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   על סדר היום:

 .30.1.19מיום  3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 .30.1.19אישור ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  (2

 :אישור מכרזים (3

 . מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום קונסטרוקציה – 25/2018מכרז פומבי מס'  -

 . לייעוץ וניהול שוק האיכרים – 1/2019מכרז זוטא מס'  -

 אשרור נוהל תמיכות. (4

 מינוי ועדת השקעות. (5

 מינוי חברים לוועדת השונות. (6

  אישור תקציב וצו מיסים ביישובים השונים. (7

 אישור תב"רים: (8

 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪.  84,000חדשנות על סך  –)הגדלה(  96תב"ר  -

 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  M21 – 200,000עיצוב גנים חדשניים  –חדש תב"ר  -

₪  425,000מקורות מימון: ₪.  500,000 –ביצוע מפרצים ביישובי המועצה  –חדש תב"ר  -

 קרנות הרשות.₪  75,000(, 85%משרד התחבורה )

  מתווה סיור שטח ביישובים.  (9

 דיווחי ראש המועצה.  (10

 תוספת לסדר היום:

 מכרזים:אישור  (  11     

 רכש ואספקת ציוד טכני. – 20/2018מכרז  - 

 הפעלת מרכז יום ויחידה לתשושי נפש. – 2/2019מכרז  - 

 תחזוקת שערי ביטחון.  – 7/2018מכרז  - 

 ביישוב לפיד. אישור רשות שמירה  (  12     

 מינוי ועדת ביקורת ביישובים השונים.  (13     
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 –מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום ראש המועצה  -
 

. על 4חברים ערב טוב, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מספר   :שמעון סוסןר מ
אישור ישיבת מליאה שלא נושא שני,  .30.1.19-המ 3 פראישור פרוטוקול ישיבת מליאה מססדר יום: 

, אלה 1/2019מכרז   25/2018 , אני מקריא לכם את מכרזאישור מכרזיםשלישי  .30.1.19-המן המניין מ
שהיו רשומים לכם בסדר יום שהוגש, ההנהלה אישרה תוספת למספר מכרזים שהתרחשו רק  מכרזים

, ונושא הפעלת מרכז יום 20/2018עכשיו היום, אז אנחנו הוספנו כתוספת רכש ואספקת ציוד טכני 
, אלה מכרזים שביקשנו להוסיף 7/2018ותחזוקת שערי ביטחון  2/2019ויחידה לתשושי נפש מכרז 

מינוי . 6 ינוי ועדת השקעות.. מ5 אשרור נוהל תמיכות.. 4 . בסוף אנחנו נצביע על זה. 3 אותם לסעיף
 אישור תב"רים:נושא שמיני, אישור תקציב וצו מיסים ביישובים השונים. . 7 חברים לוועדת השונות.

עיצוב גנים  –תב"ר חדש נושא שני מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪.  84,000חדשנות  96תב"ר 
ביצוע מפרצים ביישובי  –ב"ר חדש . ת3מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  M21 200,000 שנייםחד

קרנות ₪  75,000(, 85%משרד התחבורה )₪  425,000מקורות מימון: ₪.  500,000על סך  המועצה
. 11נושאים נוספים:  ראש המועצה.ם של דיווחי. 10מתווה סיור שטח ביישובים.  נושא תשיעי  הרשות.

. מינוי ועדת ביקורת ביישובים השונים. אלה הנושאים אני מבקש 12אישור רשות שמירה ביישוב לפיד. 
, מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו 3לאשר את הנושאים עם התוספת של שלושת המכרזים אמרתי לסעיף 

 הנושאים עם התוספת פה אחד. 
 

 ר היום.את סדר היום כולל התוספות לסד: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

אני מבקש לפתוח דווקא לא בנושא שרשמנו אותו בסדר יום. כמו   :שמעון סוסןמר 
יחד עם תוספת של תמונות שהשיגו שאתם רואים אולם המועצה עבר רמונד, אבל רמונד רציני וחידוש 

מאז היווסדה של המועצה ועל כך אני רוצה לומר תודה  50-אותם... של ראשי מועצות שהיו משנות ה
צוות גדול של אנשים, כמובן אוסנת שניהלה את העניין הזה, היא הראש והראשונה, מגיע לה מחיאות ל

כפיים גם. אוסנת ניהלה ופיקחה על העניין והחליפה. סדרו את מקסימום הדברים שניתן, אתם יודעים 
ם ידיות, גג הוחלף, קירות, וילונות, השולחנות שאתם רואים והכיסאות עברו גם החלפה של פלסטיקי

אני אומר לכם עשו את זה מקסימום, כמעט לפני שהיינו מחדשים את הכול. ולצד זה אנחנו מעמידים 
פה פעם ראשונה במועצה שאני מכיר, שמעמידים פה גם את הכבוד הראוי לראשי המועצות שהיו בעבר. 

מעים עליו לא שנה בשטח מרכזי ושו 23היה את דמתי, לעולם דמתי הוא מרכז במועצה, עדיין שירת 
מעט דברים, וציינו את דמתי גם כאן ואני מזכיר לכם גם בפארק חמן פארק התעשייה על שמו, וגם 
במושב גבעת כח, אבל היו גם ראש מועצות אחרים. אז אמרתי א' תודה מעומק הלב לאוסנת, ואני 

ה לא מעט מקווה שאנחנו נשמור ונקפיד לשמור ביתר אדיקות על המקום, כי משתמשים במקום הז
גורמים במועצה, והוא בעצם אולם מרכזי לפעילות ענפה שמתרחשת כאן, אבל עדיין אנחנו צריכים 
לשמור עליו, אני מלא תקווה שהצוות המקצועי של המועצה ידע איך לשמור על המקום ולהקפיד על 

אני מציע ואני  סדר באזור הזה, עדיין אולם מרכזי. ובין לבין אני אומר אנחנו נסיר את הלוט עכשיו,
שנות  50מבקש מהחברים שלי הוותיקים אלי בנצקי ויוסף אמיתי שמייצגים פה כמה עשורים לפחות 

 שירות במועצה להתכבד ולבוא ולהסיר את הלוט של ראשי המועצות בבקשה. 
  *** הסרת הלוט ***

 
יבוץ בשביל הפרוטוקול ולחדשים שבינינו מנחם ארמון שהוא היה מהק  :שמעון סוסןמר 

, ולאחריו הגיע אריה לידר מבני עטרות 1950-1958-מבארות יצחק, הוא היה ראש המועצה הראשון מ
שנים, זה מן קדנציה  10-, זה התאפיין בתקופות הראשונות ב1968הוא היה ראש מועצה עד  1958

 10 זה שוב כמעט 1968-1977-כזאתי ארוכה. ולאחריו טייטלבאום, יצחק טייטלבאום מכפר טרומן מ
, אלה ראשי 2004-1999, ולאחריו דוד טוביאן 1999עד  1977-שנים. לאחריו הגיע יחיאל דמתי ז"ל מ

המועצות שהיו לדורותיהם השונים, אנחנו פה מעמידים אותם לכבוד המועצה... אגב אם מישהו יעקוב 
העבר של  וייכנס לתוך האתרים של המועצה, יראה עבודה משמעותית שמתרחשת בתוך העניין הזה של

המועצה, כל הסיפור המקומי של המועצה, מי שייכנס יראה דברים מדהימים, אנחנו לאט לאט חושפים 
סיפורים של בני היישובים ותמונות, תכנסו לשם ותתחילו לראות תמונות, כל אחד ביישוב שלו יכול 

 לראות את זה. יוסי, אתה תפרט בעניין הזה? 
 

 הצגנו את זה, נראה את זה עוד פעם עכשיו כן. סיפור מקומי,   :יוסי אלימלךמר 
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זה מאוד חשוב, בעצם אנחנו לוקחים מאנשים מכובדים מאנשים שאם   :שמעון סוסןמר 
אנחנו לא ניקח מהם היום את הסיפור, לא יישאר סיפור למועצה. אבל יותר מעניין תמונות. ואתם 

זה, זה עובר יישוב יישוב, יש תמונות  תראו יש לנו כבר אלפי תמונות בתוך האתרים, אתם תראו את
בהם את ההיסטוריה. אני ראיתי היום תמונות של מושב אחיסמך ונופך ויישוב אחרים,  שאנשים רואים

שמושב אחיסמך היה משטח אחד נקי, עוד לפני שהיו בתים בכלל, וכך בכל יישוב ויישוב, ונעשה את 
מצעות הצוות של המועצה אל האנשים ועושה העבודה שיטתית בעניין הזה, שבה המועצה הולכת בא

פרויקטים ותוליד פרויקטים בעניין, יוסי יפרט זה חשוב שתהיה מעורבים בעניין הזה. כי מה שאנחנו 
לוקחים עכשיו לפחות דבר אחד בטוח שיישאר לכל הדורות, כלומר זה יישאר, כי אני לא בטוח מה 

וכחים אותם. אלי ויוסף אתם יכולים לחזור, תודה נשאר ביישובים, לעיתים דברים נעלמים ואנחנו ש
שנה יעשו את התמונה הזאתי, ישימו אותה. אז שוב יישר כוח לכל העושים במלאכה  30רבה לכם. בעוד 

 באמת חשוב מאוד. 
 
 .30.1.19מיום  3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'   .1
 

ש למישהו הערות? יש מליאה חברים, אישור פרוטוקול ישיבת מליאה, י  :שמעון סוסןמר 
התקיימו ישיבה רגילה וישיבה שלא מן המניין. ישיבה שלא מן המניין  30.1.19-רגילה, אני מזכיר לכם ב

אישור צו מיסים. הראשונה היא ישיבה רגילה, יש למישהו הערות לפרוטוקול? אני מבקש לאשר את 
 הפרוטוקול, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד. 

 
 לחיים, לא עשינו לחיים.   :י אלימלךיוסמר 

 
 לחיים על מה אמרנו?   :שמעון סוסןמר 

 
 על האולם ועל הזה.   :יוסי אלימלךמר 

 
 רגע זה עכשיו לחיים או בסוף לא הבנתי.   :שמעון סוסןמר 

 
 עכשיו, עכשיו.   :יוסי אלימלךמר 

 
יים על כל דבר, אבל לא, אני פוחד שלא תהיה מסטול. חברים באמת לח  :שמעון סוסןמר 

לחיים על האולם, תודה שוב לאוסנת שניהלה את זה כמו תמיד בנחישות ואיתה היו צוות של אנשים 
שעזרו לה, גם מהתחזוקה וגם ממקומות אחרים, ויוסי תמיד צנוע עומד בצד, יוסי תמיד מצביע לכת 

 ונת עבודה. , אני מלא פחד שהוא לא יבקש תא-ונותן לאחרים, אבל גם הוא מנגן על ה
 

 ביקשתי כבר.   :יוסי אלימלךמר 
 

שלחנו אותו לשבועיים להציג את המועצה, בא לי שבור יד. אבנר מה   :שמעון סוסןמר 
  -אתה אומר ועד עובדים הוא צריך לקבל

 
 ... שהוא שבר את יד ימין ולא שמאל.   :אבנר זכריהמר 

 
 חברים לחיים.   :שמעון סוסןמר 

 
 .30.1.19מיום  3פרוטוקול ישיבת מליאה מס' את אחד לאשר : הוחלט פה החלטה

 
 .30.1.19אישור ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  .2

 
אנחנו ממשיכים, אישור פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין, הייתה אישור   :שמעון סוסןמר 

מן המניין פה  צו מיסים אני מזכיר לכם, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר הפרוטוקול של הישיבה שלא
 אחד. 

 

 .30.1.19ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
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 :אישור מכרזים .3
 מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום קונסטרוקציה.  – 25/2018מכרז פומבי מס' 
 לייעוץ וניהול שוק האיכרים.  – 1/2019מכרז זוטא מס' 

 
 יוסי תתחיל.  25/2018 אישור מכרזים  :שמעון סוסןמר 

 

שירותי ייעוץ ותכנון בתחום הקונסטרוקציה אנחנו ממשיכים את הסדר   :יוסי אלימלךמר 
שאנחנו עושים בכל נושא היועצים במועצה, ואנחנו מוציאים למכרז את כל היועצים. המרכז אפשר לנו 

נתנו הנחה על האומדן,  הצעות הם 3יועצים בתחום הקונסטרוקציה למכרזים השונים. הוגשו  3לבחור 
כלומר אחוז מהפרויקט. הוועדה ממליצה להכריז על שלושת המציעים הזוכים במכרז, ובלבד 

פחות, אם הם ישוו  2ועוד  20%. אחד נתן 20%שהמציעים ישוו את ההצעה שלהם, כלומר הנחה בגובה 
 הנחה, אז הם גם יוכרזו כזוכים.  20%-גם ל

 

 שאתה מדבר?  20%-מה זה... ה  :פאו-אייל דהמר 
 

  -זה אחוז הנחה מהפרויקט, זה מתורגם  :יוסי אלימלךמר 
 

 מהאומדן שהיה בפרויקט.     דובר:
 

 -ו 2.4אז   :פאו-אייל דהמר 
 

כן, זה קרוב, אז אם הם משווים את ההצעה להצעה הזו אז הם יוכרזו   :יוסי אלימלךמר 
, וענונו רפי הנדסת מבנים לוי ניהול פרויקטים כזוכים. שלושת החברות הם אברמוב אדריכלות והנדסה

 וייעוץ הנדסי. 
 

 חבר'ה מי בעד? מישהו מתנגד? אושר המכרז פה אחד.   :שמעון סוסןמר 
 

מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום  – 25/2018מכרז פומבי מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
ו רפי הנדסת מבנים לוי ניהול החברות הם אברמוב אדריכלות והנדסה, וענונ קונסטרוקציה.

 פרויקטים וייעוץ הנדסי. 
 

לייעוץ וניהול שוק איכרים, פרויקט שאנחנו מתחילים  1/2019מכרז   :יוסי אלימלךמר 
אותו בחודש הקרוב. הגשנו קול קורא למשרד החקלאות להפעלה של שוק איכרים. קיבלנו הרשאה 

כרים במתחם האייר פורט סיטי בשנתיים להפעיל שוק אי₪  700,000-תקציבית מהמשרד בסך כ
הקרובות, זה שוק איכרים שיעבוד, אני לא נכנס לפרטים אבל ברמת העיקרון, שיעבוד ביום חמישי 
אחרי צהריים ושישי בשעות הבוקר. זה שוק שמיועד לחקלאי המועצה. כל חקלאי מהמועצה שיש לו 

פרויקט הזה, זה לא עולה לו כסף, כלומר תוצרת ירקות או פירות או דברים סגורים למכור, ייכנס ל
, דוכנים, את השוק, את השיווק, את הפרסום את הכול, הוא בא למכור את אנחנו מספקים לו הכול

התוצרת שלו, זה לא עולה לו כסף, מצד שני הוא מוכר אותה במחירים שהמדינה קובעת, המדינה 
וירקות, אז אותו חקלאי יכול לבוא  מפרסמת באתר האינטרנט כל הזמן מחירים קבועים של פירות

ולמכור את התוצרת שלו בשוק האיכרים במחיר שהמדינה תקבע. מצד אחד זה לא עולה לו כסף, מצד 
שני הוא לא יכול לקבוע בעצמו את המחיר, זה נועד גם לעודד את החקלאים ולתת להם עוד סוג של 

 ים לא גבוהים. הכנסה מצד אחד, מצד שני לתת שירות לתושבים לקנות במחיר
 

 רק חקלאי המועצה?     דובר:
 

אנחנו נותנים עדיפות לחקלאי המועצה. אם לא יהיו מספיק דוכנים   :יוסי אלימלךמר 
 מטעם המועצה, נפנה החוצה גם. 

 

 איפה זה יהיה?    :נחום אפלמר 
 

ם באייר פורט סיטי בדק. יש שם את קפה לנדוור יש שם מן בריכת מי  :יוסי אלימלךמר 
כזאת יש שם דק, אז בדק שם. זה אמור לעבוד חמישי אחרי צהריים ערב ושישי בשעות הבוקר. זה 

 יתחיל שבוע לפני פסח. 
 

