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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 7מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 .21.8.201תשע"ד, ה אבב ה"כ, חמישימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק

יוסי   חבר מועצה -   מר פרץ 
 חבר מועצה   -  מר אהרון גל 

 חבר מועצה -  יזדי אלמר דני
 חבר מועצה  -   מר דן כהן 

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל
 חבר מועצה  -  מר צדוק שמח 

  חבר מועצה -  אבי אליהו רמ
 חבר מועצה  -  לש ומר אבנר אב

 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש
 חברת מועצה  -  מוריה חייםמר 

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה  -  מר שי ספקטור 

 חברת מועצה   -   גב' ורד לוי 
 חבר מועצה   -  מר יוסי חכים

  חבר מועצה  -  מר אריק אטיאס 
 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר 

 חבר מועצה   - ן ימר אילן קופרשטי
 חבר מועצה   -  מר ליאור סטופל
 חבר מועצה   -  מר ראובני רפאל

  
 

 חבר מועצה   -  מר אורן בדירי   חסרים:
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן

יוסי   חבר מועצה -   מר פרץ 
 חבר מועצה  -  מר משה זכריה 

 חבר מועצה   -  ר זכריה מר אבנ
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חברת מועצה   -  גב' זהבה טמסית 
 חבר מועצה   -  מר אליהו בנצקי 
 חבר מועצה   -  מר יוסף אמיתי 

 
 

 מועצה  מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
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   על סדר היום:
 

  .72.5.12מיום  6ת מליאה מס' אישור פרוטוקול ישיב (1

 אישור מכרזים:  (7

 להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.  –  1207312זוטא מס' מכרז  -

 לאספקת והצבת מבנים יבילים.  – 1207312 זוטא מס' מכרז -

 אישור מינוי מהנדס מועצה.  (0

 . 7312יוני -ח ביצוע תקציב רגיל ינואר"דו (2

 אישור תב"רים:  (7

לסך של ₪  233,333והסדרי בטיחות בית עריף מסך של הגדלת תב"ר מעגל תנועה  -

 מקרן פיתוח(.  ₪  675,262)גידול של ₪  1,775,262

גידול ₪   1,620,200לסך של ₪  1,202,333הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות מסך של  -

 קרן פיתוח(. ₪  126,672משרד החינוך, ₪  ₪2,232  ) 737,200של 

   אישור רשות שמירה לישוב אחיסמך. (6

 דיווחי ראש המועצה.  (5
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אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה. על סדר היום אישור   סוסן: מעוןשמר 
. שלוש, אישור 1207312, מכרז זוטא 1207312. נושא שני, אישור מכרזים: 72.5.12 -פרוטוקול מה

זה לא אישור תב"רים חמש, . 7312יוני -מינוי מהנדס מועצה. ארבע, דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר
 מה אמרת? 

 
 זה שינוי התב"רים. שינוי.   מר יוסי אלימלך:

 
  לזה שינוי, התאמת תב"רים. הוא לא קורא  מר שמעון סוסן:

 
 לא, לא, זה אישור תב"רים.     ???:

 
 כבר אושר.  אבל זה לא, התב"ר  מר שמעון סוסן:

 
 עדכון, עדכון תב"רים.      ???:

 
תנועה עדכון תב"רים. נושא עדכון תב"רים אמרנו, הגדלת מעגל   מר שמעון סוסן:

והסדרי בטיחות בית עריף. הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות. שש, אישור רשות שמירה לישוב 
 אחיסמך, ודיווחים, שלא בטוח שיהיו. 

 

  

 .72.5.12מיום  6אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ( 1

 
קול יש הערות למישהו? אני מבקש לאשר את הפרוטוקול, מי לפרוטודידיי, י מר שמעון סוסן:

 בעד? מישהו מתנגד? 
 

