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 אישור תוספות לסדר היום. *
 

 -מר שמעון סוסן מקריא את סדר היום ראש המועצה  -
בהנהלה ביקשנו אישרו להוסיף מספר נושאים ואני עכשיו מונה לכם   :שמעון סוסןמר 

של המליאה בפתיח. נושא שמיני יהפוך להיות מינוי חברים לוועדות אותם ומבקש את האישור 
השונות. נושא תשיעי, מינוי ועדת ביקורת לתאגיד היכל התרבות ולתאגיד מעגלים, שאנחנו צריכים 

, 11באסיפה פה לאשר אותם. נושא עשירי, אישור המלצת ועדת תמיכות שישבה לפני שעה. נושא 
אני מבקש לאשר את דיווחי ראש המועצה.  12השונים. ונושא  אישור תקציב למיסים ביישובים

 הנושאים כולם, עם התוספות שדיברנו בהם. בבקשה. 
 

אני שוב חוזר, בנושא ועדת הביקורת, אתם מתכוונים להעלות את זה   מר אברהם סופר:
 במליאה הפעם הזאת? 

 

 לא, זה לא בסדר יום.   :יוסי אלימלךמר 
 

 יקשתם להגיד בוועדות השונות אישור. כי ב  מר אברהם סופר:
 

 לא, זה כל מיני. בשונות זה עולה.   :יוסי אלימלךמר 
 

חברים, כשיגיעו השונות נדבר. אני מבקש לאשר את הנושאים כמו   :שמעון סוסןמר 
 אני מתחיל את הישיבה. שאמרתי, עם התוספות. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו התוספות פה אחד. 

 

 לט פה אחד לאשר את התוספות לסדר היום. : הוחהחלטה

 

 .3.4.19מיום  5אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .1
 

תה יאישור פרוטוקול ישיבת מליאה. יש למישהו הערות למליאה שהי  :שמעון סוסןמר 
 ? הארות? אני מבקש לאשר פרוטוקול. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.3.4.2019-ב
  

 .3.4.19מיום  5פרוטוקול ישיבת מליאה מס' ה אחד לאשר : הוחלט פהחלטה

 

 עמותה לגיל הרך. – 2017אישור דו"ח כספי לשנת  .2
 

עמותה לגיל הרך. הילה לוי מציגה  – 2017אישור דו"ח כספי לשנת   :שמעון סוסןמר 
י אגב, משפט אחד אנמטעם העמותה לגיל הרך. איפה נתן? למה אתה יושב שם? התפטרת מהעמותה? 

מגיע  2017רוצה שתאמרו למליאה ולו. נתן, אנחנו לא יודעים לומר לחברי המליאה שישאלו למה 
 היום? אפילו שאתה, מישהו יודע לומר משהו? 

 

 סאות. יכן, זה נפל בין הכ  :יוסי אלימלךמר 
 

 בין איזה כסאות?   :שמעון סוסןמר 
 

 בין הכיסא שלי לכיסא שלי.   :יוסי אלימלךמר 
 

הבנתי. אנחנו נדרשים מעת לעת, עמותות והתאגידים שסמוכים על   :ן סוסןשמעומר 
נודע רק  2017-שולחנה של המועצה להביא לכאן את הדוחות הכספיים, את המאזנים. והעמותה ב

. אם מישהו שואל, הקדמתי לענות 2017. אז אנחנו מביאים את 2017לאחרונה שהיא לא הביאה את 
 לא בא?  2017. ניסים, אתה יודע יותר למה 2018ר מכן את ולאח 2017לכם. מביאים את 

 

 זה עוד לא היה בתקופתי.  אני לא יודע.   :מר ניסים עידן
 

אלה החיים, אל תדאג. המועצה חבל ברור. זה בתקופה של אף אחד.   :שמעון סוסןמר 
 מודיעין, אלה החיים. בבקשה, הילה. 
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 ₪.  752,000של  הסתיימה ברווח 2017שנת    :גב' הילה לוי
 

 אסור להגיד את המילה רווח.   :שמעון סוסןמר 
 

 ₪.  586,000, שהסתיימה בגירעון של 2018הכנסות. לעומת שנת    :גב' הילה לוי
 

 . 2017חבר'ה, תנו לה בבקשה להציג את   :שמעון סוסןמר 
 

ל וך הכס₪. מיליון  5.5הסתיימה בסך של  2017ביתרת הנכסים בשנת    :גב' הילה לוי
 . 2018הסתיימו, הנכסים פחות ההתחייבויות, במיליון שקלים. שנת  2017הנכסים נטו בשנת 

 

', אנחנו מנתחים. יש שאלות? 17'. את מסיימת 17לא, לא, אנחנו   :שמעון סוסןמר 
 '? 17'. סיימתם 18' מצביעים. ולאחר מכן 17'. 17תסיימי 

 

  -אם אין שאלות    :גב' הילה לוי
 

 '? 17לא, לא, את סיימת להציג את   :ון סוסןשמעמר 
 

 כן.    :גב' הילה לוי
 

 ? 2017חברים, יש למישהו שאלות לגבי אישור דו"ח כספי לשנת   :שמעון סוסןמר 
 

 כן. אפשר להסביר את הגירעון? למה הגירעון?    מר אהרון גל:
 

'. הוא ביקש 18ואת ' 17פשוט הצגתי את '. 18-אז לא, הגירעון הוא ל   :גב' הילה לוי
 '. 17שאני אעצור, אסיים את 

 

 ' מה שהיה גירעון. 17אז    מר אהרון גל:
 

 ' יש עודף. 17-לא, לא. ב   :גב' הילה לוי
 

' יש לך שאלות? יש למישהו שאלות? אני 17' גירעון. 18-' עודף, ו17  :שמעון סוסןמר 
בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד.  של העמותה לגיל הרך. מי 2017מבקש לאשר דוח כספי לשנת 

 '. 18-תעברי בבקשה ל
 

 עמותה לגיל הרך. – 2017דו"ח כספי לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 עמותה לגיל הרך. – 2018אישור דו"ח כספי לשנת  .3
 

שקלים. יתרת הנכסים בניכוי  586,000הסתיימה בגירעון של  2018שנת    :גב' הילה לוי
 2,950,000מיליון שקלים כספים פנויים. העמותה מייעדת  2יש יתרה של  31.12-ההתחייבויות ל

 לפתיחת מעונות חדשים בשנה הקרובה. 
 