 מי מפעיל אותו?     דובר:
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זה המכרז שהיה, המכרז נועד לבחור יזם, לא יזם פרויקטור. עמדו   :יוסי אלימלךמר 
, או לצאת למכרז ולבחור פרויקטור. בחרנו בצורה אפשרויות או לקלוט עובדים שיעשו את זה 2בפנינו 

השנייה, בחרנו פרויקטור שכבר עשה כמה שוקי איכרים כאלה, והוא יריץ וינהל את הפרויקט הזה. 
ההצעה היא של חברת שוקי כרים, לא שוק איכרים, כי אסור לקרוא לזה זה סמל מסחרי. אז הוא קרא 

לחודש, הוא ₪  20,000הנחה, אנחנו קבענו את מחיר הסף  1%לעצמו שוקי כרים. המחיר שהוא נתן זה 
 על זה, ואנחנו ממליצים להכריז עליו כהצעה הזוכה.  1%נתן 

 

 חברים מי בעד?   :שמעון סוסןמר 
 

 זה כולל מה? הוא מציב את הדוכנים?   :מרדכי כהןמר 
 

 הוא אחראי על הכול.   :יוסי אלימלךמר 
 

 הוא עושה הכול.   :מרדכי כהןמר 
 

 מא' עד ת'.   :יוסי אלימלךמר 
 

 יש מישהו נגד? אושר פה אחד.   :שמעון סוסןמר 
 

 לייעוץ וניהול שוק האיכרים. – 1/2019מכרז זוטא מס' הוחלט פה אחד לאשר   : החלטה
 חברת שוקי כרים

 
 :אישור מכרזים (  11     

 רכש ואספקת ציוד טכני. – 20/2018מכרז  - 
 ת מרכז יום ויחידה לתשושי נפש.הפעל – 2/2019מכרז  - 
 תחזוקת שערי ביטחון.  – 7/2018מכרז  - 

 
רכש ואספקה של ציוד טכני, אין לכם את החומר אבל  20/2018מכרז   :יוסי אלימלךמר 

הוועדה דנה בזה פשוט לפני כחצי שעה. יצאנו למכרז לציוד טכני, כל מה שקשור בדברים קטנים, שקי 
ורים, אטמים, כל מה שקשור לתחזוקה שוטפת של מחלקת תחזוקה. חילקנו מלט, גומיות, ברזים, כי

חברות ניגשו למכרז. ההצעה הזולה ביותר, זה היה מכרז על כתב כמויות, אנחנו  6את זה לאזורים, 
פרסמנו מחירים, והם היו צריכים לתת הנחה על המחירים האלה. ההצעה הזולה ביותר, כלומר עם 

הנחה על המחיר שקבענו של חברת נבלט, הוועדה ממליצה להכריז עליה  27%ההנחה הגבוהה ביותר 
 כהצעה הזוכה. 

 

 מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.   :שמעון סוסןמר 
 

 .חברת נבלט ,רכש ואספקת ציוד טכני – 20/2018מכרז : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

תשושי נפש, כמו שאתם יודעים הפעלת מרכז יום ויחידה ל 2/2019מכרז   :יוסי אלימלךמר 
העמותה לחבר הוותיק הפעילה עד היום, או מפעילה עד סוף החודש את מרכז היום ואת היחידה 
לתשושי נפש תתחיל לעבוד. התקבלה החלטה לצאת למכרז כדי להכניס לשם גורם חיצוני להפעיל את 

זו חברה שנותנת שירותי  ,מטבמרכז היום ואת היחידה לתשושי נפש. ההצעה שהוגשה היא של חברת 
₪  48,500מרכזי יום כבר. הגישה הצעה, ההצעה עומדת על סך של  100-סיעוד. היא מפעילה בארץ כ

לחודש באמת תפעול של מרכז היום הזה. לאחר הבדיקות המעמיקות שעשינו היא עומדת בכל תנאי 
 כה. הסף, מתאימה להפעלת מרכז יום. הוועדה ממליצה להכריז עליה כהצעה הזו

 

 בסדר, מוטי בבקשה.   :שמעון סוסןמר 
 

פעמים, למדתי את הנושא  3אני כיו"ר ועדת הרווחה ביקרתי במרכז יום   :מרדכי כהןמר 
לפנים מלפנים, באמת גם את הקשיים. קודם כל המקום מנוהל בצורה יפה, ראויה ומכובדת לנו 

מרות המשברים הוא מקום מנוהל בצורה הטובה ומכובדת ביותר. כמועצה באמת. למרות הקשיים ול
אני נכנסתי גם לראות ארוחת צהריים, ועברתי בין החדרים וראיתי מה הם עושים, המקום מנוהל, זה 
צריך להגיד את זה, מן הראוי לומר את הדבר הזה. אנחנו כוועדת רווחה גם לקחנו על עצמנו שהמקום 
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שא השנתי של ועדת הרווחה, כדי לעזור כדי לתמוך כדי לקדם. מה שאני הזה יהיה בשנה הקרובה הנו
, מטבמבקש רק שאם החליטו הנהלת המועצה או היו"ר וכל החברים מסביב, החליטו ששולחים את 

לבדוק באמת שהדברים יתנהלו כמו שזה, שלא עוד פעם להיכנס לגירעונות, באמת אסור שהמקום הזה 
 וכל מיני בעיות מסביב. באמת לבדוק את זה בצורה הטובה ביותר. ייכנס עוד פעם לספקולציות 

 

אני אומר עוד הפעם, דב זכותו ואני מבקש לומר לך גם ליוסי, שדב ילך   :שמעון סוסןמר 
לצוות המקצועי זה רונית ואשר את ההצעה הזאתי, גם אם אנחנו מאשרים עכשיו את הזה, זה לא 

ם. כרגע אנחנו נמצאים בנתיב דב שבו הפעלה. כשאתה אומר לעולם חוסן, כל החלטה שאנחנו מקבלי
 70%קבלן, אני רוצה שנדע, הקבלן הזה וקבלנים אחרים משרתים אחוז נכבד, אני לא רוצה להגיד לכם 

בארץ.  מהרשויות במדינה, לא הקבלן הזה לבד, קבלנים מהסוג הזה משרתים את מרבית הרשויות 80%
  -אני לא אומר שזה

 

 גם זה משרת...   :וורץשלומי שמר 
 

רק שנייה, לא, זה לא איזה קבלן, שאומרים קבלן, יש סטנדרטים   :שמעון סוסןמר 
או אחרות, שנותנות שירות בתחום הזה, אגב מכיוון שאימי  מטבשהמדינה מבקשת מחברות כמו 

ז אני לא נזקקת גם לשירות של החברה הזאת, אז אני מכיר את זה גם מהצד של ההפעלה היומיומית, א
אומר, אני לא בא כרגע לומר בוא נגמור את ההלל על סוג של זה, אנחנו אחרי הרבה שנים של הפעלה 
מקומית החלטנו, בעצה אחת אגב, עם העמותה לחבר הוותיק בטח עם יו"ר העמותה לחבר הוותיק 

נות קצת, אם אשר... שאנחנו רוצים לאוורר רגע החוצה, זה לא לעולם חוסן, אנחנו רוצים לאוורר לש
מישהו מבין למה אני מתכוון, לאוורר קצת את המערכת ולנסות. אגב לא נוותר כהוא זה על השירות 
שמתקבל, לא נוותר כהוא זה, דעתך תהיה רגועה בעניין הזה, כי אנחנו פה, זה לא מרכז יום שנמצא 

דבר כזה. אני מציע ק"מ מהמועצה, אנחנו מרחק פסיעה פסיעה, ואין פה ויתור ולא יהיה  15במרחק 
חדשים אם יש חשש כלשהו לא לדאוג, לעולם נעמיד את השירות בראש הסולם של זה, ויש פה אנשים 

חברים  7חברים או  8שאגב ועדת רווחה אני שיבחתי אותם, כרגע שבאתי לוועדת רווחה ראיתי מתוך 
שיש חברי מליאה  חברי מליאה, ממש התמוגגתי, אנחנו אומנם בחרנו אותם אבל התמוגגתי 4יש 

שבחרו להיות שותפים בוועדה החשובה הזאת, ביניהם יו"ר הוועדה מוטי וחברים נוספים שאיתו אבי 
ודניאל בכלל אני באמת התמוגגתי, כי זה מראה לי על החשיבות שאנשים, יש ועדה יש אנשים לעולם 

ולהציג בפניהם את אנחנו פה ולא נוותר על האיכות. ובכלל אתה מוזמן לשבת עם אנשי המקצוע 
הבקשה שלך או את הרצון שלך, אגב זה יכול להיות בוורסיה כמו שאמרתי לך, זה יכול להיות בוורסיה 
גם של הפעלה מבחוץ, שאנחנו מבקשים את החברה, הרי אין להם זה, אם יש מישהו טוב שאנחנו 

 , אתה מבין? WIN WINרוצים להציע אותו זה 
 

יג מוועדת הרווחה יהיה בהכנה שיהיה שותף לנושאים אם אפשר שנצ  :מרדכי כהןמר 
 האלה. 

 

  -לעולם. מוטי  :שמעון סוסןמר 
 

 אני מציע את זה.   :מרדכי כהןמר 
 

מוטי, אתה וכל הוועדות פה, קודם כל אני מבקש שהמנכ"ל ירשום את   :שמעון סוסןמר 
ות אחרים ובכלל מוזמנים זה, אבל לעולם אתה כיו"ר ועדת רווחה, חברים אחרים שנמצאים בוועד

להיכנס לאן שאתם רוצים זה לא זכותכם זאת חובתכם מבחינת להיות במקומות שאתם חושבים 
שראוי שתהיו, כדי למלא את החובה שלכם, אתם נבחרים לוועדה לא לקישוט, אמרתי לכם, בוועדות 

ברתי לך את זה שנבחרתם אנחנו נעשה הכול שאתם תמלאו את החובות שלכם לאתגר את המערכת, הס
גם, אני אומר פעם נוספת, ועדות של המועצה מוזמנות לאתגר את המערכת, לאתגר אותם במובן 
החיובי, הם לא ועדות ביקורת הם ועדות עשייה מבחינתנו, הם לא נותנים הוראה למנהלים, הם לא 

, לא סתם מונו נותנים הוראה לעובדים, אבל הם מאתגרים מערכת, ואנחנו פה בשביל להקשיב לוועדות
הוועדות, יש לנו עניין שתמלאו את החובות שלכם בצורה המקסימליסטית, ואני פה בשביל שתעשו את 
זה באמת, גם הצוות המקצועי של המועצה. ההנחיה היא לכבד את הוועדות ולעשות הכול כדי שאתם 

איכות סביבה לא תשבו סתם, אלא תשפיעו על המערכות שאתם נמצאים, בין אם בחינוך בין אם ב
 ובטח ברווחה שאתה שם, אמרתי לכם את זה, אנחנו נעשה הכול שאתם זה. 

 

שמעון, אולי ראוי שהמועצה תפרסם, כלומר העובדים יפרסמו, מי   :יששכר מעטוףמר 
  -שצריך לפרסם את הוועדות מי עומד בראשם... כל חבר פה
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נוספת רשימת תפוצה לחברי זה פורסם. רק שנייה, אוסנת תשלחי פעם   :שמעון סוסןמר 

 המליאה. 
 

 זה באתר גם. נשלח לך.   :יוסי אלימלךמר 
 

באתר, קשה לו ליששכר, הוא נבחר לחבר מליאה, אתה רוצה שייכנס   :שמעון סוסןמר 
 לאתר? אני מתפלא עליך ועוד חבר הנהלה, הוא יקבל בוואסטאפ. 

 

יה מקצועיים, מה לעשות. אתה בשנה ראשונה אנחנו נלמד, אחר כך נה  :יששכר מעטוףמר 
 שנים.  15שנים, עוד  10

 

 יששכר אנחנו מתקדמים.   :שמעון סוסןמר 
 

  -בחודש בערך₪  50,000איך זה מומן קודם? יש פה תוספת של   :רונן זיידמןמר 
 

  -אנחנו מימנו  :יוסי אלימלךמר 
 

באיזה תקציב זה אפשר להסביר איך זה מומן לפני השינוי ועכשיו ו  :רונן זיידמןמר 
 מופיע? 

 

  -המערכת  :שמעון סוסןמר 
 

 יש פה חסכון אם אני לא טועה.     דובר:
 

שנייה, זה יכול להיות, אנחנו לא עושים את זה בשביל החסכון.   :שמעון סוסןמר 
המערכת לא נושאת את עצמה מסיבות שונות ומשונות ומגוונות. למשל אנחנו משתתפים בהסעות 

ה מושבים. הרווחה לא מתגמלת אותנו מלא. אני מדבר איתך אנחנו, אני לוקח כאילו הרבה, בגלל שז
אני מדבר בשם העמותה, כי בעצם השירות הזה ניתן לעמותה, אבל הם לא מסוגלים למלא את החובות 

 אנחנו אישרנו לאורך הדורות תקציב תמיכה לעמותה כל שנה. שלהם בעניין הזה, בתקציב שניתן. 
 

  -₪מיליון  2אז אני שואל, נניח שהתקציב הוא   :ידמןרונן זימר 
 

לא הבנתי אישרנו להם תמיכה. היום לא תהיה תמיכה, אני לא נכנס   :שמעון סוסןמר 
לתקציב שלהם עכשיו כרגע, כי אני לא מצוי בכל מספר שם, אני מצוי בהשלמה של המועצה. הגזבר 

 אולי מצוי, כי יש לו דו"חות. 
 

 זה אמור להחליף את התמיכות של שנים קודמות?   :רונן זיידמןמר 
 

או ₪  500,000כן, בעצם זה חלף, אנחנו תמכנו בגובה של כמה לשנה?   :שמעון סוסןמר 
תמיכה זה אותו דבר. אז עכשיו התמיכה הזאתי מילאה את הזה. ניסינו לקיים ₪  ₪600,000?  600,000

  -מכרז ראשון
 

 אתה מגדר באופן הזה.  אתה... את עצמך,   :ג'קי להבמר 
 

אגב ניסינו לקדם עסקה מכרז בלי שתהיה השתתפות, החברות לא נפלו   :שמעון סוסןמר 
על הראש, הם יודעות גם הן לעשות קלקולציות. יש פה סיוע שאנחנו נותנים אותו, אגב מועצה אזורית 

את מה שאתה משלם  בהרבה מקרים משלמת מחיר יקר ממה שבעיר. כי בעיר אתה לא צריך לשלם נניח
ביישובים, כי פה כל הסעה שווה מאות שקלים ביום, כי אתה מביא מנחלים ומלפיד, יישובים שונים 

 ומגוונים וזה עלויות לא נורמטיביות. 
 

כל חודש ₪,  600,000אם זה ₪  50,000-שמעון סליחה רגע, אני מבין ש  :מרדכי כהןמר 
 ₪.  50,000זה 

 

 לא? ₪  48,500  :שלומי שוורץמר 
 

כמה היה לפני, אני לא הייתי בשנים שעברו, זאת אומרת מה ₪.  48,500  :מרדכי כהןמר 
 השינוי? יש גידול? 

 

  -לא רק שנייה, אנחנו נותנים להם לעמותה  :שמעון סוסןמר 
 

 הבנתי.   :מרדכי כהןמר 
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 שנים.  10כבר ₪  ₪600,000  500,000רק שנייה,   :שמעון סוסןמר 
 

 שנים.  10הבנתי.   :כהן מרדכימר 
 

  -שנים. אל תתפוס אותי במילה, בכל מקרה 10שנים לדעתי, כבר  10כבר   :שמעון סוסןמר 
 

 יותר.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 יותר? אילן יודע מהצד האחר.   :שמעון סוסןמר 
 

  -₪ 400,000... אחר כך   :מרדכי כהןמר 
 

₪  500,000שנים לפחות, בכיוון של  ₪10  500,000-לא, אנחנו מזמן ב  :שמעון סוסןמר 
 זה הכיוון. ₪,  600,000

 

 חוץ מהסעות.    :דב עפרוןמר 
 

לא, עוד הפעם אני אומר לך, הם שמה הם מפילים על עצמם את הכול,   :שמעון סוסןמר 
 אנחנו לא משלמים הסעות. 

