכרז מס'  א3
 

  בניית גן ילדים בישוב חדיד. – 721073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  7,145,777 –הזוכה: חברת א. חאלד בע"מ 

 
 3 בניית גן ילדים בישוב כפר רות – 727370מכרז מס'  ב3

 

 בניית גן ילדים בישוב כפר רות.  – 121073מס' מכרז פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  7,141,317 –הזוכה: חברת פנחס דקר נצח ייזום ובניה בע"מ 

 
 3 בניית גן ילדים בישוב בית נחמיה – 027370מכרז מס'  ג3

 

 בניית גן ילדים בישוב בית נחמיה.  – 321073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  7,701,014 –"מ הזוכה: חברת א. חאלד בע

 
 3רינתיה-סלילת כביש גישה לישובים נופך – 527370מכרז מס'  ד3

 

 רינתיה ומזור.-סלילת כביש גישה לישובים נופך – 521073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  1,417,714 –הזוכה: חברת סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ 

 
 3 ב חדידסלילת כביש בישו – 727370מכרז מס'  ה3

 

 סלילת כביש בישוב חדיד.  – 421073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  451,410 –הזוכה: חברת חופרי השומרון 

 
 3 מתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי עבור המועצה – 727370מכרז מס'  ו3

 

כב בשיטת ליסינג תפעולי מתן שירותי החכרת ר – 721073מכרז מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 בע"מ.  SIXTהזוכה: חברת שלמה   עבור המועצה. 

 
 73703הפעלת אירוע יום העצמאות  – 527370מכרז זוטא מס'  ז3

 

 .1073הפעלת אירוע יום העצמאות  – 121073מכרז זוטא מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  47,000 –הזוכה: חברת פנאי הפקות בע"מ 

 
 07373הופעות אומנים ומערכות הגברה ביום העצמאות  – 827370א מס' מכרז זוט ח3

 

הופעות אומנים ומערכות הגברה ביום  – 521073מכרז זוטא מס' פה אחד : הוחלט לאשר החלטה
 ₪.  714,400חברת ג'אמפ הפקות וייצוג אומנים, בסך של הזוכה:     .1073העצמאות 

 