 הצטיידות.    :ג'קי להבמר 
 

לשאלתך, לעניין הגירעון השנה, הצטיידות ופתיחת מעונות חדשים.    :גב' הילה לוי
. מעונות קטנים. בנוסף היו 2018ניים בשנת יש מספר מעונות שהם מעונות גירעו 2018לעמותה בשנת 

שקלים  600,000תוספות שכר למטפלות, לסייעות ולעובדי השטח. ועומדת לזכותה במועצה תמיכה של 
 . אם יש שאלות? 2018. זהו מבחינת 2019-שאמורה להתקבל ב

 

כן. איך את מגיעה, האם בתקציב אין צופה פני עתיד בקטע הזה?   מר ניסים עידן:
 תם עושים את התקציב, המאזן, לא יודע, אין צופה פני עתיד בקטע הזה? כשא

 

הנתון. אין מבחינת מה אתה שואל? המאזן הוא המצב כמו שהוא.    :גב' הילה לוי
 קדימה. 

 

מאזן הוא לא עתידי. עתידי זה מופיע בתוך התקציבים. התקציבים יש     דובר:
 לנו ניצול תקציבי של הכספים. 
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יש לי שאלה, שמעון. השאלה שלי, בשנים האחרונות, בעשור האחרון,    גל:מר אהרון 
 היו המון פיתוח אצלנו, יש המון הרחבות שבעצם הסתיימו. אין הרחבות  היום. 

 

 זו לא שאלה אלי.   :שמעון סוסןמר 
 

לא, זה שייך. כי כמות הילדים שתהיה לנו בעתיד, אני מעריך, לאט    מר אהרון גל:
, אם אני לא טועה. כי הזוגות הצעירים שקנו מתבגרים, והשאלה אם יש כאן תחזית מה לאט יורדת

 הולך להיות בשנים הקרובות. 
 

 זו לא שאלה אלי.    :גב' הילה לוי
 

אהרון, מדובר פה באנשי מקצוע שמציגים את הדוח, משקפים מצב.   :שמעון סוסןמר 
ה יהיה, אולי בטעות הם יודעים גם. מי שיענה ל לא מתעסקים במדיניות, לא מתעסקים במוהם סך הכ

לך על השאלות האלה זה נתן. רק שנייה, נתן רק נכנס לפני שעתיים. אתה רוצה כבר שיגיד לך איזה 
 תחזית? למרות שהוא יודע לא מעט. אתה רוצה לענות משהו או שאתה רוצה לענות בישיבה הבאה? 

 

ו לישיבה הבאה. אז קודם כל, לפי הצפי יש אני אענה לו. אני אכין אות   :רלמר נתן ריג
ילדים פוטנציאל. גם היום וגם בעתיד. כשאתה בונה מעונות חדשים אתה לא מקבל  1,000-קרוב ל

שנים, לעשור. אני לא  10-אישור בנייה למעונות חדשים ללא צפי של ילדים עתידיים במשך קרוב ל
טיסטיקות שהם עושים, משרד הכלכלה. על ספר. יש להם סטמדבר איתך שמתכננים לידה כמו בבתי 

סמך זה הם מאשרים לך מבנים. ואם אישרו לנו מבנים לפיתוח נוסף, סימן שהצפי שלהם, התחזית 
שלהם זה לשמור לפחות על הסטטוס קוו שקיים כאן כיום. עכשיו, אם המעונות כמו שאתם חיים 

 17, 15ל התחלנו עם מעון במזור עם כולכם, הרי בבארות יצחק עם ילדים מבחוץ בעיקר, אנחנו למש
 ילדים. אז אנחנו ברוך השם הולכים וגדלים ונותנים שירות למירב הילדים.  96ילדים. שנה הבאה יש 

 

נתן, כשאתה תיכנס לתפקיד, אנחנו נבקש אותך ואת יו"ר העמותה   :שמעון סוסןמר 
שינויים רדיקאליים באופן יחסי שיושב לידך, ניסים עידן, לבוא לתת. הרי גם ככה אנחנו הולכים ל

לעמותה בחמשת המעונות שכעת מוצבים. זו בשורה גדולה למועצה. אגב, אנחנו כרגע במצב שדרשנו 
מעונות נוספים. שמעונות גדולים בהרבה מובנים, גם גדולים פיזית אבל גם תקנית, כמו שאתם יכולים 

ע קרוב לחמישה מיליון שקלים רק להניח, בהשקעה די גדולה של המועצה. אנחנו הולכים להשקי
מיליון, יחד עם הפיתוח. יביאו למצב  20מיליון. ביחד  15המועצה, בתוך התקציב שהממשלה נתנה. 

שמעונות גדולים יהיו השנה כבר בספטמבר. אנחנו מלאי תקווה שייפתחו בספטמבר. אגב, איך זה 
 ם זה. הולך? זה הולך לכיוון? אנחנו בספטמבר נפתח את המעונות שבה

 

עם לחץ מאסיבי  1.9-כדי שיהיה מעודכן. מה שבטוח, שלושה ייפתחו ב   :רלמר נתן ריג
 ואחרי החגים ייפתחו עוד שניים. שלנו היום שישבנו עם קבלן הפיתוח. 

 

בסדר. אז אני מסכם את הדברים, אם מישהו לא הקשיב. בעצם אהרון,   :שמעון סוסןמר 
בא והעניק את התקציב הזה למעונות הללו, הוא בעצם לא נתן  מה שנתן אומר לך, כשמשרד הכלכלה

את זה בחוויה סתם. הוא נתן את זה בחוויה בכפוף לכך שראה את היכולת להכיל אותם. תמשיכי 
 ? סיימת? 2018בבקשה לסיים את תקציב 

 

 סיימתי. הם היו בשאלות.    :גב' הילה לוי
 

 '? 18העיקרים. מה אמרת תקציב תחזרי, הם שכחו. תחזרי על   :שמעון סוסןמר 
 

 ', לא תקציב. 18על מאזן    :גב' הילה לוי
 

 ', סליחה. 18מאזן   :שמעון סוסןמר 
 

שקלים. שסך הכספים  586,000הסתיימה בגירעון של  2018ששנת    :גב' הילה לוי
ת מעונות שקלים לפתיח 2,900,000מיליון שקלים בלבד ויש לה ייעוד של  2הפנויים שיש לעמותה זה 

 מהמועצה. ₪  600,000חדשים והוצאות נוספות בשנה הקרובה. ועומדת לזכותה יתרה של 
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של העמותה  2018יש למישהו שאלות? אני מבקש לאשר את דוח כספי   :שמעון סוסןמר 

לגיל הרך. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התקציב פה אחד. תודה רבה לכם. תודה לחברים שלנו 
ה כמובן ליו"ר העמותה ניסים עידן, שעושה עבודת קודש. ונתן, שנכנס מחרתיים להתחיל תודבעמותה. 