 .7.4012..4מיום  6: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה

 
 אישור מכרזים:   ( 7

 להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.  – 1207312מכרז זוטא 

 
מועצה, מי שלא יודע, אנחנו התחלנו להפעיל חדר הפעלת חדר אוכל בבניין ה מר יוסי אלימלך:

אוכל לטובת העובדים פה, ליד החניון של האוטובוסים, עשינו מכרז הפעלה, היו שתי הצעות, הצעה 
כולל ₪  01.75אחת נפסלה בגלל ערבויות. ההצעה השניה, של חברת "שיווק בדיוק בזמן" בסך של 

 מע"מ. מי בעד? 
 
 ני מבין?זה למנה א  ר הרצל אברהם:מ
 

 למנה, למנה, כן.   מר יוסי אלימלך:
 

 על כמה מנות מדובר?   מר הרצל אברהם:
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מנות ליום. זה  73-63אנחנו עומדים בחודש האחרון על ממוצע היה   מר יוסי אלימלך:

 סדרי הגודל. תלוי כמה העובדים רעבים. 
 

   אני מבקש לאשר את המכרז מי בעד? מישהו מתנגד?  מר שמעון סוסן:
 

  להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.     – 1844012: הוחלט פה אחד לאשר את מכרז החלטה
 כולל מע"מ.₪  71.47"שיווק בדיוק בזמן" בסך של : הזוכה

 
  .אספקה והצבת מבנים ניידים – 1207312מכרז זוטא    

 
 , אספקה והצבת מבנים ניידים. 1207312מכרז   מר יוסי אלימלך:

 
 כיתות.   וסן:מר שמעון ס

 
כיתות. תשע כיתות, תשעה מבנים ניידים, שבעה לתיכון ועוד שניים   מר יוסי אלימלך:

, סך הכול ההצעה "ישראמרין"לבית ספר בני עטרות. הוגשו שלוש הצעות, ההצעה הזולה של חברת 
 ל, עד לקבלת מפתח. ולכיתה, כולל הכ₪  27,333כולל מע"מ, זה יוצא משהו כמו ₪  520,022

 
 אני מבקש לאשר את המכרז של הכיתות. מי בעד? מישהו מתנגד?   מר שמעון סוסן:

 
 זה כולל.  גב' אביבה הלל:

 
את שאלת שאלה נכונה, אבל היא לא תשובה פה לא, זה לא קשור.   מר שמעון סוסן:

  שאלות קיטבג.לפרוטוקול. לפעמים 
 אושר המכרז של הכיתות. 

 

  לאספקת והצבת מבנים יבילים.     – 1.44012מכרז  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה
 . כולל מע"מ₪  .727,78 בסך "חברת ישראמרין": הזוכה

 

  אישור מהנדס מועצה.  ( 0

 
כפי שאמרתי להנהלה, ובטח חלק מהחברים שעכשיו רק הצטרפו לא   מר שמעון סוסן:

צאה מכך שאשתו הלכה שמעו, מהנדס המועצה שהיה לדעתי מעולה, נאלץ, עזב את עבודתו כתו
ללמוד דוקטורט בקנדה, והוא עזב איתה לקנדה. ערכנו מכרז, היתה ועדה שבחנה, ויש מהנדס 

חיים שלו נמצאים פה אצלכם, אם יש למישהו שאלות. אני אומר רק בגדול, שאני המומלץ, וקורות 
ש שנים את המהנדס הזה אני באופן אישי הכרתי בעבודה המשותפת שהיה בלוד, הוא היה חמ

והוא עבד כנראה בעוד רשויות, בעוד מקומות, בשנים האחרונות  קים,ממשמהנדס העיר לוד, והיה 
הוא עבד במפעל פרטי, הוא לא יכל להיות פה כעת, הוא בחופשה, ואנחנו ביום ראשון, אנחנו נמצאים 

בן נביא אותו כבר שלושה שבועות בלי מהנדס, ויש היתרים, ויש טפסים, ויש כל מיני כאלה, אז כמו
למליאה הבאה, אבל בגדול, הוא עבר את כל הסטנדרטים, קריטריונים, אם יש שאלות למישהו על 

 רקע מה שיש לכם פה, על קורות החיים שלו, אז אתם מוזמנים. 
 ?יש שאלות חברה. מה אתם רוצים
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 איך הגעתם אליו?     ???:

 
 מה זאת אומרת, יש מכרז.   מר שמעון סוסן:

 
 מכרז.   אלימלך: מר יוסי

 
 פרסום בעיתון?     ???:

 
 כן. כן.   מר יוסי אלימלך:

 
 שיהיה מוצלח כמו מאיר הלוואי.    מר עודד שטח:

 
אני יכול להגיד לך דבר אחד, כל תפקיד במועצה אם הוא לא בסדר,   מר שמעון סוסן:

שאני הולך. זה בסדר,  אז יכול לעבור אותי. מהנדס לא טוב, יש שתי אפשרויות, או שהוא ישאר או
אנחנו נקווה, גם אנחנו מאחלים. אגב, אמרתם דברים נכונים, אחת הבעיות שלנו במועצות אזוריות, 

הוא לא כזה. אבל כל המהנדסים שהיו פנויים לא  מושבי. ינטציה שהיאזה לקבל מהנדס שיש לו אור
עולם של המועצות היו כאלה. יש מהנדסים מועטים שבאים עם ההבנה כמו הקודם, של מה ה

יש אפיון למועצות אזוריות,  ,אזוריות, שיש שוני בין מועצות אזוריות, נחלות, פלח, אתם מכירים
אלא  .שהוא שונה מהעיר, גם אם היית מהנדס בעיריית תל אביב, זה לא יעזור לך להבין את המשנה

תן מענה, כי בסוף מה, אתה צריך להעריך שמהנדס שלא יודע את העולם הזה, ילמד אותו מהר וי
עם ניסיון שמהנדס זה מהנדס זה מהנדס. אז אני אומר יש מינוסים ויש פלוסים, לא מצאנו מישהו 

 במועצות אזוריות.
אנחנו מעריכים שהוא יהיה מהנדס טוב. אתה לא יכול להניח שאני הייתי מביא לפה הצעה, שאני 

כול להבטיח, אני לא יכול לתת "גרנטי". חושב שהוא לא יהיה בסדר. אני חושב שהוא בסדר, אני לא י
 אני חושב שהוא יהיה בסדר. אם הוא לא יהיה בסדר, נעבור דף ונתקדם. 

 
 חיים, הוא קופץ ממקום למקום.ההדבר היחידי, לפי קורות    גב' ורד לוי:

 
 חמש שנים.    :???

 
 כל שנתיים. כל שנתיים, במקום אחד הוא היה חמש שנים.    גב' ורד לוי:

 
 יהיה טוב, ושפה ישבור את השיא. ש   מר עודד שטח:

 
חברים, ליאוניד גינסבורג, שהוא מהנדס המועצה, השכר שאנחנו   מר שמעון סוסן:

משכר מנכ"ל. ברמות שהוא נמצא זה מה  27%משכר מנכ"ל, שכר בכירים  27%ממליצים לו, 
המהנדס ליאוניד גינסבורג,  שמקובל. אם אין שאלות אז נעמיד אותו להצבעה. אני מבקש לאשר את

 משכר מנכ"ל. מי בעד? מישהו מתנגד?  27%בשכר של 
 

משכר  88%מינוי מהנדס מועצה, מר ליאוניד גינסבורג, בשכר של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מנכ"ל.  
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 .  7312יוני -דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר ( 2

 
יוני. בדרך כלל, גזבר המועצה מציג -יש דו"ח ביצוע תקציב לינואר  מר שמעון סוסן:

אותו, וגזבר המועצה נבצר ממנו להיות, ואנחנו נמצאים בקצה שבו עד סוף אוגוסט אנחנו צריכים 
להציג למליאה את התקציב הזה. אז יוסי, שמיניתי אותו לצורך העניין כסגן גזבר, הוא גם בהכשרה 

 -י, זה לא, אגב, יש סוברים שבכלל לא צריךשלו כלכלן, אז ביקשתי ממנו שיציג את הדו"ח חצי שנת
 אנחנו מחמירים, וגם מביאים את החצי שנתי וגם מבקשים להצביע עליו. אז ברשותך יוסי, בבקשה. 