 

 העמותה משלמת.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -התמיכה באה בגלל כל מיני העמותה משלמת.  :שמעון סוסןמר 
 

 הוצאה גדולה של ההסעות.   :מרדכי כהןמר 
 

הכנסנו שמה בעמותה לחבר הוותיק בדיקה  כן. חבר'ה הדברים נבדקו  :שמעון סוסןמר 
מקצועית מכל כיוון, גם בדיקה חשבונאית וגם בדיקה מקצועית של אנשי מקצוע, שבחנו את העמותה... 

שינויים משמעותיים גם עכשיו בחודשים האחרונים, נפרדנו ממספר עובדים, מכל הכיוונים. אגב עשינו 
אני אומר נפרדנו אני מדבר כאילו אני מנהל את העמותה, אבל אני נדרש לשאלה כאילו זה, בגלל העניין 
שהם באים לשולחן של המועצה ורוצים סיוע בצדק, אני מבין אותם, יש קושי, היה קושי שאם אתם 

ותו אני מוכן לפרט אותו, אתה מוזמן מוטי להיכנס פנימה לצלול לתוך השאלות שאתם רוצים שנפרט א
שואלים ולהביא את החומר למליאה זה בסדר, זה ישמח אותי מאוד שתעשו את זה, כל אחד בתחום 

שנים  10-שלו שייכנס וילמד את התחומים. אבל אם תרמו לדעת התמיכה של העמותה לחבר הוותיק ב
בגלל העניין של הקושי שהבנו אותו, ₪,  600,000לפחות, בשנים האחרונות ₪  500,000האחרונות 

שאנחנו צריכים להסיע ולעסוק בעניינים כאלה ואחרים, היה לנו עניין עם דמנטיים שעלה לנו יקר, 
 3אנחנו היינו צריכים להיפרד מהם, והפרידה הייתה קשה מאוד, כי ביום אחד אמרנו לנו ברווחה לפני 

שנים, כשאז קיבלתי את ההחלטה לבנות הזה, אתם את הדמנטיים לא משאירים פה עוד יום  4שנים 
אחד, כי אסור לערב דמנטיים עם זה, עד שלא בנינו להם עכשיו את הזה ואנחנו נקלוט, ולקחנו אחריות 
במקרה הזה, פעם נוספת המועצה לקחה על אוכלוסיות חלשות, זה הקמנו, אנחנו לא היינו צריכים 

 הקים, אבל הקמנו לקחנו אחריות על העניין הזה. כי אנחנו שם, אנחנו...ל
 

 בשביל להבין את זה צריך גוף מקצועי.   :אילן קופרשטייןמר 
 

עכשיו גוף מקצועי שיבוא וינהל את זה ויפתח... השקענו שמה לא מעט,   :שמעון סוסןמר 
יעשו סיור שם יראו את המקומות  שיפצנו את המבנה ראית מוטי, אני אשמח מאוד שחברי המליאה

 שמדובר בהם. 
 

 חוץ מזה יש לו גם ניסיון, הרבה ניסיון.     דובר:
 

ואנחנו שם. חברים אני מבקש לאשר את המכרז, הפעלת מרכז יום   :שמעון סוסןמר 
 ויחידת, תחזור על המספרים. 

 

 לחודש. ₪  48,500חברת מטב בסך של   :יוסי אלימלךמר 
 

 מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.   :ןשמעון סוסמר 
 

 .חברת מטב, הפעלת מרכז יום ויחידה לתשושי נפש – 2/2019מכרז : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
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תחזוקת שערי ביטחון, אנחנו מדברים על מכרזים שבו  7/2018מכרז   :יוסי אלימלךמר 
ין אם זה שערים... שערי כנף, אנחנו מבקשים מקבלן שיתחזק את כל שערי הביטחון ביישובים, ב

 3חברות,  4הצעות  4מנועים, אמצעי אבטחה כאלה ואחרים, כל מה שקשור בתחזוקת שערים. הוצעו 
נפסלו מסיבות כאלה ואחרות, נשארה הצעה אחת שעומדת בתנאי הסף של חברת ב.ג. אילנית שערים 

הצעה כוללת על כל המפרט ואלמנטים אורבניים בע"מ, שעומדת בכל תנאי הסף שנקבעו במכרז. ה
כמובן שהחברה הזאת תופעל רק איפה שצריך ובאלמנטים שצריך ₪, מיליון  2.7הטכני, זה בסך של 

 מכל כתב הכמויות. הוועדה ממליצה להכריז עליה בהצעה הזוכה. 
 

 היישובים מודעים לזה הם יודעים?    :נחום אפלמר 
 

 גם אני לא הבנתי.   :שמעון סוסןמר 
 

 יחד( )מדברים
 

הכנו כתב כמויות לפי הדברים שאנחנו צופים שיהיו השנה נחליף, לא   :יוסי אלימלךמר 
שאנחנו צופים, דברים שאנחנו משתמשים בהם. מנוע מסוג כזה, שער מסוג כזה, כל מיני דברים שאנחנו 

  -נתקלים בהם ביום יום, הם מילאו את כתב הכמויות הזה. אם כל
 

 מה זה שירות? אז   :גב' סימון שייביץ
 

 שירות, תחזוקה.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -לא, הוגדרו זמני שירות במפרט? תוך כמה זמן הם חייבים לתת מענה  :גב' סימון שייביץ
 

לכל זוכר בעל פה לגבי הזמנים, אבל זה מהיר, לא זוכר בעל פה להגיד   :יוסי אלימלךמר 
 חירון. לך. ההצעה הזאת עמדה בכל תנאי הסף, נבדקה. יש מ

 

  )מדברים יחד(
 

מסגרת, מסגרת, מחר מושב בן שמן ירצה להחליף מנוע בשער, יש לו   :יוסי אלימלךמר 
 מחיר למנוע. 

 

  -זאת אומרת המכרז הוא על המחירים  :רונן זיידמןמר 
 

 כן, כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 ויש מסגרת גג...   :רונן זיידמןמר 
 

 יופי.   :יוסי אלימלךמר 
 

 המסגרת הזו לא תמוצה בביטחון.    :ב עפרוןדמר 
 

 כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 אם יש תקלה בשער אני מזמין אותם?   :גיא פישלרמר 
 

לא, לא, לא, אנחנו זה הפעלה שלנו. אם הקב"ט מחליט עכשיו להחליף   :יוסי אלימלךמר 
 קבלן זוכה. מנוע בגינתון, במקום לצאת עוד פעם להצעות מחיר כל פעם מחדש, יש לו 

 

 עכשיו השער תקול וסגור, מי מזמין?   :גב' סימון שייביץ
 

 המועצה משלמת את זה, זה לא יורד מהתקציב של המושב?   :גיא פישלרמר 
 

לא, לא, לא, זה לא קשור. זה לא קשור לתקציב, אחרי זה נחליט מי   :יוסי אלימלךמר 
 אז יש קבלן זוכה כבר, לך תעשה את זה מחר. מתקן את השער בגינתון, אם נחליט שהמועצה מתקנת, 

 

רגע, אז לא ברור, סליחה שאני שואלת. זה מכרז תחזוקה או מכרז   :גב' סימון שייביץ
 תיקונים פר חלפים? 

 

 תחזוקה ותיקונים.   :יוסי אלימלךמר 
 

זאת אומרת שאם עכשיו השער בשילת נתקע סגור צריך להזמין כרגע   :גב' סימון שייביץ
 ? ית מישהו שייתן שירות לפתוח את השער, אנחנו צריכים להתקשר אליכם ואתם תזמינומייד
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אם המועצה מתפעלת את השער ביישוב הזה, מה היה קורה עד היום?   :יוסי אלימלךמר 
הקב"ט היה בא ואומר: 'חבר'ה אני צריך להחליף מנוע בשער בלפיד' סתם דוגמא. לך תביא הצעות 

  -מחיר
 

 קריטריונים? איך אתה קובע?  יש    דובר:
 

רק שנייה, יש יישובים שהם סמוכי קו תפר או יש יישובים שאנחנו   :שמעון סוסןמר 
 אחראיים עליהם, דרך זה שהם מוחזקים, אתה יכול לתת דוגמאות של יישובים? 

 

 לפיד למשל סמוך קו תפר.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -יש תקלה  :שמעון סוסןמר 
 

 או כפר רות או שילת.   :ךיוסי אלימלמר 
 

יש תקלה עושים קריאה במועצה. אומר יוסי במקום להמתין לקבל   :שמעון סוסןמר 
 הצעות מחיר וכאלה, עשינו מכרז שבו הזוכה יכול לתת שירות לעניין הזה. 

 

 עם מחירון קבוע מראש.    :דב עפרוןמר 
 

 כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 כרז. למה עשו מכרז? מה שנקבע יש מ  :שמעון סוסןמר 
 

 ברור, לי זה ברור.    :דב עפרוןמר 
 

כי זה נשמע  10-הסכום טיפה לא ברור, אני לרגע התבלבלתי, חילקתי ב  :רונן זיידמןמר 
 לי...

 

 מדברים יחד()
 

 זה מחירון, מחירון, זה סך המחירון.   :יוסי אלימלךמר 
 

 . 2.7... המפרט הטכני   :רונן זיידמןמר 
 

 יחד( )מדברים
 

חבר'ה פעם ראשונה שאני אומר לכם, אלי בנצקי אתה יו"ר ועדת... לא   :שמעון סוסןמר 
אני פשוט שואל ₪... מיליון  2שאני לא מבין, אני אומר לכם שאם הנושא הזה יעלה אני מתנגד. מה זה 

. עכשיו. את השאלות כי המכרז נפתח עכשיו, הם סיכמו אותו, אני לא עוקב אחרי המכרזים. אבל הם..
 על מה מדובר דבר. 

 

 פר פריט.   :יוסי אלימלךמר 
 

 ₪. מיליון  2.7אנחנו...     דובר:
 

 ₪. מיליון  2.7-אין משמעות ל  :יוסי אלימלךמר 
 

 לא היית צריך להגיד את זה אפילו.     דובר:
 

 נכון, אני לוקח חזרה.   :יוסי אלימלךמר 
 

 ים? תעצור, אז על מה מחליט  :שמעון סוסןמר 
 

 יש רשימה ארוכה של פריטים של כל מה שקשור לשערים.   :יוסי אלימלךמר 
 

אני אומר לך אני איתך אני ₪.  300,000אבל כל השערים במועצה שווים   :שמעון סוסןמר 
 מתנגד. נחמה אני מתנגד. 

 

 אין משמעות לזה.   :יוסי אלימלךמר 
 

דר שיש מכרז יש מחירים ולא כל לא, אני שואל שאלה אחרת, זה בס  :מרדכי כהןמר 
 אחד צריך לרוץ, השאלה היא מי משלם, זו השאלה המועצה... מי משלם? 
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מוטי קודם כל השאלה הזאת שאתה אומר מי משלם זה לא זה, זה כל   :שמעון סוסןמר 
דבר. ואם יבוא ועד מקומי שהמועצה לא מטפלת לו בשער, והוא ירצה להשתמש... של המועצה הוא 

 זה מן מסגרת.  יכול,
 

 אתה יכול לפרסם קריטריונים.   :אברהם סופרמר 
 

 אין קריטריונים תקשיב רגע.   :שמעון סוסןמר 
 

  -זה מתקן זה מתקן  :אברהם סופרמר 
 

 יש יישובים שהם סמוכי קו תפר, שחייב שיהיה בהם שער.   :שמעון סוסןמר 
 

  )מדברים יחד(
 

שהמועצה לוקחת עליהם אחריות מתוקף החוק, היישובים היחידים   :שמעון סוסןמר 
שפיקוד העורף מה שנקרא מממן את הדברים האלה מרכיב ביטחון, היישובים היחידים זה יישובים 
סמוכי קו תפר. שאר היישובים כולם אין, הם לא נמצאים... מה אנחנו עושים אני אומר נחלים אתה 

לך למישהו אחר. אתה לא חייב לקחת, אבל  רוצה לקבל את השירות? קח את השירות, אתה לא רוצה
אתה יכול להשתמש בשירות של המועצה ולקבל שירות. עוד הפעם אנחנו עשינו מכרז בהנחה שאנחנו 
מולידים מחירים טובים, ככה ההנחה שלי. אנחנו עושים מכרז כדי לשפר גם את התנאים, אבל גם את 

יזה מסגר שלא יודע לעבוד יש לזה קריטריונים, השירות, כלומר שתהיה חברה שהיא סבירה, לא יבוא א
היה סיור קבלנים היה הכול. גם הסיווג יוסי אומר לי ומוסיף, ואנחנו בעצם מולידים פה הצעה שבאה 
ואומרת שמי שירצה להשתמש במכרז הזה, אתה לא חייב להשתמש במכרז הזה, אנחנו משתמשים בו 

ו חייבים לטפל בהם שאנחנו מתוגמלים על ידי פיקוד נשתמש בו מעת לעת לפי הצורך ביישובים שאנחנ
 העורף ביישובים הללו. שאר היישובים מטפלים בעצמם, אלה הדברים. 

 

  -כשיוצאים למכרז   :ג'קי להבמר 
 

  -סליחה רגע ג'קי אבל זה לא שאלה על המכרז  :אברהם סופרמר 
 

  -רגע שנייה אבי   :ג'קי להבמר 
 

 תע חבר'ה, אין ספק זאת חברה שנותנת שירות לשגרירויוסליחה רג  :אברהם סופרמר 
ולמקומות מאוד מאוד מכובדים בכל הארץ ובעולם, אני שואל קריטריונים, אפשר לפרסם את 

 הקריטריונים? 
 

 של מה?   :יוסי אלימלךמר 
 

  -איזה יישובים כן מקבלים את השירות  :אברהם סופרמר 
 

 קו תפר הוא אמר לך.     דובר:
 

 רק רגע שנייה, אני לא יודע מה זה יישובי קו התפר.   :ברהם סופראמר 
 

 יישוב קו התפר.   :שמעון סוסןמר 
 

 איך זה עובד?   :אברהם סופרמר 
 

יישובי קו תפר נקבעים על ידי הצבא. יישוב קו תפר נופל, הנה בבקשה   :שמעון סוסןמר 
 סימון את רוצה להרחיב או שאנחנו נאמר? 

 

  -אני לא מכירה אותו בעל פה  :יביץגב' סימון שי
 

לא, לא, יישוב כפר רות, לפיד, שילת, מבוא מודיעים היה פעם בית   :שמעון סוסןמר 
נחמיה אלה היישובים שמוגדרים קו תפר. מה עומד בבסיסה של ההחלטה שיישוב נחשב יישוב קו תפר? 

 המרחק בקו אווירי לכפר ערבי, מבין? 
 

 ערבי.  מהגדר לא מכפר    דובר:
 

אני רוצה לומר פה לחברים מבחינת המרחק אולי נציג את זה מבחינת    :ג'קי להבר מ
סכומים, כי עלו פה שאלות שהם נכונות, שמציגים רק חלק מהתמונה. כשעושים אומדן למכרז עושים 
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 שנים 5שנים. זאת אומרת לא מסתכלים רק שנה קודמת בודדה, אלא צבר מצרפי של  5אותו לאופק של 
₪,  300,000של השערים הוא  רהם מגיעים בעצם לווליום של המכרז. אמר שמעון ובצדק כל האינוונט

אבל יוסי שכח להגיד לו שבמכרז גם הכנסנו התקנת שערים חדשים, כי אם מחר ייוולד צורך לקנות 
לנות שער חדש, אני לא צריך להמתין להצעות מחיר, ומי כמוכם יודעים שאף אחד פה אין לו את הסב

לזה, אז כבר העמדנו מכרז מתוך הצרכים שאנחנו כבר יודעים, שניתן מענים לכל הדברים האלה, גם 
תחזוקה ולפי הצורך גם לרכישה של שערים חדשים... את זה בווליום מסוים וזה עונה למה שאתה 

אתה יכול שאלת רונן ולמה ששמעון אמר, למה זה הווליום הזה, מה תכולת המכרז, ולא קשור קו תפר, 
 גם לא קו תפר להתלבש על המכרז הזה. 