לעבוד, רשמית, כן?  אנחנו אומרים שהיום ביקשנו את שרון, המנהלת החדשה  לבוא לכאן. היא חלק 
מהנושאים שישנם לדיון. אבל בהזדמנות הזאת אני מדווח לכם שנתן בעוד יומיים יישב בעמותה לגיל 

באופן קבוע. כמובן ימשיך ללוות את מה שצריך ולעזור ולסייע. אבל מנהלת אגף חינוך תיכנס  הרך
 ותשב בתחתית שלה. 

 

 עמותה לגיל הרך. – 2018דו"ח כספי לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 "מעגלים". -חינוך תרבות ופנאי  תאגיד – 2018אישור דו"ח כספי לשנת  .4
 

, תאגיד מעגלים. בבקשה, 2018רביעי, אישור דוח כספי לשנת נושא   :שמעון סוסןמר 
 שייקה. 

 

שקל ואם  196,000ערב טוב. השנה הזאת הסתיימה בעודף של    מר שייקה רוט:
. אם גם לוקחים בחשבון רישומים שקשורים לשנים קודמות, אז העודף 150-מנטרלים רכוש קרוב ל

ת, בעיקר בנושא הסעות, ירידה, בלי לפגוע בהסעות . וזה נובע גם מהתייעלו250הוא אפילו יותר, 
. ירידה מאוד משמעותית. דבר נוסף, יש פה כסף שהתקבל 900-ל 1,300,000-מבחינת ההוצאה, מ

ממשרדי ממשלה, הרבה יותר ממה שנצפה. כלומר בערך כמיליון שקל יותר מאשר היה בתקציב. הדבר 
, אז 250, גידול בתקציב שהמועצה נותנת של רק של מיליון 1.5הזה אפשר, למרות גידול בהוצאות של 

בעצם מראה גם כן על מגמה של שיפור. אני חושב שאלה הדברים העיקריים. סך הכל שנה מוצלחת 
 וטובה. יש שאלות? 

 

עוד לא התחילו לשאול אותך. פה אין חבר שלא ישאל אותך שאלה. כן,   :שמעון סוסןמר 
י של תאגיד מעגלים שהוצג בפניכם, אני מבקש לאשר אותו. מי דוח כספחברים. יש למישהו שאלות? 

בעד? מישהו מתנגד? אושר פה אחד. תודה רבה. בהזדמנות הזאת כמובן אני יכול לומר לכם שתאגיד 
מעגלים, שאתמול היה הדירקטוריון שלו פה, והמנכ"לית הציגה פה את שנעשה בתאגיד גם ברבעון 

, ואנחנו רואים שם שיפור מתמיד. גם בהתנהלות 2018תו של הזה, מעבר לדוח שעכשיו אישרנו או
הכספית, אבל גם בתוכניות. ובאמת, היה מרנין את הלב לשמוע את מה שנעשה בתאגיד ויישר כוח 
רבקה לך, ולכל העושים במלאכה ותודה רבה לך. ולכל הצוות. תמסרי להם כמובן מכאן את הערכתנו 

 הרבה. תודה רבה. 
 

 תאגיד "מעגלים". – 2018דו"ח כספי לשנת אחד לאשר  : הוחלט פההחלטה

 
 תאגיד לניהול היכל התרבות. – 2018אישור דו"ח כספי לשנת  .5
 

תאגיד לניהול היכל התרבות. מי מציג  – 2018אישור דוח כספי לשנת   :שמעון סוסןמר 
 מדמוני. בבקשה. אבשלום את זה? רואה החשבון? 

 

תה שנה טובה יהי 2018כולם. אהיה קצר כמו כולם. שנת ערב טוב ל  :שלום מדמוניאבמר 
ל ומבחינת התוצאות של התאגיד. יש לנו גידול בהכנסות. יחד עם זה יש לנו גם גידול בהוצאות. סך הכ

. זו תוצאה גם של צמצום של התמיכה של המועצה. וגם היו קצת 215,000השנה הסתיימה בעודף של 
שקל. אם עברתם על הדוח, ראיתם את  215,000רק בעודף של שינויים בשכר ולכן השנה הסתיימה 

 ההרכב של ההכנסות וההוצאות. אם יש לכם שאלות, אנחנו פה. 
 

 יתה תמיכת המועצה? ימה ה  :מר אילן קופרשטיין
 

. פה 1,667,000-. לעומת ה1,547,000יתה יהתמיכה של המועצה השנה ה  :מר אבשלום מדמוני
 השנה זה עולה ויורד. 
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 תה תמיכת המועצה? ילא שומעים, תחזור. מה הי  :ר אילן קופרשטייןמ

 

 . 1,667,000לעומת  1,547,000 2018יתה בשנת יהתמיכה של המועצה ה  :מר אבשלום מדמוני
 

 מיליון.  2.5-כשהתחלנו ב  :מר אילן קופרשטיין
 

 אבל כל שנה זה הולך ויורד.   :מר אבשלום מדמוני
 

 , למישהו יש שאלות? בבקשה. חברים  :שמעון סוסןמר 
 

אולי יש לי חור בהשכלה בקטע הזה של ההיכל, כל נושא הכספים שם,   מר יששכר מעטוף:
איך זה מתבטא מבחינת מועצה מול מלכ"ר? איך זה נכנס? מה עושים בכסף? כל הדברים האלה. 

 בעודף. 
 