 
חומר, סך ההכנסות ח ביצוע ששלמה שלח אליכם יש לכם את הדו"  מר יוסי אלימלך:

, סך הכול עודף לחציון הזה 21.0על מיליון, ההוצאות עומדות  27.2לחציון הראשון עומד בפועל על 
לתקציב זה גידול של  סביח 27.2וחצי מיליון, ארבעה וחצי מיליון. ההכנסות עומדות אמרנו על  2של 
אז יש לכם את זה בדפים, בדף הראשון. כשהפער בא בעיקר  אחרי הזה, אם אתם עוברים 2.7

נו לקבל מהממשלה. אם תעברו לדף גידול ממה שצפי 2ביחס לצפי, לתקציב, ועוד  0.0מהארנונה, 
, ויש לכם את זה בעמוד 0.0הבא, יש שם פירוט של הארנונה, אמרנו, בארנונה גבינו מעבר לתקציב 

הבא, פירוט של הארנונה, כמו שאתם רואים זה ביחס לחציון בשנה קודמת. השנה הצלחנו לגבות 
, 0.2אשון של שנה קודמת, גבינו מיליון גביה מפיגורים, לעומת החצי הר 6.2בחצי הראשון כמעט 

, שזה התוספת, זה בא לידי ביטוי 7310שאישרו לנו לקראת סוף שנת  17% -בעיקר בגלל הגביה של ה
ביחס לשנה קודמת. ובגביה הוא בעצם בחציון הראשון הזה שגבינו רטרואקטיבית, בגלל זה הגידול 

יון שנה קודמת, שהרוב המוחלט, עוד בחצ 27מיליון לעומת  25השוטפת גם, גבינו בחציון הראשון 
שאישרו לנו. אם נלך לעמוד הבא, יש פירוט של ההכנסות,  17% -פעם, זה מהגידול בתעריפים של ה

 , הואמיליון 2.7כמו שאמרנו, הכנסות וההוצאות, הגידול בהכנסות תראו באמצע העמוד עומד על 
זה הארנונה הכללית ותקבולים ביחס לתקציב המאושר. כששני הדברים העיקריים, עוד פעם, 

ולא  13 -ממשרד החינוך שקיבלנו מעבר למה שצפינו בתקציב. זה בגלל ששנת הלימודים מתחלקת ל
עוד פעם, ובהוצאות אתם תראו הפערים חודשים מלאים של לימודים.  6, ובחציון הזה יש 17 -ל

חודשים מלאים של פעילות של כל  6ה בהוצאות בפעילות החינוך, מאותה סיבה שיש הגדולים ז
מסגרות החינוך בחציון הזה, ואין את החודשיים חופש, שיבוא לידי ביטוי בחציון הבא. פירוט של 

 עהארנונה בעמוד הבא, אתם יכולים לראות עוד פעם בדיוק את כל נושא הפיגורים והגביות, ממוצ
, גביה מהשוטף. פיגורים ביחס לשנה קודמת 22%עומד בחציון הזה על כמעט  גביה מהשוטףה

פער. העמוד האחרון  17%-מיליון בפיגורים, וזה מביא אותנו בעצם, הכול בגלל ה 6.2דיברנו, גבינו 
משרות  006מדבר על כל פירוט השכר והמשרות. אם תראו בטור הימני אנחנו תקצבנו סך הכול 

וחצי משרות יותר, עוד פעם, בסוף  6, זה 027אנחנו עומדים על קצת יותר, על  , בחציון7312לשנות 
שנה זה אמור להתאזן, זה בגלל שזה ששה חודשים, זה בעיקר עובדי חינוך זמניים כאלה, מורים, 
מדריכים, כל התגבורים, הם באים לידי ביטוי בחציון הראשון יותר, כשביולי אוגוסט הם עובדים 

זהו. ₪.  75,177,333על ה של שנה זה מסתדר. סך הכול עלות השכר לחציון הזה עומד פחות, ואז בראי
 אם יש למישהו שאלות. 