 

 זאת לא השאלה אבל ג'קי.   :אברהם סופרמר 
 

אבל אמרו לך רק שנייה אבי, קיבלת תשובה. אני המום, אני פשוט   :שמעון סוסןמר 
המום, אמרו לך את היישובים, אמרו לך למה ואתה ממשיך ואומר לא השאלה. קיבלת תשובה היא 

הפעם לפיד, כפר רות, שילת, מבוא מודיעים, בית נחמיה, הם מוגדרים קו תפר על ידי  בפרוטוקול. עוד
 הצבא, בגלל המרחק שלהם מיישובים ערביים, זהו, זאת התשובה. מה אתה רוצה תשובה אחרת? 

 

 זאת לא הייתה השאלה.   :אברהם סופרמר 
 

 אז מה השאלה?   :שמעון סוסןמר 
 

  -בה על שאלהאתה עונה תשו  :אברהם סופרמר 
 

 מה השאלה?   :שמעון סוסןמר 
 

  -אם אתה רוצה להתרגז כל הזמן שאני אשאל שאלות, אז לא אשאל  :אברהם סופרמר 
 

 מה השאלה?   :שמעון סוסןמר 
 

 לא, אבל גם...   :שלומי שוורץמר 
 

 אל תתערב.   :אברהם סופרמר 
 

 אני כן אתערב.   :שלומי שוורץמר 
 

 תתערב.  אל  :אברהם סופרמר 
 

 אני מתערב.   :שלומי שוורץמר 
 

 אל תתערב.   :אברהם סופרמר 
 

 שנייה רגע שלומי, מה השאלה?   :שמעון סוסןמר 
 

 כשאני מדבר עם ראש המועצה אל תתערב.   :אברהם סופרמר 
 

 אבי מה השאלה?   :שמעון סוסןמר 
 

 אתה מדבר עם המליאה לא עם ראש המועצה.   :שלומי שוורץמר 
 

סליחה רק רגע, אני שאלה פה שאלה מקודם, השאלה שהייתה, זו פעם   :אברהם סופר מר
 שנייה שאתה עושה את זה, זה כבר לא מכובד. 

 

 מה השאלה?   :שמעון סוסןמר 
 

השאלה שהייתה היא מה יישובי קו התפר. כשמנית אותם ידעתי אותם,   :אברהם סופרמר 
עם אחת מהם יישובי קו התפר. אמרת אותם אין צורך אני פעם ראשונה יושב כאן, רציתי לדעת פ

 להתנגד. 
 

 לא הבנתי אבל אמרתי אותם קודם.   :שמעון סוסןמר 
 

 הכול בסדר.   :אברהם סופרמר 
 

 ועכשיו יש לך שאלה?   :שמעון סוסןמר 
 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 1903.04.שני,  מיום, 4מס'  מן המנייןמליאה ישיבת 

 

 15 
 

 לא, לא.   :אברהם סופרמר 
 

 אבל עניתי על השאלה הזאתי.   :שמעון סוסןמר 
 

ג'קי ענה למה אנחנו שואלים שאלות לגבי המכרז, אף אחד לא שאל   :אברהם סופרמר 
שאלות לגבי מכרז, המועצה יכולה לפרסם איזה מכרז שהיא רוצה, כל מה שהמועצה עושה ואני יודע 
שהיא עושה את הכול כמו שצריך. אנחנו שואלים שאלות, יש משהו מאחורי זה, פשוט חוסר ידע זה 

 הכול. 
 

 יו אתה קיבלת תשובה? עכש  :שמעון סוסןמר 
 

 בטח.   :אברהם סופרמר 
 

שאלה, שאלה שנגזרת שאומרת שיש מכרז... צריך לשאול. למה אתה כל   :יששכר מעטוףמר 
 הזמן מתרגז. 

 

 יששכר מה קרה?   :שמעון סוסןמר 
 

חבר'ה, חבר'ה, אני לא יס מן, אני אשאל את כל השאלות שצריך להיות,   :יששכר מעטוףמר 
טוב לו יש דלת פתוחה. שאלה שנגזרת, יש מכרז אם אין חומר אנחנו לא נביא כל אחד איתו ומי שלא 

בהצעות מחיר. מי מבקר את אותם אלה שמתקנים, אולי הלך איזה לשונית, הוא יגיד מנוע הלך ואז 
  -יביא איזה מחיר יפה

 

 קב"ט המועצה.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -מר כרגעהא יששכר, מה שאתה או  :שמעון סוסןמר 
 

 שנה בוועד של מושב מכיר את הדברים האלה.  36אני מתוך ניסיון   :יששכר מעטוףמר 
 

  -יששכר יש למערכת  :שמעון סוסןמר 
 

  -מישהו מבקר את העובדים  :יששכר מעטוףמר 
 

 
 שאלת... לתת תשובה.   :שמעון סוסןמר 

 

 האם הקב"ט צריך לתת על זה תשובה?   :יששכר מעטוףמר 
 

יששכר קודם כל התשובה כן. יש מערכת שלמה של בקרה, אם תאמר לי   :שמעון סוסן מר
שאין פרצות, אם תשאל אותי תגיד: שמעון אין פרצות במועצה אזורית חבל מודיעין במערכות של 
הבקרה לסוגיהם השונים בכל התחומים, אני אגיד לך: יש לי הערכה שיש פרצות. אנחנו כל היום 

ת עצמנו ולהתאים בקרות ולראות שהדברים שמתרחשים מתרחשים בצורה תקינה. עסוקים בלבדוק א
כל היום המערכת עובדת, זה מן מערכת שתמיד זה. מוסד ציבורי לעולם יהיה לו בקרות מבקרות 
שונות. להגיד לך שנישן בשקט ביום מן הימים, לא. כל היום אנחנו ערים ובודקים. אין מצב שבו יוחלף 

את זה איש מקצוע פקיד ראשון, אחרי זה מנהל האגף, שיחתום על ההזמנה, אין דבר  משהו בלי שאישר
כזה, אין, אין במועצה אזורית, זה אתה יכול להיות רגוע. מנהל אגף זה אומר או מהנדס המועצה או 

א מנהל אגף חינוך אם זה בתחום שלו, ואם זה במוניציפאלי, ואם לאחר מכן ברווחה ואחרי זה זה יבו
ר ויבוא לראש מועצה לחתימה. אין דבר כזה שמערכת שלמה לא זה, ובתווך אם זה הולך לרכש לגזב

הקניין יהיה בזה, זאת אומרת מתעסקים בתחום אחד בקרות אין ספור. להגיד לך שתישן בשקט אם 
היום אתה זה, לא, אל תישן בשקט. לעולם נחקור לעולם יש מבקר מועצה, נפנה אליו שיבדוק את 

זה, יבדוק את התחום האחר, וזה מה שנעשה כל היום, לא ביום אחד בודקים הכול, לראות התחום ה
אם יש פרצות. כל היום אנחנו שואלים את עצמנו אם יש פרצות. בכל מקום אתה תעשה את זה, גם אם 
היה לך מסעדה קטנה, אתה תבדוק אם לא עובדים עליך הטבחים או לא מתבזבז משהו, לעולם תעסוק 

וגם בעניין הזה. לשאלתך יש בקרות בכל התחומים האלה שאתה מדבר. אם הלך מישהו ואמר  בבקרה,
במזגן שהוא הלך לתקן, במקרה אני אתן לך דוגמא קלאסית כי זה יש לנו לעשרות. שהמזגן הלך בו 
החלק הזה ולא החלק האחר, זה אני לא יכול להגיד לך, אני אחתום לך שהכול בסדר, אני לא אחתום 

אבל אני אומר לך שאנחנו עושים הכול כדי לסגור את הפרצות האלה ולבדוק את עצמנו שהמערכת לך. 
שלנו תבקר את עצמה, תבקר את אנשי המקצוע שבאים בטח מבחוץ, לטפל בתוך המערכות ולראות 
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 שאכן הדברים נעשים. 
 

מדרגות  5אתה יודע למה אני אומר את זה, כבר היה מקרה אצלנו, על   :יששכר מעטוףמר 
20,000  .₪ 

 

 2-מי בודק את המשאבה האלקטרונית באוטובוס שהחליטו להחליף ב  :שי ספקטורמר 
 אוטובוסים של המועצה, מי בודק? 

 

  -אבל במקרה הזה, הנה שאלת יש קב"ט  :שמעון סוסןמר 
 

 מה הוא מבין במשאבה האלקטרונית?   :שי ספקטורמר 
 

הולך למוסך. נכון יכולים עם עליו לעבוד אבל יש לא, יש איש מקצוע ש  :שמעון סוסןמר 
איש מקצוע, אנחנו מצמצמים... חברים אני מבקש להעמיד להצבעה את המכרז הזה, עוד הפעם תאמר 

 את הכללים שלו. 
 

 בלי הסכום הזה.     דובר:
 

 חברת א.ב. אילנית שירותי אחזקה והפעלה של שערי ביטחון.   :יוסי אלימלךמר 
 

 שר להפיץ לוועדים את המפרט? אפ    דובר:
 

 כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 כולל...     דובר:
 

 ברור, מה זאת אומרת. חברים מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.  :שמעון סוסןמר 
  

חברת ב.ג. אילנית שערים , תחזוקת שערי ביטחון – 7/2018מכרז : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .ואלמנטים אורבניים בע"מ

 
 אשרור נוהל תמיכות. .4

 

 אנחנו עוברים לאשרור נוהל תמיכות, נושא רביעי.   :שמעון סוסןמר 
 

נוהל תמיכות כמו שאמרנו הוא מאושר כל פעם מחדש, זה נוהל שנועד   :יוסי אלימלךמר 
לתת תמיכות לעמותות שמגישות. אנחנו מפרסמים בעיתון את הכוונה שלנו לתמוך בעמותות שונות. יש 

 ת הנוהל פה, לא השתנה בו שום דבר, אם יש למישהו שאלות אנחנו נשמח. לכם א
 

אנחנו מאשררים אותו. זה אותו נוהל שעושה את הקצוות, קובע את   :שמעון סוסןמר 
הקצוות למי אנחנו נותנים עקרונית תמיכות אם בכלל. חברים זה ברור לכם? יש למישהו שאלות בעניין 

 הזה? 
 

התייחסות לוועדה מקצועית, אני לא הבנתי מי זה הוועדה כן, יש שם     דובר:
 המקצועית. 

 

 ועדת מקצועית על פי חוק.   :שמעון סוסןמר 
 

  -ועדת התמיכות זה היועץ המשפטי של המועצה  :יוסי אלימלךמר 
 

 על פי חוק.   :שמעון סוסןמר 
 

 לא שאלתי... שאלתי מי יושב שם.     דובר:
 

 לא, אני אומר על פי חוק.   :שמעון סוסןמר 
 

 היועץ המשפטי, מנכ"ל, גזבר ומפקח על התמיכות שהוא סגן הגזבר.   :יוסי אלימלךמר 
 

 יש איזה שהוא תקציב סגור לטובת תמיכה...   :רונן זיידמןמר 
 

 כן, כן. אישרת אותו במליאה.   :שמעון סוסןמר 
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  -ילת שנה והוא סגור או שזהאני לא זוכר, זה היה צבוע... בתח  :רונן זיידמןמר 
 

 אז רק רגע נבהיר גם לחברים.   :שמעון סוסןמר 
 

  -צבוע כתמיכות לא כ   :ג'קי להבמר 
 

שנייה, חברים רונן שאל א' מי הוועדה של נוהל תמיכות. ועדה של נוהל   :שמעון סוסןמר 
 תמיכות היא יועץ משפטי, גזבר ומנכ"ל. 

 

 ומפקח.   :יוסי אלימלךמר 
 

שנים  5והמפקח יניב. אגב ככול שחולף הזמן אתם תראו במערכות, לפני   :שמעון סוסןמר 
היו יותר נבחרי ציבור בוועדות ויותר ויותר יש ועדות, הופכות להיות ועדות מקצועיות בהנחיית משרד 
 הפנים, ובהנחיית הרשויות מה שאני אומר לכם, ועדות מקצועיות. אני לא אומר לכם טוב או רע, אני

אומר לכם זה המצב. הוועדה הזאתי היא של חלוקה. שואל רונן שאלה נוספת מהיכן היה התקציב 
שעומד. מי שהיה איתנו ואישר את תקציב המועצה יראה שמה תמיכות בצורה מפורשת בסכום מסוים 

ם גולמי בסך מסוים, שיכולנו לומר, אני מדבר בזהירות כי העניין הזה הוא לא יכול להיות מכוון, א
 אתה מבין מה שאני אומר. אנחנו מקצים נניח כמה מיליונים? 

 

 מיליון ש?  2  :יוסי אלימלךמר 
 

לתמיכות. עכשיו אנחנו לא יודעים מי יגיש. כמובן שאנחנו ₪ מיליון  2  :שמעון סוסןמר 
 לא יודעים. 

 

 מתפללים כל יום שיגישו...   :פאו-אייל דהמר 
 

ה. אני מקווה שכולם מבינים את השיח הזה, שלא אולי איזו עמות  :שמעון סוסןמר 
. יש איזה שהוא ליין שצריך לעבוד בו, מה שאני רוצה לומר מה שאני אפרש לאלה שאולי לא -יחשבנו ש

הבינו, אנחנו לא יכולים לומר למי שאנחנו תומכים מראש. אנחנו יכולים לקבוע תבחינים שאומרים זה 
 לאלה שיש להם עד קצה מסוים, קריטריונים מסוימים שקבענו הגבולות, לאלה אנחנו רוצים לתמוך, 

 
אותם, התבחינים האלה שאישרו... שלהם, שהם אנחנו אומרים שצריך להתקיים מספר פרמטרים 

אם בכלל, עמותות ביחד כדי שנוכל לתמוך בעמותה מסוג מסוים. יוצא איפוא שמעט מאוד מקרים 
לעמוד בקריטריונים שאנחנו העמדנו. ושם אנחנו קובעים מחוץ למועצה יכולים לבוא לבקש תמיכה או 

מסגרת של חלוקה שאנחנו מעריכים שזה מה שאנחנו יכולים לתמוך בעמותות מסוגים מסוימים, ואז 
יוצא יש נוהל תמיכות יש תמיכות ויש את העמותות שנמצאות בתווך שאנחנו יודעים שהם יגישו 

גישו, עמותה לגיל הרך, עמותה לחבר הוותיק, עמותת בוודאות, זה עמותות שאנחנו יודעים שהם י
הספורט, עמותה תושבים למען תושבים, אלה בערך הכיוונים שמשם אנחנו לוקחים את העניין. ובעצם 

ואנחנו נחלק ₪ מיליון  2יש איזה סוג של בואו נאמר חוסר ידיעה, מי שיגיש אם יגישו, אנחנו העמדנו 
 וה שעניתי לכם, כמה שיכולתי דיברתי. אותם, זה בערך התשובות. אני מקו

 

 יש לי שאלה, איפה מפורסמים הקריטריונים לתבחינים האלה?   :אברהם סופרמר 
 

 מה הנה התבחינים, בעיתון.   :שמעון סוסןמר 
 

 גם בעיתון וגם באתר.   :יוסי אלימלךמר 
 

 בעיתון, עכשיו אתם אישרתם אותם.   :שמעון סוסןמר 
 

 יפה? א  :אברהם סופרמר 
 

 בעיתון.   :יוסי אלימלךמר 
 

רק שנייה אתה אישרת את הזה, הגיע אליך נוהל אשרור תבחין בחומר   :שמעון סוסןמר 
 במייל שלך. אין לך זמן לפתוח את זה. 