ששכר, כל יאין בעיה. אני שמח שאתה שואל את השאלות האלה.   :שמעון סוסןמר 
תאגיד שבא בפניך, חברים, זה מפריע. לא, אני לא מסכים. אם לאנשים משעמם והם באו לשבת פה 
בשביל לדבר, מוזמנים לצאת החוצה. אני מבקש. תקשיב, כל תאגיד שנמצא כאן בדיון, כל חברה, כל 

דירקטוריון. יש   עמותה, יש לה בורד, יש לה דירקטוריון או הנהלה ויו"ר. לתאגיד של היכל התרבות יש
בו אנשים שמיוצגים על ידי המועצה על פי חוק. חלק חברי מועצה, חלק עובדים. עקרונית אני מספר 

ויש חשבון בנק, ויש התנהלות. כל גוף מתנהל עצמאית. הוא לא קשור למועצה. המועצה תומכת לך. 
כמו תושבים למען תושבים, בגופים שונים, כמו עמותה לגיל הרך, כמו התאגיד, כמו עמותת התיירות, 

כמו עמותה לחבר הוותיק, ועוד ועוד. כמו מעגלים ועוד כהנה וכהנה. וכל הדברים מובאים לכאן. כל 
גוף סטטוטורי מתנהל בחשבון בנפרד עם חותמים בנפרד, עם הנהלה בנפרד. כמו המועצה הזאת פה 

הלת עמותה, או כיוצא בזה. שיושבת מנהלת המועצה, לכל גוף יש מועצה שלו. דירקטוריון או הנ
ל אגב מבוקר על ידי משרד הפנים. התנהלות כספית. מה ווועדות ביקורת והתנהלות על פי תקן. הכ

פירוש? אתה שואל שאלה מה הוא עושה עם הכסף. אני לא יודע מה הוא עושה עם הכסף. אני לא יודע 
ת של מכירת מינויים, ומי שמשלם, להגיד לך מה הוא עושה עם הכסף. אני יודע להגיד לך שיש התנהלו

איך שמשלם, הכסף מופנה לחשבון של התאגיד. בין אם שילמת בכרטיס אשראי ובין אם שילמת 
בהעברה בנקאית ובין אם שילמת בצ'ק אם קיבלו. אינני יודע. אבל ברמת העיקרון זאת שאלה בסדר, 

להיכנס לחשבון. מה אתה מצפה  אפשר היה לדלג עליה במובן זה שכסף שנכנס לגוף ציבורי מתפקידו
 שיגידו לך? שהוא שלא נכנס לחשבון? 

 

 לא, הבנת את השאלה.   מר יששכר מעטוף:
 

 אז מה?   :שמעון סוסןמר 
 

אני מבין שגם ... לפני כן, אני מבין שכל תאגיד הוא יישות משפטית   מר יששכר מעטוף:
קורה משהו שהתאגיד, שאם קורה משהו  בפני עצמה. ובעצם מי שמפקח עליו זה המועצה. שאם חלילה

 חלילה שהוא פושט רגל, משהו שבעצם מי שנתבע זה גם כן המועצה. אם אני לא טועה. 
 

פה עו"ד חן סומך, אני מבקש שתענה תעצור, תעצור. אז תעצור.   :שמעון סוסןמר 
 בבקשה. אין דבר כזה לא נתבע ולא כן נתבע. בבקשה, חן. 

 

עקרוני, לכל אחד מהתאגידים יש מקורות תקציב שהם מקורות  באופן   :עו"ד חן סומך
עצמאיים ומקורות תקציביים שהם תמיכות וכסף שמעבירים להם מהמועצה. כל אחד מהתאגידים, 
כמו שאתה אמרת, הוא יישות משפטית עצמאית לכל דבר ועניין. אם התאגיד שרותם עומד בראשו 

ע למועצה. גם אם יפרקו את התאגיד, למועצה זה לא  יגיע. ייתבע, זה יגיע רק לתאגיד הזה. זה לא יגי
יש הפרדה תאגידית מובנית מוחלטת. עכשיו, כל התאגידים האלה, למעט החברה הכלכלית הם 
תאגידים ללא מטרות רווח. זאת אומרת שהשורה התחתונה שלהם זה שאם הם מצליחים לייצר עודף 

לא חוזר לבעלי המניות של המועצה או משהו כזה. של הכנסות, זה הולך לתוך הפעילות שלהם. זה 
החברה הכלכלית, לצורך העניין, היא כן, כשיש לה עודפים, יכולה לשלם דיווידנד למועצה שהיא בעלת 

 המניות של המועצה. זה העניין.
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עכשיו, התאגיד הזה מבטא מדיניות של המועצה. מדיניות של המועצה,  מהרגע שהקמנו את התאגיד  

אנחנו ידענו שהפעילות הזאת לטווח ארוך היא פעילות שהיא לא מסמנת כלכלה. היא מסמנת הזה, 
ערכים, היא מסמנת תרבות, מסמנת רוח. והרוח הזאת, המועצה כל שנה משתתפת. ככל שהתאגיד הזה 
יעמוד על אדנים עצמאיים יותר, ההשתתפות של המועצה תהיה קטנה יותר. אבל תאגידים כאלה לא 

 1.5-מצב שהם מפיקים רווחים. בדרך כלל יש השתתפות. וכאן המועצה משתתפת השנה בפועלים ב
 מיליון שקל. זה אומר שיש הצלחה משמעותית לצמצום הפער.  2.5-מיליון. זה התחיל ב

 

תודה, חן. ידידיי. יש עוד שאלות לפני שנאשר את הדוח הכספי של   :שמעון סוסןמר 
 התאגיד של היכל התרבות? 

 

 כן, אני רוצה לשאול. מטרת הרווח, לאן היא מיועדת?    :קי להבג'מר 
 

 יש קריטריון,   :מר אבשלום מדמוני
 

 בשנה הקודמת אמרתם שזה לטובת מעלית.    מר אהרון גל:
 

המעלית, נפתח את הסכום הזה ונקים את כן, גם השנה. זה הולך לשם.   :שמעון סוסןמר 
 מהעודף. המעלית שרצינו להקים לקומה ההיא 

 

אם אני מבין נכון את השאלה, במילים אחרות, לו לא היה ייעוץ ספציפי   מר אייל דה פאו:
  -בעודף היית מצפה שהתמיכה תקטן ושהקשר 

 

רכאות אני אומר, יכמו שהבנתם, במקור התאגיד הזה היה ערוך, במ  :שמעון סוסןמר 
רכנו. אגב, תבדקו, כל היכל תרבות בארץ מיליון. כך אנחנו הע 3-ל 2.5להיות בר השתתפות של בין 

משתתפים הערים גם יותר. אבל מכיוון שהוא מצליח, תיכף נעמוד על זה, נאמר מספר משפטים בעניין 
הזה, אז זה הולך ופוחת. העניין של המעלית דובר הרווח הזה בגדול הותרנו אותו להיות כזה שייקח 

שקל מעלית, שתיתן מענה לקומת גלריה  350,000? אותו לכיוון של פיתוח במעלית שתעלה בערך כמה
ששם ביקשו אותנו. כי אנחנו לא תכננו, את הקומה הזאת, מי שמכיר, איפה שהעמדנו שם מעל האולם 
הקטן, זה לא היה מתוכנן להיות זה. אנחנו ניצלנו את זה תוך כדי תנועה, אבל לא הקמנו מעלית. שם 