 

 יש למישהו שאלות בקשר?  מר שמעון סוסן:
 

  יפה מאוד.     ???:
 

  ?יש למישהו שאלות לדו"ח חצי שנתי  מר שמעון סוסן:
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עדת כספים שאלתי לגבי זה לא קשור לחצי שנתי, אבל גם בו  מר חיים מוריה:
 . בדרך שצפוי לנו בעתיד פיק הפנסיות. יש איזה

 
 מה הפירוש?   מר שמעון סוסן:

 
 פיקעל הפנסיה הולכים וגדלים משנה לשנה, עד שמגיעים לתשלומים   מר חיים מוריה:

מסוים, ואז יתחיל לרדת. שכנעתי את שלמה לראות אם יש איזשהי תחזית, מישהו יודע מה הולך 
 ה להשקיע בזה לחשב את זה.ות עם זה, הוא אמר לי שיותר מידי עבודלקר

 
 קודם כל, את מי שאלת את כפרי?   מר שמעון סוסן:

 
 בישיבה של ועדת כספים. כן, את הגזבר,   מר חיים מוריה:

 
אני מציע לך עכשיו את השאלה בצורה ברורה למנכ"ל שאחראי על   מר שמעון סוסן:

תו פה לתת לך תשובה דרך רו"ח גם, יש לנו גם את הרו"ח וגם בדרכים שהוא כוח אדם, ואני מנחה או
 הוא ידע.  בסדר? יבחר,

 
ה לא נראה בעיה. סתם אני סקרן בשביל לדעת, לא כי זה בעיה. ז  מר חיים מוריה:

 מבחינתי שנכיר את זה.
 

 אני אמרתי, אני מקבל באהבה. תפנה את השאלה למנכ"ל, הוא גם  מר שמעון סוסן:
אחראי על כוח אדם וגם על הפנסיה, הוא אחראי על כל המערכת, אבל בנושא הזה בטח, ואם הוא 

חישוב אקטוארי, כזה או אחר, שאלה  לעשות יצטרך יועצים לשאול אותם כדי לתת לך תשובה,
לגיטימית, תקבל עליה תשובה, יכול להיות לא תוך יום, אבל תקבל עליה תשובה. אני יכול להגיד לך, 

שהמצב של המועצה הוא כזה, שאם לא יסבירו לנו גורמי חוץ,  היא דול אני אומר עכשיו, הערכתיבג
שנה, שלא יהיה שום רבעון, לא חציון, שאנחנו לא נסיים  11אנחנו נשמור על הכלל שבו התחלתי לפני 

שבון את אותו בצורה נאותה. זה אומר בפלוס, אין דבר כזה. זה אני יכול להבטיח. אנחנו לוקחים בח
התחזית של הפנסיונרים בתקציב, כמו שאתה יכול להניח, למרות כל ההוצאות ולמרות גדילה ועוד 
כהנא וכהנא, אתה רואה שמשנה לשנה אנחנו לעולם שומרים, אם אתה עוקב, אם לא, אני אומר לך, 

בסיס  שומרים להיות מאוזנים פלוס. לעולם, זה כלל. לצד זה אנחנו מגדילים את השירותים, כי
התקציב גדל. בשאלה הספציפית שלך, אם תשאל אותי, אני לא יודע להגיד לך אם צריך להיבהל או 
משהו, כי בכל מקרה האחוז הוא מספיק קטן בשביל שהוא לא יפריע בגדול למועצה. אבל ראוי 

 תענה לו. תפנה שאלה, אם בבקשה, ויוסי שתקבל תשובה מדעית מדוייקת. 
יוני אני מבקש לאשר אותו. מי בעד? מישהו -דו"ח תקציב ינוארחברה, ? אושר הדו"ח תקציב, כן

 מתנגד? אושר דו"ח תקציב פה אחד. 
 

 .  4012יוני -דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
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 תב"רים:    עדכון (7
       סך של ל₪  233,333הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של       

 מקרן פיתוח( ₪  675,262)גידול של ₪  1,755,262

 
הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של   מר יוסי אלימלך:

מקרן ₪  675,262גידול של ₪,  1,775,262שאישרנו בזמנו. זה עדכון והתאמה. לסך של ₪  233,333
 פיתוח. 