 

  -לא, אני  :אברהם סופרמר 
 

 החומר שקיבלת, החומר, למליאה הזאת יש בו את התבחין.   :שמעון סוסןמר 
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 זה נמצא פה במחשב עכשיו?   :אברהם סופרמר 
 

 גם.   :יוסי אלימלךמר 
 

 מה זאת אומרת? אני מקווה שלא העברת את התבחינים לאיזו מדינה.   :שמעון סוסןמר 
 

 למי?   :אברהם סופרמר 
 

 למדינה אחרת.   :שמעון סוסןמר 
 

 אני לא מבין את ההומור.   :אברהם סופרמר 
 

סמים א' בעיתון, ב' אתם כחברי מליאה קיבלתם אבי התבחינים מפור  :שמעון סוסןמר 
  -כחומר רקע לישיבה הזאת, אשררתם

 

 זו רשימה ארוכה של תבחינים.   :אברהם סופרמר 
 

 תעביר לו אותם. בוא קח אותם.   :שמעון סוסןמר 
 

 לא, אין לי מחשב.   :אברהם סופרמר 
 

 אותה?  קח אותה, קח אותה. אתה רוצה שאני אקרא לך  :שמעון סוסןמר 
 

 אם יש לך זמן אין בעיה.   :אברהם סופרמר 
 

 אבי אני לא רק... אני גם צוחק.   :שמעון סוסןמר 
 

 לא, חס וחלילה הכול טוב. מכיר אותך כבר הרבה זמן.   :אברהם סופרמר 
 

חבר'ה סבלנות ישיבות ראשונות. חברים אישור נוהל תמיכות, איפה   :שמעון סוסןמר 
 אנחנו? 

 

 
 אשרור נוהל תמיכות, מי בעד?   :אלימלך יוסימר 

 

אשרור נוהל תמיכות מי בעד? מישהו מתנגד? אושרר נוהל התמיכות פה   :שמעון סוסןמר 
 אחד. 

 

 : הוחלט פה אחד לאשרר נוהל תמיכות. החלטה

 
 מינוי ועדת השקעות. .5
 

 מינוי ועדת השקעות.   :שמעון סוסןמר 
 

קעות, אנחנו מחויבים, לא מחויבים אבל עדיף טוב מינוי ועדת הש   :ג'קי להבמר 
של משרד הפנים הוא בעצם  4/2008שתהיה ועדה כזו שבעצם תפעל במידת הצורך. לפי חוזר מנכ"ל 

מתווה את המדיניות לניהול השקעות במועצה. זאת אומרת אם המועצה אמורה לנהל השקעות שיש 
ם היא בעצם עושה השקעות סולידיות בהתאם לנו... זמנים כמובן בהתאם לתזרים המזומנים שלה, היו

פעם חודשים. זה הולך במדרג לפי סכומים, ולפי המדרג של הסכומים  3לחוזר מנכ"ל... פק"מים של עד 
אחת זה באישור שלי, פעם שנייה זה באישור שלי ושל שמעון ביחד, ואם זה סכום יותר גבוה צריך 

ם עכשיו מקימים את הוועדה. זה לגבי השקעות סולידיות באישור ועדה. אז אין לנו ועדה, אז אנחנו בעצ
חודשים בפק"מים. מעבר לזה יש סמכויות לוועדה לכשנצטרך, יש את זה בהרבה רשויות דרך  3של עד 

אגב, שהיא יכולה בעצם להורות על תיק ניהול השקעות בהתאם לחוזר מנכ"ל. הווה אומר שאתה לוקח 
ות, חוזר מנכ"ל בעצם מצמצם את היכולת שלך להשקיע בתיק גורם חיצוני כי אתה לא מבין בהשקע

באג"ח מדינה וכו' וכו', אני לא אכנס פה לכל הפרטים, על  40%השקעות, ואומר לך אתה צריך להשקיע 
מנת להבטיח שהכסף עצמו מנוהל נכון ושומר על הערך שלו לפחות, ואפילו קצת עושה מעבר. כל זה 

שקעות. עכשיו אנחנו מביאים, אני שם פה נקודה, כי יש לזה קצת יכול להתקיים אך ורק בוועדת ה
עולם יותר רחב, אנחנו מביאים כרגע לאישור שלכם בעצם את המינוי. מי הם המינוי? אני כגזבר יו"ר 
הוועדה, ואנשי מקצוע שיש להם זיקה לעניין הזה. אז אנחנו רוצים בעצם שאני יו"ר הוועדה על פי חוזר 
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"ל המועצה מן הסתם, יניב שהוא רואה חשבון בהשכלתו ויש לו זיקה לתחומים מנכ"ל, יוסי מנכ
הכספיים, וחנה נימני שהיא מנהלת החשבונות הראשית והיא בעצם יושבת על כל העניין הזה של 

 הבנקים, הקשר מול הבנקים ותזרים המזומנים, זה בקליפת האגוז. 
 

  -כולים להיות גםרק שנייה, על כל החברים האלה י  :שמעון סוסןמר 
 

 לא, זו ועדה מקצועית.    :ג'קי להבר מ
 

 ועדה מקצועית.   :יוסי אלימלךמר 
 

 ועדה מקצועית?   :שמעון סוסןמר 
 

 כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 לחלוטין.    :ג'קי להבמר 
 

  -אבל למה  :שמעון סוסןמר 
 

 עדה לכשיהיו. אפשר להביא לפה את הדיווחים של ההחלטות של הוו   :ג'קי להבמר 
 

 לא, בסדר ברור. יש ועדת כספים, אני שואל אי אפשר, רק אנשי מקצוע.   :שמעון סוסןמר 
 

 כן, כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

קודם כל לקבוע מתווה למדיניות השקעות. אנחנו די מצומצמים בגלל    :ג'קי להבמר 
  -חוזר מנכ"ל. הוא מתווה לך

 

לל שחוזר המנכ"ל מצומצם מה שבעיניי מאוד הגיוני, כשאתה אומר בג  :רונן זיידמןמר 
  -אני לא חושב שרשויות צריכות לשחק
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 אתה צודק, אף פעם לא שיחקנו. גם עכשיו אין יתרות.   :שמעון סוסןמר 
 

מה שאני רוצה להגיד האם כשאתה אומר שאתה הולך למנהל חיצוני,   :רונן זיידמןמר 
 זר או שלא? זה משחרר אותך מכפיפות מסוימת לחו

 

כשאני הולך למנהל חיצוני הנוהל אומר שאני צריך לעבור במכרז. אם    :ג'קי להבמר 
 אני עובר במכרז זה דרך ועדת המכרזים, יש עוד מסננת מקצועית. 

 

עברת, עכשיו אתה אצל מנהל חיצוני. יכול לבוא מנהל חיצוני ולהגיד לך   :רונן זיידמןמר 
 אג"ח קונצרניות?  50%אני ממליץ שאתה תלך על 

 

של משרד הפנים ורק עליו.  4/2008לא. הוא כפוף בחתימה לחוזר מנכ"ל    :ג'קי להבמר 
זאת אומרת יש לי גם הגנה ביטוחית שאומר שאם הוא לא נהג כך אני יכול להיפרע ממנו... ביטוח של 

מעולם, דרך אגב כל אחריות מקצועית, זה בדיוק העניין לכן אנחנו... על העניין הזה והיו דברים 
הדברים האלה שעכשיו אמרתי לך הגידור של העניין נולד מכשלים שהיו בתהליכים כאלה ברשויות 

הסמכויות האלה, אבל לא רוצים את המהות לקעקע, זאת אחרות ובשנים קודמות. גם הצמצום של 
ם לב שאתה לא , כמובן שמדובר בעודפים, אבל בשיאומרת שרשות כן תוכל לשמור על ערך הכסף שלה

איש מקצוע בעולם ההשקעות, ולכן תמנה מישהו שהוא כן, אופן בחירת המינוי צריכה להיות דרך ועדת 
  -מכרזים בהתאם לקריטריונים מאוד

 

זה לא רלוונטי, אני רק מסתכל מהצד של הסיכון ורוצה להבין שאין   :רונן זיידמןמר 
וני ושהוא מחליט להשקיע את היתרות, כי הוא מצב באיזה שהיא קורלציה שהוצאנו כסף ליועץ חיצ

חושב שאג"ח קונצרני זה לא מסוכן, ובסוף כסף של מועצה יושב באג"ח של אפריקה ישראל, לראות 
 שהדבר הזה חסום זה הכול. 

 

חסום, אני אומר לך עוד פעם אין משהו רלוונטי כמו ששמעון אמר, אין    :ג'קי להבמר 
 משהו על הפרק. 

 

 לאשר את הרכב ועדת ההשקעות.   :ימלךיוסי אלמר 
 

 תחזור רק על השמות.    :ג'קי להבמר 
 

הרכב ועדת השקעות: מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, סגן גזבר המועצה   :יוסי אלימלךמר 
 ומנהלת חשבונות ראשית. 

 

 אבל למה צריך לאשר אם זו הנחיה?     דובר:
 

 ככה זה, תמיד זה ככה.   :יוסי אלימלךמר 
 

 חברים.  5-אפשר לא יותר מ   :ג'קי להבמר 
 

 אושר פה אחד.  מישהו מתנגד? מי בעד ירים את ידו?  :אילן קופרשטייןמר 
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת השקעות: מנכ"ל המועצה מר יוסי אלימלך, החלטה
נהלת חשבונות ראשית גזבר המועצה מר ג'קי להב, סגן גזבר המועצה מר יניב חלפון, ומ -יו"ר הוועדה

 גב' חנה נימני. 

 
 מינוי חברים לוועדת השונות. .6

 

 מינוי חברים לוועדת שונות.   :אילן קופרשטייןמר 
 

אנחנו מבקשים לאשר תוספת  למינוי ועדות המליאה לוועדת איכות   :יוסי אלימלךמר 
 הסביבה את מאיה אבולש ואת ליאורה פלד ואופירה רונן לוועדת החינוך. 

 

 40נו מה חבר'ה זה כבר פשוט בדיחה. אבל זה לא לעניין זו ועדה של   :פאו-אייל דהמר 
 . 11איש, ישיבה חגיגה ראשונה הגיעו בקושי 

 

 מה לעשות?   :יוסי אלימלךמר 
 

 אבל זה מיותר לחלוטין הקרקס הזה באמת.   :פאו-אייל דהמר 
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 יישארו...  40זה טוב, זה טוב, יהיה     דובר:
 

 לא, זה פשוט בדיחה.   :פאו-יל דהאימר 
 

  )מדברים יחד(
 

 הנחיה שמי שלא מגיע...  ...אייל  :ניסים עידןמר 
 

 ישיבות תמחק אותו, נכון.  2  :יוסי אלימלךמר 
 

 אתם ממנים סתם אנשים כמו עדר של כבשים...   :פאו-אייל דהמר 
 

ה וליאורה פלד ואופירה חברים, מאיה אבולש לוועדת איכות הסביב  :אילן קופרשטייןמר 
 רונן לוועדת חינוך. 

 

  -ואני מציע הצעה  :ניסים עידןמר 
 

 לסגור את הרשימה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 ישיבות לפלוט אותו מהוועדה.  3-לא, חבר שלא מגיע ל  :ניסים עידןמר 
 

 ישיבות זהו.  3זה בנוהל.   :יוסי אלימלךמר 
 

 ועדה יש לך את הזכות פשוט לפלוט אותו. אז אתה כיו"ר הו  :ניסים עידןמר 
 

 אני רק מקווה... בשיטת השלישי.   :פאו-אייל דהמר 
 

 חברים, מי בעד ירים את ידו? מישהו מתנגד?   :אילן קופרשטייןמר 
 

 אני נמנע.   :פאו-אייל דהמר 
 

 מתנגד אחד.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 נמנע, נמנע.   :יוסי אלימלךמר 
 

 נמנע, נמנע אחד.   :טייןאילן קופרשמר 
 

גב' מאיה אבולש וכן תוספת  –: הוחלט ברוב קולות לאשר תוספת לוועדת איכות הסביבה החלטה
 גב' ליאורה פלד וגב' אופירה רונן.   –לוועדת חינוך 

 
 אישור תקציב וצו מיסים ביישובים השונים.  .7

 
 ובים השונים, ג'קי. רבותיי, אישור תקציב וצו מיסים לייש  :אילן קופרשטייןמר 

 

יישובים. הראשון שביניהם  3טוב הפעם לא הכבדנו עליכם הבאנו רק    :ג'קי להבמר 
 1,174,000-כם בתסתקציב. אז גבעת כח התקציב שלהם מזה גבעת כח, הביאו בעצם גם צו מיסים וגם 

המגורים שלהם בצורה עגולה, בדקנו סביר בהחלט, אז זה התקציב שלהם. לגבי צו המיסים תעריף ₪ 
למ"ר. זה גם התקציב וגם צו המיסים של היישוב ₪  6.96למ"ר ותעריף עסקים זה ₪  13.55זה 

 לאישורכם. 
 

 תחזור עוד הפעם על התקציב.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 ₪.  1,174,000 2019תקציב היישוב לשנת    :ג'קי להבמר 
 

  -ו₪  1,174,000  :אילן קופרשטייןמר 
 

ותעריף ₪  13.55, תעריף מגורים 2019-תעריף מגורים צו מיסים ל   :ג'קי להבמר 
 ₪.  6.96עסקים 

 

 רבותיי, בואו נאשר את תקציב גבעת כח נכון?   :אילן קופרשטייןמר 
 

 כן.    :ג'קי להבמר 
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₪  6.96מגורים ₪  13.55סך הכול תקציב, ₪  1,174,000גבעת כח   :אילן קופרשטייןמר 
 שהו מתנגד? אושר פה אחד. עסקים, מי בעד? מי

 

למ"ר ₪  13.55ע"ס  2019את צו המיסים למושב גבעת כח לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,174,000ע"ס  2019למ"ר עסקים, וכן תקציב גבעת כח לשנת ₪  6.96-מגורים ו
 

 1,213,000זה  2019לשנת יישוב נוסף יישוב ברקת. סך התקציב שמוגש    :ג'קי להבמר 
 12.16למ"ר ותעריף עסקים ₪  14.79גם עגול, צו המיסים שמוגש לאישור המליאה תעריף המגורים ₪ 
 למ"ר. ₪ 

 

 יששכר אתה מופתע.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 אני מתנגד.   :יששכר מעטוףמר 
 

 אתה מופתע.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 רגע, זה עבר החלטת ועד בנושא הזה?   :יששכר מעטוףמר 
 

 אחרת זה היה מגיע לפה?   :ילן קופרשטייןאמר 
 

 זה פורסם?   :יששכר מעטוףמר 
 

 אתה שואל אותי?    :ג'קי להבמר 
 

 תבדוק בפרוטוקול שלכם.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 אני מתנגד, גם ככה הם באים לרווחה בסוף.   :יששכר מעטוףמר 
 

 ₪.  1,213,000תקציב של בטח שבאים לרווחה, יישוב כזה גדול   :אילן קופרשטייןמר 
 

 בסוף לא רואים כלום תאמין לי.   :יששכר מעטוףמר 
 

טוב רבותיי, אבל זה התקציב שאושר כנראה על ידי הוועד המקומי. סך   :אילן קופרשטייןמר 
מי בעד ירים את ידו? יש מתנגדים? מתנגד ₪,  12.16עסקים ₪  14.79מגורים ₪  1,213,000הכול תקציב 
 ששכר. נציג ברקת י

 

א', למי -אני רוצה רגע לפני שאומר את היישוב האחרון להאיר הארה ב   :ג'קי להבמר 
  -שלא יודע המועצה מביאה פה לאישור את תקציב

 