זה כי לא היה מתוכנן בכלל. הרווחנו מקום, הרווחנו שטח שהוא לא נתנו מענים לנגישות. לא תכננו את 
התקרה של האולם הקטן, שהוא מקום מדהים, ששם אנחנו יכולים לעשות תערוכות ועוד מיצגים ועוד 

אני מבקש לאשר את  מפעלים כאלה ואחרים, אז אנחנו נקים את המעלית בסכום הזה. יש עוד שאלות?
של תאגיד לניהול  2018י. אני מבקש לאשר דוח הכספי והמילולי לשנת והמילול. 2018הדוח הכספי של 

אני   אושר פה אחד. תודה לך, רו"ח אבשלום מדמוני.  היכל התרבות. מי בעד? מישהו מתנגד?
רוצה לומר מספר משפטים, באמת. אנחנו נוגעים כעת בתאגיד שהמנכ"ל שלו פה, רותם, כולם מכירים 

צנוע. רותם הוא מנכ"ל של התאגיד, ואני אומר לך שיש שם ניהול אותו? רותם אדוט, הוא קצת 
אני רוצה לומר לכם שההתנהלות של התאגיד, זאת מקצועי לעילא ולעילא. ואנחנו רוצים לפרגן. 

הזדמנות מבחינתי כיו"ר לומר לכם, וכמי שמקבל לא מעט משוב וגם אני רואה את המספרים וגם אני 
לעילא ולעילא, מקצועית, ברמה הכי גבוהה. ואני לא בומבסטי ואפילו רואה, לומר לכם שיש התנהלות 

לא דרמטי. אנחנו רואים עלייה שנה אחר שנה במנויים. אנחנו רואים בהתנהלות, אנחנו רואים בניהול. 
המקום הוא הכי פחות מטריד אותי. שקט כמעט מוחלט, מופעל כמעט יום יום, וממוצה בכל הרמות 

, ואני אומר לך רותם ולכל הצוות שאיתך, יישר כוח ותודה רבה. אגב, הם קיבלו שלו, הכלכליות. באמת
ממס הכנסה, שזה לא דבר פשוט, אפס ליקויים. מס הכנסה בא, עשה ביקורת, אפס ליקויים. נחמה, לא 
יכול להיות דבר כזה. אם יבואו למשכורת שלך, ימצאו תקלות. אז יישר כוח לך ולכל הצוות, רותם, 

 באמת.  
 

 תאגיד לניהול היכל התרבות. – 2018דו"ח כספי לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
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₪.  1,100הסתיים בגרעון  –עיצוב מרחבי למידה חט"ב עמלנית  –)סגירה(  85אישור תב"ר  .6
 מקורות מימון: קרנות הרשות. 

 

 . בבקשה. סגירה. עיצוב מרחבי למידה חט"ב עמלנית 85אישור תב"ר   :שמעון סוסןמר 
 

כמו שהקראת. אין לי יותר נפח לשורה הזאת. מביאים לסגירה. כל    :ג'קי להבמר 
סכום שהתעכבנו במליאה קודמת, אני מזכיר, אנחנו מביאים לסגירה תב"רים שהסתיימה הפעילות 

תה פעילות מעל שנה ואין צפי להמשך פעילות, שלא יסתיימו, שיסתיימו או בגירעון או יבהם, שלא הי
 . אנחנו מביאים אותו לסגירת לידיעת המליאה ולאישורה. 1,100בעודף. וזה בגירעון של 

 

אני מבקש לאשר לסגור את התב"ר על פי מה שהגזבר דיווח כעת. מי   :שמעון סוסןמר 
שקל, שמקורות המימון  1,100, שהסתיים בגירעון 85אושרה סגירת התב"ר  מישהו מתנגד? בעד?

 מקרנות הרשות. 
 

הסתיים  –עיצוב מרחבי למידה חט"ב עמלנית  –)סגירה(  85תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר טההחל
 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪.  1,100בגרעון 

 
  .מינוי חברים לוועדות השונות .9
 

 כרגע היא תקועה בפקק. אני עובר למינוי חברים לוועדות השונות.   7  :שמעון סוסןמר 
 

חנו מבקשים למנות לועדת איכות הסביבה את רחל אסא, הילה אנ  :יוסי אלימלךמר 
 רוטברג וענת אשכנזי. 

 

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

ועדת כחברות : הוחלט פה אחד לאשר את מינויין של רחל אסא, הילה רוטברג וענת אשכנזי החלטה
 איכות הסביבה. 

 
 היכל התרבות ולתאגיד מעגלים. מינוי ועדת ביקורת לתאגיד  .10

 

 מינוי ועדת ביקורת לתאגיד היכל התרבות.  :שמעון סוסןמר 
 

בכובענו כאסיפה כללית אנחנו מבקשים לאשר לוועדת הביקורת בהיכל   :יוסי אלימלךמר 
 התרבות את שרון דוד, איילה קדרון ורוני דרור. 

 

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

ועדת כחברי : הוחלט פה אחד לאשר את מינוים של שרון דוד, איילה קדרון ורוני דרור החלטה
 ביקורת בהיכל התרבות. 

 
 ולתאגיד מעגלים ועדת ביקורת צדוק שמח, מירי אפל וטובי קרוא.   :יוסי אלימלךמר 

 

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

ועדת  יד לאשר את מינוים של צדוק שמח, מירי אפל וטובי קרוא כחבר: הוחלט פה אחהחלטה
 ביקורת לתאגיד מעגלים. 
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 אישור המלצת ועדת תמיכות.  .11

 
 אישור המלצת ועדת תמיכות שישבה עכשיו.   :שמעון סוסןמר 

 

ועדת התמיכות דנה בחלק מהבקשות שהוגשו. חלק מהבקשות נדחו,   :יוסי אלימלךמר 
ועדת התמיכת ממליצה לאשר ות אמורות להשלים מסמכים למיניהם. בינתיים לעת עתה חלק מהבקש

שקל. ולאשר לעמותת תושבים  150,000לעמותה לקידום התיירות בחבל מודיעין סכום תמיכה של 
 שקל.  350,000למען תושבים בחבל מודיעין סכום תמיכה של 

 

 מי בעד? מישהו מתנגד?   :שמעון סוסןמר 
 

 אני לא מצביע על זה כחבר עמותה. ... הביטחון תוציא אותי מזה.    דה פאו:מר אייל 
 

 אושר, למעט אייל דה פאו שנמנע.   :שמעון סוסןמר 
 

 איך זה עובד רק נושא התמיכות?     :דובר
 

  -הוועדה יש לה את התקציב והיא בוחרת, לצורך העניין   :מר רונן זיידמן
 

מיליון שקל  2ה אישרה בתקציב השנתי מסגרת של מליאת המועצ  :יוסי אלימלךמר 
יש עמותות שהגישו והן צריכות להשלים מסמכים לתמיכה. כי אנחנו לא יודעים מי יגיש ומי לא יגיש. 