 

 העדכון תב"ר. אני מבקש לאשר את   מר שמעון סוסן:
 

 משהו בהערכה?  יש עדכון הזה, 63%זה כמעט   מר חיים מוריה:
 

מה שלא בא כל לא, לא, יש פרויקטים שאנחנו מסכימים, הרי בסוף   מר שמעון סוסן:
ממשרדי ממשלה לאישור, זה על חשבון התקציב של הישובים שעומדים. ואם אנחנו תוך כדי תנועה 

אם אישרתי תב"ר עכשיו לגן או לכביש, בסכום מסוים פה, ותוך כדי  הרחבנו פרויקט, זה לא אומר,
תנועה ראינו שצריך להוציא, ואפשר להוציא, ואישרתי את זה סכום בנוסף לתוספת שקשורה 

שרתי תב"ר כי ילפרויקט הזה, זה לא אומר שהמועצה אישרה פרויקט, אנחנו לא זזים ממנו. אני א
אבל אם עבר שלושה חודשים, ארבעה חודשים, חמישה חודשים, כי ככה עובד.  ,הערכתי שזה הסכום

אותן, וזה היה מצדיק וראינו שהקבלן עבד או היו תקלות בשטח, או תקלות אחרות שלא צפינו 
 -קט לא נעצור ומגדילים אותו, על חשבון המושב זה פורמלי, זה לא אישור, זה לא נתוןשבתוך הפרוי

 ב. כלומר, התוספת, יש בסיס שהבאנו ממשרד התחבורה. זה לעולם על חשבון התקציב של הישו
 

 כתוב שהתוספת היא מקרן פיתוח.   מר חיים מוריה:
 

כן, פיתוח של המושב. של המושב. העדכון התב"ר של גידול של   מר שמעון סוסן:
 מקרן הפיתוח, אני מבקש לאשר את עדכון התב"ר של בית עריף. מי בעד? מישהו מתנגד. ₪  675,262

 

ט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של : הוחלהחלטה
 ₪(   68.,687)גידול של ₪  68.,1,877לסך של ₪  00,000.

 

גידול של ₪  1,620,200לסך של ₪  1,202,333הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות מסך של   
 תוח(. קרן פי₪  126,672משרד החינוך, ₪  2,232)₪   737,200

 
לסך של ₪  1,202,333הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות מסך של   מר יוסי אלימלך:

מקרן ₪  126,672 -ו ע"ח משרד החינוך,₪  ₪2,232 ) 737,200של  בסך הכול גידול₪,  1,620,200
 הגדלת תב"ר מי בעד?.  (פיתוח

 

 אמרת את הכול?  -הגדלת תב"ר גן ילדים  מר שמעון סוסן:
 

 כן, כן. מי בעד?  ימלך:מר יוסי אל
 

אני מבקש לאשר את הגדלת התב"ר בכפר רות לגן הילדים. מי בעד?   מר שמעון סוסן:
 מישהו מתנגד? 

 

לסך של ₪  1,278,000גן ילדים כפר רות מסך של ט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר : הוחלהחלטה
   .(מקרן פיתוח ₪ 1.6,642משרד החינוך, ₪  .8,80) ₪  408,277גידול של  ₪  1,627,277
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 אישור רשות שמירה לישוב אחיסמך. ( 6

 
רשות השמירה והישוב, אלגלי את שלושת חברי  מבקשים לאשר  מר יוסי אלימלך:

 ניסים, אבידן שמעון ושמקה רחמים. 
 

אני מבקש לאשר את האנשים שנמנו כאן לרשות השמירה במושב   מר שמעון סוסן:
 אחיסמך. מי בעד? מישהו מתנגד. 

 

ט פה אחד לאשר צוות לרשות השמירה במושב אחיסמך: מר אלגלי ניסים, אבידן : הוחלהחלטה
 שמעון, ושמקה רחמים.  