  -יששכר  :אילן קופרשטייןמר 
 

דווקא זה הארה יששכר תקשיב. המועצה שמביאה את תקציב    :ג'קי להבמר 
ועלת כרגולטור. בגלל השלטון הדו רובדי, אז היא פועלת היישובים לאישור וגם צווי המיסים פ

כרגולטור להביא, זה תנאי. כשאנחנו מביאים זה כמו שהמועצה מביאה לאישור משרד הפנים את 
תקציבה, אז אותו דבר זה פועל לוועדים, אנחנו משמשים כרגולטור. אבל אנחנו גם עושים סוג של 

בהלימה ממה שאנחנו יודעים שאנחנו נותנים לכם, ואם  בדיקה על התקציבים על הסלים, לראות שהם
  -השטחים

 

 ... זה יותר מכל המושבים.   :יששכר מעטוףמר 
 

 שנייה יששכר, יששכר אתה מוציא מקו המחשבה שנייה.    :ג'קי להבמר 
 

 אבל אתה מדבר על משהו אחר, לא על מה שהוא מדבר.     דובר:
 

של דברים בסיסיים. כדוגמא: סלי מועצה איך  אנחנו עושים בדיקה   :ג'קי להבמר 
אתה רשמת אותם לראות שהם בהלימה, שתיים השטחים שבעצם המועצה יודעת עליהם שאתה מחייב 
אותם במגורים, שהם גם לפי קובץ המיסים שהם נמצאים בהלימה. אם יש לנו הערות אנחנו לא 

קנו, חלה פה טעות ישנה טעות, תבדקו מגישים את זה לפה, אנחנו מגישים את זה לוועד ואומרים תת
שטעות לא יכולה להשתרבב פה, אבל אנחנו  100%-את עצמכם וכדומה. אני לא יכול להגיד לך שב

  -עושים את הבדיקה הזאת ואנחנו עושים את זה
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  -אפשר לראות את ההחלטה שאנחנו  :יששכר מעטוףמר 
 

  )מדברים יחד(
 

למ"ר מגורים ₪  14.79ע"ס  2019יסים ליישוב ברקת לשנת את צו המ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,213,000ע"ס  2019למ"ר עסקים, וכן תקציב ברקת לשנת ₪  12.16-ו

 
 היישוב השלישי נחלים.   :אילן קופרשטייןמר 

 

 היישוב השלישי והאחרון לערב זה נחלים.    :ג'קי להבמר 
 

 אבל הצבעתם על היישוב הזה?   :שמעון סוסןמר 
 

 כן.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 ₪.  2,193,504-מסתכם ב 2019לשנת תקציב היישוב    :ג'קי להבמר 
 

 אתה מבין יששכר למה הם לא ברווחה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

₪  14.98ותעריף עסקים ₪  19.12מגורים  2019צו המיסים שלהם לשנת    :ג'קי להבמר 
 ₪.  5.28ויש להם גם תעריף לקרקע תפוסה של 

 

₪  14.98מגורים, ₪  19.12סך הכול תקציב, ₪  2,193,504רבותיי נחלים   :אילן קופרשטייןמר 
 קרקע תפוסה. מי בעד ירים את ידו? יש מתנגדים? אושר פה אחד. ₪  5.28עסקים, 

 

שאלה אנחנו כבר במרץ, עוד מעט נגמר מרץ כי הישיבה הבאה שלנו   :דב בן אברהםמר 
 ראה, ויש עוד יישובים שלא הוגשו. תהיה כבר באפריל כנ

 

  -המצב הרבה יותר טוב   :ג'קי להבמר 
 

 משנים קודמות.   :יוסי אלימלךמר 
 

 יש החלטה בעניין.   :אילן קופרשטייןמר 
 

  -יש החלטות ולמה לא  :דב בן אברהםמר 
 

 יש החלטה בעניין.   :אילן קופרשטייןמר 
 

א מגישים תקציבים והמועצה מעבירה את לא יכול להיות שהם ל  :דב בן אברהםמר 
 התקציבים. 

 

 אז הגזבר מתבקש ליישם את ההחלטה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

  -אז צריך לקבוע את זה  :דב בן אברהםמר 
 

אתה יודע אומרים אין מענישים לפני שמזהירים. אתם יודעים כמוכם    :ג'קי להבמר 
 -שיםיש פה חברים חדשים גם יש בוועדים חברים חד

 

 זה שייך לחברים פה? מה   :דב בן אברהםמר 
 

ואני חושב שההחלטה להשית איזו סנקציה כזו או אחרת היא גם לא    :ג'קי להבמר 
המדיניות של המועצה כרגע, בגלל שהם לא יודעים והם הרבה שואלים שאלות וטוב שכך, אנחנו 

נים קודמות. ברור שבשנה הבאה אני מדייקים אותם, אבל אני בהחלט אומר לך שיש שינוי לטובה מש
לא מצפה מהוועד שיתמהמה, אבל יש ועדים שלא יודעים איך להגיש, אז לוקח להם זמן. ומי שקורא 
את ההודעות שאני מוציא בפורום של הוועדים, אני כל הזמן מתזכר מי עוד לא הגיש. אני מוכן להביא 

 לפה את הדו"ח אליכם שתדעו בישיבה הבאה. 
 

  -לא יכול להיות שהיישוב יתפקד  :אברהם דב בןמר 
 

 אתם מחליטים אני נותן לכם את העובדות.    :ג'קי להבמר 
 

 שמגיש תקציב במאי. אל תגיד לי...   :דב בן אברהםמר 
 

 מה ושאישרת לפני שנתיים או שנה שהביאו בדצמבר זה היה בסדר?    :ג'קי להבמר 
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 רה הזה. אבל אתה הרגולטור במק  :דב בן אברהםמר 
 

 אבל זה ועדים חדשים.     דובר:
 

ג'קי יש החלטות לתזכר את היישובים לזרז אותם. רבותיי בואו נמשיך   :אילן קופרשטייןמר 
 הלאה תב"רים. 

 

 )מדברים יחד(
 

 חברים, הגזבר לוקח לתשומת ליבו. ג'קי בבקשה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

ה שנוגעת לצו המיסים שאמרתי ככה לפני אני רוצה להגיד איזו אמיר   :ג'קי להבמר 
שהתחילה הישיבה. אנשים מסתודדים ושואלים על צווי מיסי הטלה ראשונה. לדייק אתכם, מי שחפץ 
לעשות הטלה ראשונה בעסקים, למרות שזה נושא בואו נאמר שמשרד הפנים יש לו מדיניות מאוד 

שה תעריף עסקים, צריך לעשות תעריף ברורה ואנחנו מנסים מה שנקרא להעביר אותו, יידע שהוא עו
עסקים מובנה בסיווג כמו במועצה. אין עסקים, זה שם גנרי עסקים. הוא צריך לקבוע בצו המיסים כמו 
שנחלים עשו, אם תרצו אני אפיץ ביניכם, הם עשו משרדים, מלאכה, תעשייה, קרקע תפוסה, ממש 

צה. ומשרד הפנים למה מבקש את זה כך? כי רישום סיווג כמו צו מיסים כמו שאתם מכירים אותו במוע
מהתעריף שהמועצה  30%. אתה לא יכול להעלות על 30%-יש לו בדיקה מקדמית שהוא בודק את ה

מחייבת לאותו סיווג, כך שלתושב הוא רואה את המיסים שמוטלים עליו כמצרפי כמה המועצה וכמה 
לעשות את זה, שלא תיכשלו תגישו את  היישוב, זו הבדיקה שנעשית. אז אם אתם רוצים בעתיד לבוא

 -זה בפורמט כזה, ועדיין אם לא תזכרו תבואו אלינו, ניתן לכם את ה
 

 אבל את זה אתם צריכים להגיד לוועדים.     דובר:
 

בסדר דרככם כרגע אנחנו אומרים, יש לנו ממשקים עם הוועדים. אבל    :ג'קי להבמר 
 אני אומר את זה גם למליאה. 

 

 . 30%עד  זה הפורמט וגם    דובר:
 

 כן.   :אילן קופרשטייןמר 
 

למ"ר ₪  19.12ע"ס  2019את צו המיסים ליישוב נחלים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
ע"ס  2019למ"ר קרקע תפוסה, וכן תקציב נחלים לשנת ₪  5.28-למ"ר עסקים ו₪  14.98מגורים, 

2,193,504  .₪ 

 
 :אישור תב"רים .8

 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪.  84,000חדשנות על סך  –דלה( )הג 96תב"ר  -
 מקורות מימון: משרד החינוך. ₪.  M21 – 200,000עיצוב גנים חדשניים  –תב"ר חדש  -
  425,000מקורות מימון: ₪.  500,000 –ביצוע מפרצים ביישובי המועצה  –תב"ר חדש  -
 ת.קרנות הרשו₪  75,000(, 85%משרד התחבורה )₪    

 

הגדלה חדשנות  96חברים אנחנו ממשיכים אישור תב"רים. תב"ר   :אילן קופרשטייןמר 
 מקורות מימון קרנות הרשות. אתה רוצה להרחיב ג'קי? ₪,  84,000

 

יש כל מיני פרויקטים ₪.  300,000התב"ר הזה הובא לאישורכם על    :ג'קי להבמר 
רה הזה ספציפית זו הייתה התחשבנות מול בחדשנות שאנחנו בעצם אוגמים אליו תקציבים. במק

החברה הכלכלית על האוטובוס שאתם מכירים, האוטובוס הדיגיטלי, וזה השלמה ואנחנו כדי לסגור 
את ההתחשבנות מול החברה הכלכלית מביאים פה את ההגדלה. אני מזכיר לכם בפעם הקודמת 

נחנו סוגרים את ההתחשבנות מול ואז בעצם א₪,  84,000-אז זה התוספת של ה₪.  300,000אישרתם 
 החברה. 

 

רבותיי, מי בעד אישור התב"ר ירים את ידו? מישהו מתנגד? אושר פה   :אילן קופרשטייןמר 
 אחד. 

 

מקורות מימון: ₪.  84,000חדשנות על סך  –)הגדלה(  96תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 קרנות הרשות.
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מקורות מימון משרד ₪,  M21 200,000גנים חדשניים  תב"ר חדש עיצוב  :אילן קופרשטייןמר 
 החינוך. 

 

סיפרנו לכם בישיבות האחרונות שמשרד החינוך בעצם במדיניות    :ג'קי להבמר 
. זה עיצוב של סביבה חינוכית ברוח 21, זה בעצם מלניום M21מתקצב עכשיו מרחבים שנקראים 

ו בבתי ספר אישרנו במליאות האחרונות המלניום חדשות וטכנולוגיה וכל מה שאתם מכירים. הי
גנים, והתקציב  2-תקציבים לבתי ספר, עכשיו התחילו להכניס את זה גם לגנים. הפעם קיבלנו תקצוב ל

 משרד החינוך.  100%אז זה לאישורכם כמובן ₪.  200,000הוא 
 

מון מקורות מי₪,  M21 200,000רבותיי תב"ר עיצוב גנים חדשניים   :אילן קופרשטייןמר 
 משרד החינוך, מי בעד ירים את ידו? מישהו מתנגד? אושר פה אחד. 

 

מקורות מימון: ₪.  M21  200,000עיצוב גנים חדשניים  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 משרד החינוך.

 
מקורות מימון ₪,  500,000מפרצים ביישובי המועצה תב"ר חדש ביצוע   :אילן קופרשטייןמר 

 מקרנות הרשות, ג'קי. ₪  75,000-, ו85%שרד התחבורה, זה מהווה מ₪  425,000
 

טוב ביצוע המפרצים זה בעצם חלק מתוכנית שמוגשת מידי שנה על ידי    :ג'קי להבמר 
הם בעצם מתקצבים. המפרצים קיבלו תעדוף גבוה גם  המועצה למשרד התחבורה, על פי תעדופים

משרד התחבורה זה המצ'ינג, יש לזה תעדוף ורואים  70-30. בדרך כלל זה 85%בתקצוב שימו לב, זה 
. זה הסדרה של מפרצים, אתם יודעים מה זה 85%את זה גם בצורת המצ'ינג שלהם, הם נותנים 

  -המפרצים האלה, מפרצי
 

 כן, כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 איפה הוגדר התעדוף לזה?     דובר:
 

מה של תחנות ברחבי היישובים לפי צוות מקצועי מכין עכשיו רשי  :יוסי אלימלךמר 
 תעדוף. 

 

 תעדוף תחבורתי.    :ג'קי להבמר 
 

יישובים במועצה  2מהנדס, אני, אשר תם. למשל אחד הקריטריונים יש   :יוסי אלימלךמר 
תחבורה ציבורית, אפילו לא קו אחד  0שאין להם תחבורה ציבורית בכלל, למשל היישוב בן שמן יש 

  -רגע, משרד התחבורה נכנס אליהם פעם בדור.
 

 מתנה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

משרד התחבורה אמר אתם רוצים קו ציבורי שייכנס לבן שמן? שימו   :יוסי אלימלךמר 
  -0שם תחנות מאושרות. זה למשל תעדוף, זה היישוב היחיד, הוא וגנתון שיש בהם 

 

 גם בבני עטרות אין.   :דב בן אברהםמר 
 

 בבני עטרות.  יש  :יוסי אלימלךמר 
 

 קו ציבורי?...   :דב בן אברהםמר 
 

 כן, כן. אז זה למשל סוג של תעדוף. עכשיו יושבים מכינים עבודה.   :יוסי אלימלךמר 
 

 איזה קו נכנס לבני עטרות?   :דב בן אברהםמר 
 

 אני זוכר בעל פה?   :יוסי אלימלךמר 
 

יאה ביצוע מפרצים ביישובי המועצה רבותיי, אני מבקש את אישור המל  :אילן קופרשטייןמר 
 מי בעד ירים את ידו? מישהו מתנגד? אושר פה אחד. ₪,  500,000

 

מקורות ₪.  500,000 –ביצוע מפרצים ביישובי המועצה  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 קרנות הרשות.₪  75,000(, 85%משרד התחבורה )₪  425,000מימון: 
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 שובים.  מתווה סיור שטח ביי .9
 

 מתווה סיור שטח ביישובים.   :אילן קופרשטייןמר 
 

כמו שהסברנו בהנהלה אנחנו נסביר עוד פעם, בשנה וחצי האחרונות   :יוסי אלימלךמר 
הגענו אחת לשבועיים ליישוב בשעות הערב, צוות ראש המועצה והצוות המקצועי, וישבנו עם תושבים 

מתווה הזה קצת ולעבור לשעות הבוקר, אנחנו אחת כדי לשמוע ולהשמיע. החלטנו לשנות את ה
, סיור בשטח יחד עם ועד היישוב עם נציג המליאה של אותו בבוקר 07:00-07:30לשבועיים נגיע ליישוב 

יישוב ועם מובילי דעה שהוועד יזמין, נעשה סיור ביישוב כדי לראות את כל הפינות בכל היישוב, סביב 
בודה ויצא משם פרוטוקול לביצוע, אנחנו נכין את היישומים האלה של שעה, לאחר מכן נשב לישיבת ע

ביחד עם הוועד עוד לפני, נעלה נקודות לפני נבוא כבר מוכנים. הרעיון הוא באמת שכל הצוות המקצועי 
 של המועצה ירד לשטח ויראה את זה בעיניים, ולאחר מכן ישיבת עבודה ביישוב עצמו. 