 וחומרים ואחרי זה נחליט כמה. 
 

 –( לאשר את המלצת ועדת התמיכות 1 : הוחלט ברוב קולות )נמנעהחלטה
 ₪. 150,000של  תמיכה בעמותה לקידום התיירות בסך

 ₪ . 350,000תמיכה בעמותת תושבים למען תושבים בסך של 

 
  ר תקציב למיסים ביישובים השונים.אישו .12

 

 נושא הבא, אישור תקציב למיסים ביישובים השונים.   :יוסי אלימלךמר 
 

טוב, אנחנו כרגע מביאים לאישורכם שני יישובים בעצם שהגישו    :ג'קי להבמר 
בן שמן הגיש תקציב בהיקף של  כרםבן שמן ומושב בן שמן. כאשר  כרםוי מיסים. זה תקציבים וצו

בתעריף  2019-, כאשר צו המיסים של היישוב ל2019-. זה תקציב היישוב ל2019לשנת ₪,  267,271
 למטר. ₪  6.96מגורים 

 

 בן שמן?  כרםבן שמן, מי בעד התקציב של  כרםזהו? להצבעה?   :שמעון סוסןמר 
 

  -מספיק להם? כי הסכומים מאוד מאוד   אייל דה פאו:מר 
 

בן שמן פה  כרםמשפחות. מישהו מתנגד? אושר תקציב  20כן, כן, הם   :שמעון סוסןמר 
 אחד. 

 

למ"ר ₪  6.96ע"ס  2019לשנת  בן שמן צו המיסים למושב כרם : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה
 ₪.  267,271מגורים, וכן תקציב כרם בן שמן 

 
. זה 1,266,008מושב בן שמן. מגיש למליאה תקציב לאישור בסך    :ג'קי להבמר 

למטר ותעריף ₪  15.15 –, תעריף מגורים 2019תקציב היישוב. כאשר צו המיסים של היישוב לשנת 
 למטר. ₪  5.33עסקים 

 

זה תקציב בן שמן? מי בעד תקציב מושב בן שמן? מישהו מתנגד? אושר   :שמעון סוסןמר 
 אחד.  פה

 

למ"ר ₪  15.15ע"ס  2019לשנת  מושב בן שמןצו המיסים ל: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 ₪.  1,266,008ע"ס  2019למ"ר עסקים, וכן תקציב בן שמן לשנת  5.33-מגורים ו
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ביקשו במליאה הקודמת לתת סקירה בעצם מי הגיש, מי עדיין לא    :ג'קי להבמר 

 הגיש? 
 

 מי לא הגיש. למה מי הגיש? תגיד מי לא הגיש.  לא,  :שמעון סוסןמר 
 

נכון לכרגע, לרבות כרגע היישובים שהקראתי ואישרתם אותם, ארבעה    :ג'קי להבמר 
 . זה מבחינת ההיסטוריה זה דווקא ציון מאוד גבוה, מבחינת ההגשה. 23עדיין לא הגישו מתוך 

 

 , מצוין, אז למה להתאמץ? ל טובוהתחלת רע. אם אתה אומר להם שהכ  :שמעון סוסןמר 
 

אמרתי ציון מאוד גבוה. לא אמרתי ציון מקסימאלי. זה יחסית. דיברנו    :ג'קי להבמר 
 על כך שבישיבה הזאת, אנחנו הוצאנו גם הודעות ליישובים. מי שלא הגיש, אני אקריא את השמות. זה

 , זה מבוא מודיעין. בית עריף, זה כפר דניאל, זה נופך
 

שנייה. יש פה נציגים למליאה מארבעת היישובים. אני מבקש שיצאו   :סןשמעון סומר 
להביא לנו את התקציב לפעם הבאה. זה חשוב. בסדר, אנשי קשר שלנו בעניין הזה ולדחוק בוועדים 

  תודה. 
 
 

 דיווחי ראש המועצה.  .8
 

יע יתה אמורה להגיחברים, סיימנו את הנושאים, כן? שרון שני, שה  :שמעון סוסןמר 
לכאן, היא אגב עובדת עד מחר במחוז ירושלים. היא נתקעה בפקק שכנראה פקק שאתם מכירים אותו 
שם במזרח, כשמדובר בפקקים האכזריים האלה של ירושלים. היא עד מחר עובדת במחוז ירושלים. 

י יתה אמורה לבוא לכאן, רצינו להציג אותה. לצערנו היא בטח תגיע אחרייתה מפקחת והיא היהיא ה
שלא נהיה פה. אז ביקשתי שנדחה אותה לפעם הבאה, להיכרות שיש למערכת שלה עם חברי המועצה. 

 עד אז אני רוצה לעדכן מספר עדכונים ולסיים את הישיבה. 
 יוסי בעצם אלו נושאים שאתה צריך לעדכן עליהם. בוא נחלק קצת. 

 

ת העלמין הצבאי בחדיד. טקס יום הזיכרון, מי שמעוניין להשתתף, בבי  :יוסי אלימלךמר 
בבוקר ביום הזיכרון. כל עובדי המועצה משתתפים בו. חברי המליאה מוזמנים כמובן. כמו  11:00

שראש המועצה הזכיר קודם, אירוע יום העצמאות המרכזי שהיינו מקיימים אותו בתל חדיד מבוטל 
  -השנה. אנחנו מתמקדים 

 

  -כפיילוט. הוא לא מבוטל   :שמעון סוסןמר 
 

 השנה.   :יוסי אלימלךמר 
 

 הפיילוט.   :שמעון סוסןמר 
 

אין אירוע יום העצמאות מרכזי. יש לכם פליירים על השולחן. יש   :יוסי אלימלךמר 
פרויקט, מי שזוכר, אישרתם בעבר תב"רים  להקמת שוק איכרים. אז אני מזכיר לכם, את הפרויקט 