 
 לא הבנו?רשות, מה זה   מר שי ספקטור:

 

לכל מושב שמפעיל את חוק השמירה יש רשות, האנשים שהם צריכים   מר שמעון סוסן:
 למנות אותם כחלק מחוק העזר. רשות שמירה. 

 

 כל מושב?   שי ספקטור:מר 
 

 כל מושב שיש בו, שאמצה את החוק.   מר יוסי אלימלך:
 

 מה זה אומר?     ???:
 

יש חוק עזר להסדרת השמירה, חוק העזר קובע שכל ישוב יכול לבחור   מר יוסי אלימלך:
 אם להפעיל את חוק העזר הזה או לא. ברגע שישוב רוצה להפעיל את חוק העזר, הוא ממנה, מליאת

, ואז יכולים להתחיל לגבות אגרת שמירה. כל ישוב זה סכום אחר, צה ממנה רשות שמירההמוע
ליחידת ₪  73באחיסמך לצורך העניין זה עומד כיום על מה שאישרתם היום את רשות השמירה, 

 ה פחות, תלוי בסוג הישוב.לחודש. יש ישובים שזה יותר, יש ישובים שז₪  73דיור, 
 

 ני לא מכיר שיש לנו רשות שמירה. א  מר חיים מוריה:
 

 חייבים. יש לכם רשות שמירה, אישרנו.   מר יוסי אלימלך:
 

 לא הישוב קובע, יוסי תסביר לו, לא הישוב קובע את המחיר.    :מר עודד שטח
 

ידידיי, לקראת סיום הישיבה, סיימנו את הישיבה בגדול, אני שוב   מר שמעון סוסן:
ם כאן, אנחנו הולכים לאיירפורט סיטי לעשות סיור, לראות את המבנה, ממליץ לכל החברים שנמצאי

 אנחנו נפגשים שמה בכניסה. תודה רבה. זה חשוב, אני ממליץ מאוד לכולם להגיע. 
 
 
 

 __________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
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 קובץ החלטות
 4148412מיום  – 7ישיבת מליאה מס 

 
 .72.5.12מיום  6אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ( 1

 

 .7.4012..4מיום  6: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה

 

 אישור מכרזים:   ( 7
 להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.  – 1207312מכרז זוטא 

 

  להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.     – 1844012: הוחלט פה אחד לאשר את מכרז החלטה
 כולל מע"מ.₪  71.47"שיווק בדיוק בזמן" בסך של : הזוכה

  

 אספקה והצבת מבנים ניידים.  – 1207312מכרז זוטא    
 

  לאספקת והצבת מבנים יבילים.     – 1.44012: הוחלט פה אחד לאשר את מכרז החלטה
 . ל מע"מכול₪  .727,78 בסך "חברת ישראמרין": הזוכה

 

  אישור מהנדס מועצה.  ( 0
 

משכר  88%מינוי מהנדס מועצה, מר ליאוניד גינסבורג, בשכר של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מנכ"ל.  

 

 .  7312יוני -דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר ( 2
 

 .  4012יוני -דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

    

 רים:   תב" עדכון (7

לסך של        ₪  233,333הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של             
 מקרן פיתוח( ₪  675,262)גידול של ₪  1,755,262

 

ט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של : הוחלהחלטה
 ₪(   68.,687ל )גידול ש₪  68.,1,877לסך של ₪  00,000.

 

)גידול של ₪  1,620,200לסך של ₪  1,202,333הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות מסך של   
 קרן פיתוח(. ₪  126,675משרד החינוך, ₪  2,232 -₪  737,200

 

לסך של ₪  1,278,000גן ילדים כפר רות מסך של ט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר : הוחלהחלטה
   .(מקרן פיתוח₪  1.6,642משרד החינוך, ₪  .8,80) ₪  408,277גידול של  ₪  1,627,277

 

 אישור רשות שמירה לישוב אחיסמך. ( 6
 

 מר אלגלי ניסים, ט פה אחד לאשר צוות לרשות השמירה במושב אחיסמך: : הוחלהחלטה
 אבידן שמעון, ושמקה רחמים.   