 

 תחום הסיורים? יוסי, באיזה   :אברהם סופרמר 
 

 הכול.   :יוסי אלימלךמר 
 

 מה שהיישוב ייבחר.   :אילן קופרשטייןמר 
 

  -מה שהיישוב ייבחר, אם היישוב ייבחר להתמקד בנושא  :יוסי אלימלךמר 
 

  -אני רוצה להעלות איזה שהיא בעיה דחופה מאוד. ביישוב אחיסמך  :אברהם סופרמר 
 

 ה ביישוב שלך? מה בעיה דחופ  :אילן קופרשטייןמר 
 

לא, בעיה דחופה בכלל מבחינת ביטחון, ובמקרה היא לא ביישוב שלי   :אברהם סופרמר 
היא בעיר לוד בכניסה ליישוב שלנו. במסגרת פרויקט שכונת אחיסמך הגדולה, שזה גני איילון היום ועד 

שר כיכר בכניסה האגודה ומהנדס המועצה, הייתה ישיבה אצל ראש עיריית לוד, וראש עיריית לוד אי
ליישוב לצורך רכבים של עבודה בלבד. ראש עיריית לוד גזר את הסרט ועכשיו בכיכר נכנסים שמה גם 
רכבים פרטיים וזה גיהינום, מבחינה בטיחותית אין על מה לדבר, זה בכלל לא מתאים למקום לא לגודל 

 של היישוב ובכלל לא לכמות של כלי הרכב שיוצאים ונכנסים. 
 

 אבי אבל ברשותך זה לא המקום, זה לא המקום.   :קופרשטיין אילןמר 
 

 רק תן לי לסיים.   :אברהם סופרמר 
 

 בסדר.   :אילן קופרשטייןמר 
 

מהנדס המועצה הוציא איזה מכתב לראש עיריית לוד, ונתן לו שבוע   :אברהם סופרמר 
  -זה ולהבין ימים לסגור את זה. אני חושב שבמסגרת סיור כזה צריך לבוא ולראות את

 

  -בדיוק זה מה שאני רוצה לומר לך אבי  :אילן קופרשטייןמר 
 

 עיריית לוד מצפצפת על חבל מודיעין.   :אברהם סופרמר 
 

יגיעו אליכם לסיור, תעלו את זה, וצריך להפעיל את מי שצריך להפעיל   :אילן קופרשטייןמר 
 בעניין הזה, אבל זה לא עניין למליאה. 

 

  -... סדרי עדיפויות אז  :ראברהם סופמר 
 

 אישור רשות שמירה ביישוב לפיד.  (  12     
 

 חברים, אישור רשות שמירה ביישוב לפיד.   :אילן קופרשטייןמר 
 

היישוב לפיד אנחנו מבקשים לאשר שם רשות שמירה, הם מתחילים   :יוסי אלימלךמר 
ם לאשר את החברים הבאים לרשות להחיל את חוק השמירה ואת גביית אגרת שמירה. אנחנו מבקשי

 שמירה: אריק אטיאס, סימון שייביץ' ואילן דביר. 
 

 תסביר לנו על מה מדובר.     דובר:
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 הם רוצים להחיל את חוק השמירה ולהתחיל לגבות אגרת שמירה.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -חברים  :אילן קופרשטייןמר 
 

 אותו יישוב. צריך לאשר את רשות השמירה ב  :יוסי אלימלךמר 
 

 -רשות השמירה ביישוב לפיד  :אילן קופרשטייןמר 
 

  )מדברים יחד(
 

רשות השמירה ביישוב לפיד אריק אטיאס, סימון שייביץ' ואילן דביר,   :אילן קופרשטייןמר 
 מי בעד? יש מתנגדים? אושר. 

 

 זה בשכר?     דובר:
 

 איזה שכר?   :יוסי אלימלךמר 
 

שר רשות שמירה ביישוב לפיד: אריק אטיאס, סימון שייביץ' ואילן : הוחלט פה אחד לאהחלטה
 דביר. 

 
 מינוי ועדת ביקורת ביישובים השונים.  (13     

 

 מינוי ועדת ביקורת ביישובים השונים.   :אילן קופרשטייןמר 
 

כמו שאתם יודעים החוק מחייב להקים ועדות ביקורת ביישובים   :יוסי אלימלךמר 
ביקורת על הוועדים המקומיים. אנחנו פנינו לכל תושבי המועצה באינטרנט בכל השונים, ועדות 

האמצעים שיש לנו, כל מי שרוצה להיות חבר ועדת ביקורת באותו יישוב שלו, חלק מהיישובים הגישו 
. ועדת הביקורת של המליאה ברשות ניסים 3-, חלק הגישו פחות מ3-חלק מהיישובים הגישו יותר מ

תמר יד שלום, דניאלה  –השמות ובחרה לבוא לאשר את השמות הבאים: ביישוב שילת עידן עברה על 
מאיר בכר, עוזי עיני ואבינועם גבריאל.  –ארזי אוסקר ורון שפירא כוועדת הביקורת. ביישוב לפיד 

 נועם חבני, שי רובין ושאלתיאל חבני.  –ביישוב חדיד 
 

 מה זה?   :אבנר זכריהמר 
 

משה  –דת ביקורת לוועד המקומי, אתה לא מקשיב. ביישוב גנתון וע  :יוסי אלימלךמר 
 –ענבר מנשה קרקו, מיטל יהוד ואלמוג פזנר. בבני עטרות  –פשלי, רון מועלם ושירי טרבלסי. בגבעת כח 
 –יוסי עמנואל, חנה דיליאן ואהוד שלו. ביישוב אחיסמך  –טל עברן, דני רונן ומעוז חן. בבית נחמיה 

 אל סמכה ומישאל אליה. שאר היישובים אין לנו מספיק מועמדים עדיין. יובל עידן, שמו
 

  -חברים היישובים, אני מקריא רק את היישובים  :אילן קופרשטייןמר 
 

 היה פרסום בלוח מודעות?     דובר:
 

 היה, היה פרסום.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -אני מקריא רק את היישובים  :אילן קופרשטייןמר 
 

 אילן אפשר להתייחס לזה?   :ופראברהם סמר 
 

 כן.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 לפי איזה קריטריונים קבעתם את ועדת הביקורת לוועד המקומי?   :אברהם סופרמר 
 

 ועדת הביקורת של המליאה קבעה אותם.   :יוסי אלימלךמר 
 

 לפי איזה קריטריונים, אני עוד פעם שואל?   :אברהם סופרמר 
 

  -עד נתןזה הוו    דובר:
 

 לא נכון. אני יודע על משהו אחר.   :אברהם סופרמר 
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יוסי, מה השאלה? לא הבנתי. אבי שנייה, שנייה, אני לא מבין, אנשים   :שמעון סוסןמר 
 רוצים לשמוע את השמות שהם רוצים לשמוע או מה? 

 

 חס וחלילה, אני שאלתי שאלה ברורה.   :אברהם סופרמר 
 

ריטריונים ועדת ביקורת יושבת מחליטה, אין קריטריונים. אם אין ק  :שמעון סוסןמר 
 לא, לא יכולים להיבחר, אם יהיו קריטריונים לא יכולים להיבחר. 

 

 למה?   :אברהם סופרמר 
 

אי אפשר, אף אחד לא יכול להיבחר, לפי מה תיקבע קריטריונים? מי   :שמעון סוסןמר 
  -שיש לו תואר משפטים? או מי שיש לו תואר

 

לפי ניסיון שלו... יש להם ניסיון. יש אנשים שהגישו מועמדות שיש להם    :עובד שטחמר 
 ניסיון. 

 

 ניסיון במה בביקורת?   :אילן קופרשטייןמר 
 

  -עם כל הכבוד לכם  :שמעון סוסןמר 
 

 איך אתה בוחר אנשי ועדת ביקורת?   :אברהם סופרמר 
 

 , אני לא בוחר. אני לא בוחר, אני לא יודע  :שמעון סוסןמר 
 

  -איך הוועדה שבוחרת ועדת  :אברהם סופרמר 
 

 אני לא יודע, לא יודעים, לא יודעים.   :שמעון סוסןמר 
 

  -איך הוועדה  :אברהם סופרמר 
 

 אני לא יודע, תשאל את הוועדה.   :שמעון סוסןמר 
 

 אז זאת השאלה.     דובר:
 

 זאת השאלה.   :אברהם סופרמר 
 

  )מדברים יחד(
 

תקשיבו מה אתם אומרים, במילים אחרות מה שנאמר פה אם אנחנו   :שמעון סוסןמר 
נשמע אנשים שמעניינים אותנו אנחנו נסכים, אם לא, לא נסכים. אין דבר כזה. אל תדאגו, לא יהיה דבר 

 כזה. 
 

 זה לא עובד ככה.   :אברהם סופרמר 
 

  -ני אגיד לכם עוד דבראני אגיד לכם עוד דבר, שנייה רגע א  :שמעון סוסןמר 
 

 למה צריך כל דבר...   :אברהם סופרמר 
 

 אם מישהו חושב שוועדות ביקורת היא כלי ניגוח הוא טועה טעות מרה.   :שמעון סוסןמר 
 

 איזה כלי ניגוח?    :עובד שטחמר 
 

לא, לא, ועדת ביקורת שנבחרות הציווי שלנו אליהם הוא לבצע ביקורת   :שמעון סוסןמר 
  -ית, לא ביקורת בשבילנורמל

 

 ביקורת בונה.   :יוסי אלימלךמר 
 

בונה, לא לא לתת לוועד לעבוד, זה מה שאני רוצה לומר ברמז, אם אתה   :שמעון סוסןמר 
רוצה להבין. ככה אני מצפה, ככה אני מצפה. אם מישהו חושב שהוא הפסיד בבחירות, והוא רוצה לבוא 

העבודה שלו, הוא טועה טעות מרה, לא יהיה דבר כזה. וזה  לקבל חברים אחרים שיבואו לעשות את 
 הכול ויש ועדה, שתבוא הוועדה תשאל אותה. 
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  -אתה יודע אני מתפלא  :אברהם סופרמר 
 

 שמעון, אתה רומז על דברים לא נכונים.     דובר:
 

 בדיוק.   :אברהם סופרמר 
 

  -הגישו שיש להםאנחנו מעלים שאלה... אנחנו יודעים על אנשים ש    דובר:
 

אנשי ועדת ביקורת נבחרים במהלך הבחירות, בגלל שאף אחד לא רצה   :דב בן אברהםמר 
  -להיות, לא הגישו אף אחד אז פנו בקריאה נוספת לציבור

 

  -אנשים 3-אנשים. הגישו יותר מ 3-יוסי היו לך יותר מ    דובר:
 

 קורת אנשים... מה שאתה רוצה. מה השאלה, לעולם יבואו לפה ועדת בי  :שמעון סוסןמר 
 

אפשר לעשות את זה דיון שאחד מדבר אחד עונה, אחד מדבר ואחד   :אברהם סופרמר 
 עונה. 

 

 . 3אנשים מועמדות. הוועדה בחרה  7אבי, ביישוב אחיסמך הגישו   :אילן קופרשטייןמר 
 

 מה הקריטריונים? זה החלטה פוליטית או החלטה עניינית?   :אברהם סופרמר 
 

מה זה עניינית? למה אתה קורא עניינית? עניינית זה אם היה   :אילן קופרשטייןמר 
  -קריטריונים אז היה ענייני, אבל היות ו

 

אילן, לכל דבר שהוועדה מקבלת החלטה היא צריכה להגיד למה   :אברהם סופרמר 
ת זה אני רוצה ואת זה החליטה, היא לא יכולה להחליט ככה באוויר, כאילו שרירותית ולבוא ולהגיד א

 אני לא רוצה. 
 

אבל באותה מידה את זה שאתה רוצה יכולים להגיד למה לא בחרו את   :אילן קופרשטייןמר 
 זה. 

 

 אני לא הבעתי דעה על אף אחד מהנבחרים.   :אברהם סופרמר 
 

  -לא, אני אומר הוועדה החליטה  :אילן קופרשטייןמר 
 

ך ועדת הביקורת בחרה את חברי ועדת הביקורת, זה שאלתי שאלה, אי  :אברהם סופרמר 
 הכול. 

 

, אינני יודע איך, אני לא בוועדה. אני 3בחרה  7הייתה צריכה לבחור בין   :אילן קופרשטייןמר 
 לא חבר ועדה. 

 

אין בעיה, אז אני אומר. יש פה כמה חברי מליאה שמעירים את זה. יש   :אברהם סופרמר 
ת הבחירה של האנשים לוועדת ביקורת כדי לבחור אותם על פי קריטריונים צורך לדעתי לבחון מחדש א

 ולא בצורה שרירותית. 
 

 לא נעשה עכשיו ועדות בחינה.   :יוסי אלימלךמר 
 

אז רק שנייה, לא, אני עונה לך שנייה אבי. הקריטריונים שאתה שואף   :שמעון סוסןמר 
 באף מקום. אליהם אין אותם בארץ, ואין אותם פה, ואין אותם 

 

  -השכלה, אתה יודע מה  :אברהם סופרמר 
 

 אין דבר כזה.   :שמעון סוסןמר 
 

  -לא, לא, אבי  :אילן קופרשטייןמר 
 

 אין דבר כזה.   :שמעון סוסןמר 
 

  -שנייה  :אברהם סופרמר 
 

 מה חקלאי פלח לא תיקח אותו לוועדת ביקורת כי אין לו בגרות?   :אילן קופרשטייןמר 
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  -סליחה  :רהם סופראבמר 
 

 מה קרה?   :אילן קופרשטייןמר 
 

אבל אם יש לך, אילן אבל תקשיב, תמיד אפשר להגיד למה כן ולמה לא.   :אברהם סופרמר 
בגלל זה קובעים קריטריונים ואז אין מה לעשות... לא ייתכן, אי אפשר זה לא הגיוני, שתקציבים אין 

 קריטריונים, וככה זה עובד וככה מחליטים.  להם קריטריונים, וועדות ביקורת אין להם
 

אבי, תושבי מושב אתה לא יכול לעשות הבחנה אם יש לו השכלה או אין   :אילן קופרשטייןמר 
לו השכלה, אם הוא ראוי להיות בוועדת ביקורת או לא ראוי להיות בוועדת ביקורת, אתה הולך פה על 

 חבל דק מאוד. 
 

 עבר פלילי. אתה יודע מה   :אברהם סופרמר 
 

 מה?   :אילן קופרשטייןמר 
 

 עבר פלילי.   :אברהם סופרמר 
 

  -לא הבנתי  :שמעון סוסןמר 
 

  -שנייה רגע  :אברהם סופרמר 
 

 מי אמר שעבר פלילי הוא...   :שמעון סוסןמר 
 

  -סליחה שאלה ראש המועצה  :אברהם סופרמר 
 

  -מי שיש לו עבר פלילי  :שמעון סוסןמר 
 

 ... עבר פלילי אין לו קלון, הוא יכול.     דובר:
 

מצוין, אני לא אתייחס למי שנבחר פה, אני לא רוצה, כמו שאמרת אל   :אברהם סופרמר 
 תתייחס לאנשים. אני חושב שכדאי לך לבדוק עוד פעם את האנשים שנבחרו לוועדת ביקורת. 

 

קבל את מה שאתה אומר, רק שנייה, אני יכול להגיד לך דבר כזה, אני מ  :שמעון סוסןמר 
אנחנו מעמידים להצבעה אין מה שהובא פה. אם יימצא מישהו שהוא לא ראוי להיות בזה, ייבדק הדבר 

 הוא יוצא משם ויוחלף. 
 

  -אז לכן שמעון אני הצעתי  :אברהם סופרמר 
 

 זה הכול, זה הכול.   :שמעון סוסןמר 
 

  -אני והציע גם חברים טובים פה, לא רק  :אברהם סופרמר 
 

 לא, אז אני עונה לך.   :שמעון סוסןמר 
 

  -לפני שזה עולה להצבעה, אולי נקבע קריטריונים בסיסיים  :אברהם סופרמר 
 

 לא יהיה.   :שמעון סוסןמר 
 

  -שוועדת הביקורת גם תקבע אותם  :אברהם סופרמר 
 

  -תקשיב טוב  :שמעון סוסןמר 
 

יקבעו, ועדת הביקורת של המליאה תיקבע את שנייה, לא חברי מליאה   :אברהם סופרמר 
 הקריטריונים ותצא לבחירה מחדש. 