 הזה זה שוק איכרים, 
 

 במקום יום עצמאות? זה התחליף?  זה  :מר אילן קופרשטיין
 

ככה קוראים לחברה, דרך אגב. המדינה מממנת את רוב הפרויקט הזה.   :יוסי אלימלךמר 
שמקבלים את כל הפסיליטיז שם ואת הוא נועד לעודד גם את החקלאים, את חקלאי המועצה, 

ה מצד אחד זהדוכנים בחינם. לא עולה להם כלום. הם רק באים ומוכרים את התוצרת שלהם. 
החקלאים שבעצם אין להם הוצאות. מצד שני המחירים שהם מוכרים הם מוגבלים. המדינה קובעת 

  -את המחירים. אחת לשבוע 
 

 כדאי לבוא לשם.   :שמעון סוסןמר 
 

אחת לשבוע באינטרנט, נקבעים המחירים. הפרויקט הזה מתחיל ביום   :יוסי אלימלךמר 
 שישי הקרוב. 
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 חמישי.   :שמעון סוסןמר 

 

יום שישי הקרוב. בגלל שיום חמישי, השבוע הקרוב זה שבוע הבא, זה   :יוסי אלימלךמר 
יהיה רק ביום שישי, כי זה יום השואה ויום הזיכרון. או יום העצמאות. ולאחר מכן הוא יעבוד באופן 

ם הם של שוטף, כל יום חמישי מהצהריים עד הלילה ויום שישי מהבוקר עד הצהריים. רוב הדוכני
חקלאי המועצה. אנחנו פונים אליכם לעודד כל אחד ביישובו. יש לנו עוד דוכנים פנויים. אם יש 
חקלאים שמעוניינים, למרות שפנינו אליהם, אבל אם יש חקלאים שמעוניינים, אנחנו נשמח גם לתת 

 להם דוכנים שם. זה פרויקט שמתחיל ביום שישי הקרוב, כולכם מוזמנים לפתיחה. 
 

 כמה נענו מתוך היישובים?    :מרדכי כהןמר 
 

 בינתיים.  16  :יוסי אלימלךמר 
 

אבל זה משמעותי, כי אנשים מביאים תוצרת שלהם. אגב, יוסי אמר   :שמעון סוסןמר 
את זה. המדינה משקיעה. המועצה גם תומכת והיא תומכת לא במעט. בכל הפרויקט הזה, כמעט 

נחנו רואים חשיבות עליונה להתחבר לפרויקט הזה, שבא ומחבר, . אבל א250 שקל? או יותר? 200,000

. יש לך מצב שבו גם הלקוחות שיבואו לשם ייהנו ממחיר. גם החקלאים ייהנו  win-winזה בעצם 
מתוצרת שהם יוכלו למכור אותה, ואנחנו מוזמנים כל החקלאים להיות שם, כשזה ללא תשלום. 

 טוב לכולם בה. ובעצם מערכת שלמה ש
 

 זה בהוזלה, אני שואל?    :ר מרדכי כהןמ
 

ברור. הוא אמר, המחיר שנקבע לחקלאים, הם לא יכולים לקחת כל   :שמעון סוסןמר 
 סכום שהם רוצים. 

 

מצד אחד החקלאים מקבלים, מוכרים אותו במחיר שהוא יותר, הם   :יוסי אלימלךמר 
שני הצרכנים, אם תלך ותקנה אתה,  יקבלו יותר מאשר ימכרו אותו לרשת שיווק כזו או אחרת. מצד

 אתה תשלם פחות מאשר אם היית נכנס שם ליינות ביתן וקונה את הירקות והפירות. 
 

רגע, אלימלך, אתה עברת מהר על יום העצמאות. קודם כל אני מברך   מר יששכר מעטוף:
מבורך. אבל על זה, מכיוון שאנחנו ערים לכך שבאים מכל האזורים יותר מאשר אנשי המועצה וזה 

השאלה שלי, ישנם מושבים שעושים טקסים, שזה עולה להם. האם אפשר באמת לתקצב את המושבים 
 האלה שעושים את זה? 

 

רק שנייה. אנחנו בקשר, עם כל הכבוד, עם כל היישובים. אני מתקשר   :שמעון סוסןמר 
התקציב שלהם, עם כל היישובים. שיש להם את המשאבים, או מהסלים שהמועצה מתירה, או מ

ולעתים גם המועצה מסייעת. אנחנו החלטנו שמי שחוגג עצמאות ומוציא לפחות כפול ממה שאני אומר 
  -שקל. ואם לא, בגדול, וזה נאמר לכל  10,000-לך כרגע, המועצה תשתתף במסיבת עצמאות ב

 

 לפחות כפול ממה?   מר ניסים עידן:
 

י שלא הוציא את זה לעצמאות תישמר לו לפחות למסיבה, לאירוע. ומ  :שמעון סוסןמר 
הזכות למסיבה אחרת שהוא ירצה. כלומר לא יקופח אף יישוב. מכיוון שקיבלנו את ההחלטה לפני 

 שבועיים, 
 

 , 20אבל הכלל הוא מי שמוציא מעל   :מר רונן זיידמן
 

ה לא, רונן, סליחה. אתה בעייתי, את. כפול. מצ'ינג. 20לא, לא מעל   :שמעון סוסןמר 
. אבל זה לא לכל דבר. זה רק למסיבות. או 10, גם תקבל 30. אם תוציא 10תקבל  20בנקאי. אם תוציא 

 למי שחוגג.  70שבועות, או עצמאות, או מסיבת 
 

אני חושב שההחלטה של יום העצמאות היא דוגמה טובה לשיח    :מר מוטי כהן
 ביל אומנים, ללא הצדקה. הציבורי שיש היום במדינה, שהרשויות מוציאות מיליונים בש
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 אל תדאג.   :שמעון סוסןמר 
 

לא כל המושבים עושים טקסים. אני ממליץ שהמועצה, אלימלך,   מר יששכר מעטוף:
יפרסם ביישובים היכן הם עושים טקסים כאלה, על מנת שגם ייהנו היישובים השכנים לבוא לאותם 

 יישובים. 
 

הזמן בהקשבה. אתה יכול להציע את ההצעות גם  קודם כל אנחנו כל  :שמעון סוסןמר 
לא רק במליאה. אתה יכול להציע אותם במיילים. כל הצעה שיש לך אני מבטיח לך, אני אתייחס אליה. 

 באמת.
 