 

 אין דבר כזה, לא היה דבר כזה בארץ ישראל.   :שמעון סוסןמר 
 

 אז אולי נעשה את זה.   :אברהם סופרמר 
 

 לא, אני מתנגד לא יהיה, אני מתנגד, אני מתנגד.   :שמעון סוסןמר 
 

  )מדברים יחד(
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זה חוק יסוד, החוק יסוד לבחור ולהיבחר... ועדת ביקורת עם כל הכבוד   :פראברהם סומר 
 לה... 

 

אני חושב שהמליאה יכולה לקבל את ההחלטה שצריך לבדוק האם יש   :אילן קופרשטייןמר 
למישהו עבר פלילי, זה אני מקבל. ויכול להיות שאת זה צריך לעשות ומי שיימצא שיש לו אכן עבר 

אוי להיות בוועדת ביקורת. אבל אני חושב מעבר לזה לקבוע קריטריונים, אני לא רואה פלילי, הוא לא ר
 איזה קריטריון, תן לי דוגמא של קריטריון שהיית מכניס. 

 

  -מצוינת, אני אין לי את ההשכלה ואין לי את הידע שאלת שאלה  :אברהם סופרמר 
 

  -אילן אתה טועה    דובר:
 

 , אל תדבר כי לא קיבלת רשות, עזוב מה אתה מתפרץ. כן אבי. שנייה  :אילן קופרשטייןמר 
 

אין לי את ההשכלה ואין לי את הידע לקבוע איזה קריטריונים, המליאה   :אברהם סופרמר 
מינתה ועדת ביקורת למליאה. לדעתי ועדת הביקורת, לפני ההצבעה פה, ועדת הביקורת של המליאה 

של עצמה, היא תקבע אותם, כמו ששמעון אמר, אף אחד פה צריכה לשבת ולקבוע לעצמה קריטריונים 
לא יכול לנהל את המועצה. סליחה רגע, אף אחד לא יכול לנהל את המועצה, יש ועדות שמונו מטעם 
ראש המועצה, הן ישבו ויקבעו לעצמם קריטריונים ואנחנו נכבד את הקריטריונים. אבל לבוא ולקבוע 

 ת, אני חושב שאין פה היגיון. חברי ועדת ביקורת ככה סתם שרירותי
 

אבי, אבי, אבל אני אומר, אני כבר קדנציה שישית שלי במליאת   :אילן קופרשטייןמר 
 המועצה. לא זכור לי פעם אחת שמישהו נבחר לוועדת ביקורת על פי איזה שהוא קריטריון, לא זכור לי. 

 

 גם ככה בקושי הם באים.   :יוסי אלימלךמר 
 

עכשיו אני אומר לך שהקביעה של קריטריון מסוכנת מאוד, מסוכנת   :ןאילן קופרשטיימר 
 מאוד, אתה יודע יוצר פה בעייתיות גדולה מאוד. 

 

 זה לא מסוכן אילן.   :אברהם סופרמר 
 

  -אני רוצה להבין  :אילן קופרשטייןמר 
 

 זה מה זה בסיסי.   :אברהם סופרמר 
 

  -3 אני רואה אצלכם הגישו  :אילן קופרשטייןמר 
 

לא, הגישו יותר, הגישו יותר ואחד מהם לא מופיע פה ברשימה. אז אני    :עובד שטחמר 
 מבקש את שלנו להקפיא עד שנברר את הנושא הזה. 

 

 . 7גם אצלנו הגישו יותר   :אברהם סופרמר 
 

 . 1, הוא אומר שלא מופיע 7  :אילן קופרשטייןמר 
 

 ילו. אני לא יודע מי מופיע אפ  :אברהם סופרמר 
 

שהגיש, ולפי מה שאני יודע ממנו, הוא  1? אצלנו יש עוד אדם 3יש פה    :עובד שטחמר 
אפילו פנה ושאל מה קורה עם הבחירה של הוועדה, אז אני מבקש את שלנו להקפיא עד שנברר את 

 הנושא הזה. 
 

 יוסי אתה יודע?   :אילן קופרשטייןמר 
 

 רק.  3אצלכם יש   :יוסי אלימלךמר 
 

  -לא, היה עוד אדם אחד, ואני מבקש   :ובד שטחעמר 
 
 

 ... לוועדה אחרת, הוא לא יודע.     דובר:
 

הגיש לוועדת ביקורת, יוסי תקפיא את זה שלא נעשה את הדיון פה    :עובד שטחמר 
 כרגע. 
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  -אני חושב שתדחו את ההצבעה הזאת, חבר'ה צריך לעשות  :אברהם סופרמר 
 

, אילן, אילן, שנייה רגע, אבי אני לא ממהר, אנחנו יכולים תעצור  :שמעון סוסןמר 
להמתין למליאה הבאה, ואני ממליץ, אני אבחן את העניין הזה, כלומר מה זה אני? אני אנחה את היועץ 
המשפטי של המועצה יחד עם ועדת הביקורת לבחון את העניין. מה שרוצים לומר, אני רוצה לומר על 

להשתנות מקצה לקצה. אני מסכים עם מה שאילן אומר, השכל הישר אומר  פניו שלא תחשבו שזה יכול
לא גובה לא גיל ולא תואר ולא זה, זה ועדות ביקורת לא באים אנשים ואין קריטריונים לדברים האלה, 

ככלל, עבד כל השנים. עכשיו זה שמישהו יצרוב לו, כי הוא ראה מישהו שהוא מכיר שלא נוח לו או כן 
  -ני לא יודע אם היה, אבל אם היה, זה לעולם יהיה במועצה הזאתנוח לו, זה א

 

 זה כדי למנוע את זה שמעון.   :אברהם סופרמר 
 

  -לא  :שמעון סוסןמר 
 

 קריטריונים מונעים את הפוליטיקה.   :אברהם סופרמר 
 

 אין קריטריונים...   :שמעון סוסןמר 
 

הקריטריונים מונעים את הפוליטיקה  הקריטריונים בדיוק, אני איתך,  :אברהם סופרמר 
 ולא נותנים לה להיכנס בדלת. 

 

 רבותיי בואו, דב ואחר כך אתה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

הקריטריונים היחידים ושלא יהיה חבר ועדת ביקורת אם יש לו רישום    :דב עפרוןמר 
 פלילי, או אם יש לו קרבת משפחה מדרגה ראשונה. 

 

  -ה ברור, דרגת משפחהז  :אילן קופרשטייןמר 
 

 מדרגה ראשונה?    :דב עפרוןמר 
 

 לא, זה ברור, זה ברור.   :יוסי אלימלךמר 
 

 קרבת משפחה היא בחוקי, הם בתקנות.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 או ניגוד עניינים כלשהו.     דובר:
 

 אבי סיימנו, גיא מה רצית לומר?   :שמעון סוסןמר 
 

רגע לעזוב את גנתון בצד. בוועדת ביקורת ואני מגיע מתחום אני רוצה   :גיא פישלרמר 
אנשים.  2-הביקורת, שנים הייתי שמה, גם בצבא וגם באזרחות. ובוועדת ביקורת תמיד יש עדיפות ל

אחד, אחד שעסק בביקורת בעבר, ושתיים אדם שהוא רואה חשבון. למה? כי במהלך ביקורת בייחוד על 
הזה. אז לפחות שניים מתוך הוועדה צריך להיות עם ניסיון. אחד יכול גוף כלשהו הם צריכים את הידע 

להיות אזרח לכל דבר, כמו שאתה אומר, לא משנה מה העיסוק שלו. אבל אם יש לך רואה חשבון 
שנים עסק בביקורת במועצות או בעיריות בוודאי ובוודאי שיש  10מביניהם ויש לך אדם שבמשך 
 דה. עדיפות לבן אדם הזה בתוך הווע

 

גיא, אני רוצה לענות לך, אני אומר לכם, אף דבר לא זה, אגב שלא   :שמעון סוסןמר 
תיבהלו יתר על המידה, הלוואי שוועדות הביקורת לסוגיהם השונים שנבחרות, יעשו את העבודה 
שלהם, לא ראיתי למעט אולי פעם או פעמיים בכל המועצה הזאת, בכל המועצות שאני נמצא בהם 

 הדורות, איזה ועד ביקורת שהוליד תוצרים בלתי רגילים, זה בלשון המעטה אני אומר לכם. לאורך כל 
 

 וטוב שכך.     דובר:
 

לא, אני אומר לכם את האמת, לא ראיתי, רק אם מישהו זה. אחד   :שמעון סוסןמר 
אני לא הדברים שאני אמנע מהם זה אם מישהו שם את עצמו לוועדת ביקורת בשביל לנגוח את הוועדה. 

אתן לכם, לא לכם לא לך, אני אומר לא אתן למערכת לעבוד בצורה כזאתי שבא מישהו רוצה לנגח 
 מערכת. 

 

 יישר כוח.     דובר:
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שנייה, לא אתן, אני לא אתן, כי אני אחראי למערכת שצריכה לעבוד   :שמעון סוסןמר 

הו חושב שהוא יכניס אנשים בשביל ולא זה. עכשיו אני לא מכיר קריטריונים ולא מכיר כלום, אם מיש
לנגח את הוועד בשביל שהוועד לא יתפקד, אני מסכים שוועדת ביקורת צריכה למלא את מלאכתה 
ולבקר את המערכת בפוזיטיב, בחיובי, לבוא לבקר מלשון ביקורת בונה לא ביקורת שרוצה לעצור ועד 

עולם, לא יעזור לאף אחד כלום, לא פה מפעולה, כי לא נחה דעתה בגלל הבחירות, אני לא אסכים לזה ל
 ולא בשום מקום. 

 

 שמעון, יששכר אחרון ואנחנו מסכמים.   :אילן קופרשטייןמר 
 

מדברים פה על פלילי. קודם כל צריך כל הנושא הפלילי היועץ   :יששכר מעטוףמר 
 המשפטי..., כי גם עבירות של תעבורה הם פליליות אבל הם... בפן הפלילי. 

 

 קלון, קלון.   :אלימלך יוסימר 
 

  -צריך לבחון את זה  :יששכר מעטוףמר 
 

 אם יש לו בכלל. אתם מדברים כאילו מישהו נמצא.   :שמעון סוסןמר 
 

עבירות תעבורה הם לא עבירות פליליות, הם לא מופיעות במרשם     דוברת:
 -הפלילי

 

 מה את אומרת.     דובר:
 

  -דוחים את הדיון בנושא ועדות ביקורת לישיבה הבאהרבותיי, אנחנו   :אילן קופרשטייןמר 
 

 נבקש התייחסות של יועץ משפטי.   :שמעון סוסןמר 
 

 בדיוק, נבקש התייחסות של היועץ המשפטי.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 של המועצה.   :שמעון סוסןמר 
 

 ן. והוא יהיה גם נוכח בישיבה הבאה, ונביא את זה שוב לדיו  :אילן קופרשטייןמר 

 
 דיווחי ראש המועצה.  .10
 

 דיווחי ראש המועצה.   :אילן קופרשטייןמר 
 

 יוסי דיווחתם הכול?   :שמעון סוסןמר 
 

 כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

  -יש אירועים שצריכים להיות על הפרק בתקופה הקרובה שהם  :שמעון סוסןמר 
 

 עולה. רבותיי, תודה רבה לילה טוב, הישיבה נ  :אילן קופרשטייןמר 
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  קובץ החלטות
 4/3/2019מיום    4ישיבת מליאה מס' 

 
 את סדר היום כולל התוספות לסדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .30.1.19מיום  3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'   .1
 

 .30.1.19מיום  3פרוטוקול ישיבת מליאה מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 .30.1.19ת מליאה שלא מן המניין מיום אישור ישיב .2
 

 .30.1.19ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 :אישור מכרזים .3

 מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום קונסטרוקציה.  – 25/2018מכרז פומבי מס' 
 לייעוץ וניהול שוק האיכרים.  – 1/2019מכרז זוטא מס' 

 

מתן שירותי ייעוץ ותכנון בתחום  – 25/2018מכרז פומבי מס' פה אחד לאשר  : הוחלטהחלטה
אברמוב אדריכלות והנדסה, וענונו רפי הנדסת מבנים לוי ניהול  :החברות הם קונסטרוקציה.

 פרויקטים וייעוץ הנדסי. 
 

 לייעוץ וניהול שוק האיכרים. – 1/2019מכרז זוטא מס' הוחלט פה אחד לאשר   : החלטה
 שוקי כריםחברת 

 

 :אישור מכרזים (  11     
 רכש ואספקת ציוד טכני. – 20/2018מכרז  - 
 הפעלת מרכז יום ויחידה לתשושי נפש. – 2/2019מכרז  - 
 תחזוקת שערי ביטחון.  – 7/2018מכרז  - 

 

 חברת נבלט., רכש ואספקת ציוד טכני – 20/2018מכרז : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 , חברת מטב.הפעלת מרכז יום ויחידה לתשושי נפש – 2/2019מכרז אחד לאשר : הוחלט פה החלטה
 

חברת ב.ג. אילנית שערים , תחזוקת שערי ביטחון – 7/2018מכרז : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .ואלמנטים אורבניים בע"מ

 

 אשרור נוהל תמיכות. .4
 

 : הוחלט פה אחד לאשרר נוהל תמיכות. החלטה
 

 עות.מינוי ועדת השק .5
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הרכב ועדת השקעות: מנכ"ל המועצה מר יוסי אלימלך, החלטה
גזבר המועצה מר ג'קי להב, סגן גזבר המועצה מר יניב חלפון, ומנהלת חשבונות ראשית  -יו"ר הוועדה 

 גב' חנה נימני. 
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 מינוי חברים לוועדת השונות. .6
 

גב' מאיה אבולש וכן תוספת  –לוועדת איכות הסביבה  : הוחלט ברוב קולות לאשר תוספתהחלטה
 גב' ליאורה פלד וגב' אופירה רונן.   –לוועדת חינוך 

 

 אישור תקציב וצו מיסים ביישובים השונים.  .7
 

למ"ר ₪  13.55ע"ס  2019את צו המיסים למושב גבעת כח לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,174,000ע"ס  2019ציב גבעת כח לשנת למ"ר עסקים, וכן תק₪  6.96-מגורים ו

 

 

למ"ר מגורים ₪  14.79ע"ס  2019את צו המיסים ליישוב ברקת לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,213,000ע"ס  2019למ"ר עסקים, וכן תקציב ברקת לשנת ₪  12.16-ו
 

למ"ר ₪  19.12 ע"ס 2019את צו המיסים ליישוב נחלים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
ע"ס  2019למ"ר קרקע תפוסה, וכן תקציב נחלים לשנת ₪  5.28-למ"ר עסקים ו₪  14.98מגורים, 

2,193,504  .₪ 

 

 :אישור תב"רים .8

 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪.  84,000חדשנות על סך  –)הגדלה(  96תב"ר  -

 מימון: משרד החינוך. מקורות ₪.  M21 – 200,000עיצוב גנים חדשניים  –תב"ר חדש  -

  425,000מקורות מימון: ₪.  500,000 –ביצוע מפרצים ביישובי המועצה  –תב"ר חדש  -
 קרנות הרשות.₪  75,000(, 85%משרד התחבורה )₪    

 

מקורות מימון: ₪.  84,000חדשנות על סך  –)הגדלה(  96תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 קרנות הרשות.

 

מקורות מימון: ₪.  M21 200,000עיצוב גנים חדשניים  –תב"ר חדש פה אחד לאשר : הוחלט החלטה
 משרד החינוך.

 

מקורות ₪.  500,000 –ביצוע מפרצים ביישובי המועצה  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 קרנות הרשות.₪  75,000(, 85%משרד התחבורה )₪  425,000מימון: 

 

 ה ביישוב לפיד.אישור רשות שמיר  (  12     
 

ואילן  : הוחלט פה אחד לאשר רשות שמירה ביישוב לפיד: אריק אטיאס, סימון שייביץ' החלטה
 דביר. 

 

 
 

 
 __________________ 

 שמעון סוסן
 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
 