למאי יש עוד שני פרויקטים שאנחנו נשמח שתגיעו  12-לחודש, ב 12-ב  :יוסי אלימלךמר 
יקט מדריך נגיש. חלקכם נחשפתם אליו. זה פרויקט למאי יש טקס סיום של פרו 12-אליהם. אחד, ב

אנשים בעלי מוגבלויות כאלה ואחרות, חלקם נכים, על כסאות גלגלים, חלקם  20-שהמועצה ליוותה כ
עיוורים. ובמשך השנה האחרונה הם עברו קורס מקצועי של מורה דרך ביחד עם קק"ל ועמותת לוטם, 

בנאות קדומים.  16:00למאי יש טקס בשעה  12-יין. בוהם הופכים מורי דרך רשמיים לכל דבר וענ
ם הזה, בשבע וחצי בערב יש כנס לבעלי ואנחנו נשמח עם תגיעו. פרויקט מאוד מרגש. ובהמשך של הי

עסקים קטנים, ביחד עם מעוף ומשרד הכלכלה והיכל התרבות. אנחנו נשלח לכם, חלק מהפליירים 
את זה. כל בעלי העסקים הקטנים במועצה מוזמנים כדי נשלחו אליכם בווטסאפ. אנחנו נשלח לכם גם 

להיחשף לאינספור תוכניות שלא עולות כלום לבעלי עסקים קטנים, של משרד הכלכלה והמעוף, 
ושיכולים לקדם להם את העסק. אז אנחנו נשמח אם תעבירו את זה בין בעלי עסקים אצלכם 

 ביישובים, כדי שיגיעו גם הם. 
 

 פלייר?  זה  :מר רונן זיידמן
 

 כן, כן. יש לכם על השולחנות. אנחנו גם נשלח לכם את זה.   :יוסי אלימלךמר 
 

 יש סבסוד לעסקים הקטנים?   :מר רונן זיידמן
 

 יש הרבה, כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

לגבי השוק איכרים. ... תוצרת חקלאית מהשדה או זה  יכול להיות גם   :מר גיא פישלר
 ? לטובת קווים שיש במועצה

 

כן. יש מגבלות על מזון. לא נפרט אותם פה. אבל אתם יכולים להרים   :יוסי אלימלךמר 
ל. לא נפתח את זה עכשיו, אבל כן. עם מגבלות כאלה וטלפון למנהל הפרויקט הזה. הוא יפרוס הכ

 ואחרות על מזון. 
 

 גם אומנות? לא רק מזון. זה יכול להיות גם אומנות? עכשיו יכול להיות   :גב' נחמה סילבר
 

 כן, כן.   :יוסי אלימלךמר 
 

 חברים, תודה רבה לכולם. הסתיימה הישיבה.   :שמעון סוסןמר 
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 קובץ החלטות
 29.4.19 מיום   6מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין

 

 אישור תוספות לסדר היום. *
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את התוספות לסדר היום. החלטה
 

 .3.4.19מיום  5רוטוקול ישיבת מליאה מס' אישור פ .1
 

 .3.4.19מיום  5פרוטוקול ישיבת מליאה מס' הוחלט פה אחד לאשר  : החלטה
 

 עמותה לגיל הרך. – 2017אישור דו"ח כספי לשנת  .2
 

 עמותה לגיל הרך. – 2017דו"ח כספי לשנת הוחלט פה אחד לאשר  : החלטה
 

 לגיל הרך. עמותה – 2018אישור דו"ח כספי לשנת  .3
 

 עמותה לגיל הרך. – 2018דו"ח כספי לשנת הוחלט פה אחד לאשר  : החלטה
 

 "מעגלים".  -חינוך תרבות ופנאי  תאגיד – 2018אישור דו"ח כספי לשנת  .4
 

 "מעגלים".  -חינוך תרבות ופנאי תאגיד  – 2018דו"ח כספי לשנת הוחלט פה אחד לאשר  : החלטה
 

 תאגיד לניהול היכל התרבות. – 2018אישור דו"ח כספי לשנת  .5
 

 תאגיד לניהול היכל התרבות. – 2018דו"ח כספי לשנת הוחלט פה אחד לאשר  : החלטה
 

מקורות ₪.  1,100הסתיים בגרעון  –עיצוב מרחבי למידה חט"ב עמלנית  –)סגירה(  85אישור תב"ר  .6
 מימון: קרנות הרשות. 

 

   הסתיים  –עיצוב מרחבי למידה חט"ב עמלנית  –סגירה( ) 85תב"ר הוחלט פה אחד לאשר   : החלטה
 מקורות מימון: קרנות הרשות. ₪.  1,100בגרעון                  

 

 ועדות השונות מינוי חברים לו .9
 

  ועדת כחברות ן של רחל אסא, הילה רוטברג וענת אשכנזי הוחלט פה אחד לאשר את מינוי : החלטה
 ביבה. איכות הס                 

 

 "מעגלים". חינוך תרבות ופנאי מינוי ועדת ביקורת לתאגיד היכל התרבות ולתאגיד .10
 

  ועדת ון דוד, איילה קדרון ורוני דרור כחברי הוחלט פה אחד לאשר את מינוים של שר  : החלטה
 היכל התרבות. לתאגיד לניהול ביקורת                  

 

 ועדת  יינוים של צדוק שמח, מירי אפל וטובי קרוא כחברהוחלט פה אחד לאשר את מ  : החלטה
 ".מעגלים" חינוך תרבות ופנאי ביקורת לתאגיד                 

 

 אישור המלצת ועדת תמיכות.  .11
 

 –לאשר את המלצת ועדת התמיכות ( 1)נמנע הוחלט ברוב קולות   : החלטה
 .₪ 150,000תמיכה בעמותה לקידום התיירות בסך של       
 ₪ . 350,000תמיכה בעמותת תושבים למען תושבים בסך של       

 

  .אישור תקציב למיסים ביישובים השונים .12
 

  למ"ר ₪  6.96ע"ס  2019לשנת  למושב כרם בן שמןהוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים   : החלטה
 ₪.  267,271מגורים, וכן תקציב כרם בן שמן                  

 

 למ"ר ₪  15.15ע"ס  2019לשנת  למושב בן שמןוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים ה  : החלטה
 ₪.  1,266,008ע"ס  2019למ"ר עסקים, וכן תקציב בן שמן לשנת  5.33-מגורים ו                 

 

 
             
  יוסי  אלימלך                    שמעון  סוסן    
 המועצה ל מנכ"      ראש  המועצה  


