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 -קריא את סדר היום ראש המועצה מר שמעון סוסן מ -

אישור מליאה. על סדר יום: אני מתכבד לפתוח את ישיבת ה :שמעון סוסןמר 

ישור פרוטוקול ישיבת נושא שני, א. 30.12.2020פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 

מלצת ועדת השור נושא שלישי, אי. 30.12.2020מיום  23מליאה שלא מן המניין 

אישור מחיקת חובות חמישי, אישור חוק עזר )מיחזור(. נושא רביעי, תמיכות. 

אישור פתיחת חשבון בנקאות אינטרנטי בבנק ישי, נושא ש. 2018אבודים לשנת 

לביצוע עבודות אספקה, התקנה,  – 13/2020אישור מכרז שביעי, הדואר. 

הצגת  נושא שמיני, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה. 

אישור תקציב ומיסים ביישובים נושא תשיעי, נתוני קורונה בחבל מודיעין. 

במקרה אישור היתר להעברת הרצאות לבכירי המועצה. רי, נושא עשיהשונים. 

.. גזבר המועצה ג'קי להב שביקש לקבל על פי חוזר מנכ"ל מ  2011-הזה.

. להרצות עד   שעות בשבוע.  4שמתיר..

 

 הכול לפי נהלי משרד הפנים.  מר ג'קי להב:

לפי נהלי משרד הפנים, אני מדגיש שידעו מה זה נהלי  מר שמעון סוסן:

מרכז  120תב"ר  אישור תב"רים:, 11הפנים. נהלי משרד הפנים. נושא משרד 

מיפוי תשתיות  104תב"ר  -נושא ב' בתב"רים  ₪. 90,000הגדלה בסך  –הפעלה 

GIS  )שהוא  12נושא מקורות קרנות הרשות. ₪.  345,000הגדלה בסך  –)עדכון

-424 תוספת שביקשנו להוסיף נושאים שההנהלה אישרה אותם, אישור תכנית

 424-0886523אישור תכנית ו תוספת יחידת דיור שלישית בגמזו. 0722967

אלה נושאים שביקשנו להוסיף אותם, ג. כח.  –איחוד חלוקה והצרכת שטחים 

אני מבקש לאשר את הנושאים עם התוספת במליאה, לפני שנתחיל בפרוטוקול. 

י פה את מי בעד? מישהו מתנגד? אושרו הנושאים עם התוספת. איך אין ל

 המהנדסת או מישהו שיציג. 
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 יש, היא עוד שנייה עולה. שלחתי לה קישור, היא תתחבר.  מר יוסי אלימלך:

 אושרו הנושאים עם התוספת פה אחד.  מר שמעון סוסן:

 את סדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 
 . 30.12.2020מיום  – 23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  .1

 

י  שמעון סוסן: מר אישור פרוטוקול ישיבת מליאה, הייתה ישיבת מליאה אנ

ף בסו 30.12.20-מזכיר לכם כשעשינו ישיבה בהיכל התרבות של חבל מודיעין ב

שנה הייתה ישיבה רגילה, והייתה ישיבה שלא מן המניין, כרגע אם יש למישהו 

א מוזמן. יש הערות לישיבה הרגילה, פרוטוקול של ישיבת המליאה הרגילה, הו

הערות? אין הערות. אני מבקש לאשר את הפרוטוקול, מי בעד? מישהו מתנגד? 

 אושר הפרוטוקול פה אחד. 

 

 – 23פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 .30.12.2020מיום 

 

 . 30.12.2020מיום  23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין  .2

 

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין, אישור  מעון סוסן:מר ש

. מישהו יש לו הערות 30.12.2020-תכניות העבודה והתקציב, שהיו ב

לפרוטוקול? אני מבקש לאשר את הפרוטוקול של הישיבה שלא מן המניין, 

ותוכניות העבודה, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פה  שאישרה את התקציב

 אחד. 
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פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין את : הוחלט פה אחד לאשר ההחלט

 .30.12.2020מיום  23

 

 אישור המלצת ועדת תמיכות.  .3

 

יוסי.  מר שמעון סוסן:  אישור המלצת ועדת תמיכות. 

ועדת תמיכות התכנסה כדי לאשר מקדמה לעמותת  מר יוסי אלימלך:

. הוועדה ממליצה לאשר 2021-הספורט, על חשבון התמיכות שיהיו אם יהיו ב

.. הבקשות לשנת ₪  200,000מקדמה בסך של  , הוועדה 2021על חשבון כספי.

על חשבון כספי התמיכה אם יהיו בשנת ₪  200,000ממליצה לאשר סכום של 

.. ולא התקבלו כספים לשנת 2021 .. של 2021. כמובן בכפוף להתחייבות. .

 העמותה ישיבו את סכומי המקדמה. 

 

אני מבקש לאשר את זה, זה עניין טכני במהותו כמעט, כי   ן סוסן:מר שמעו

. עמותת ספורט שהם  הפרוצדורה של לחלק תמיכות לוקחת זמן ובתווך יש עוד..

יבוי תקציבי, אז ועדת תמיכות לתת גהוצאות, אנחנו צריכים למצוא להם 

.. והמליצה. אני מבקש שנאשר את זה. מי בעד? ₪  200,000 אושר כדי שהיא לא.

 התמיכה לעמותת הספורט. 

 מקדמה.  מר יוסי אלימלך:

 מקדמה של תמיכה על חשבון.  מר שמעון סוסן:

 ₪.  200,000בסך  מר יוסי אלימלך:

 פה אחד.   מר שמעון סוסן:
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 המלצת ועדת תמיכות. : הוחלט פה אחד החלטה

 

 חזור(. חוק עזר )מ אישור .4

 

  אישור חוק עזר מחזור.  מר שמעון סוסן:

... חוק עזר למחזור, שיחייב בעל עסקים. בעלי עסקים,  מר יוסי אלימלך:

-כיום אין לנו יכולת לאכוף את הפינוי או את המחזור שלהם, מתוך הבנה ש

, בעיקר אריזה. פסולת של אריזות,  95%או  90% מהפסולת שמייצר עסק 

 קרטונים וכו'. 

נה יחייב כל בעל עסק אנחנו רוצים לקדם חוק עזר למחזור, שבשורה התחתו

להקים מתקני מחזור ולפנות אותם בעצמו. זה בעיקר ייתן לנו פתרון לצרות 

שאנחנו מתמודדים איתן באזורי תעשייה, של פינוי קרטוניה וכו' מבעלי 

עזר הזה יחייב בעלי עסקים ליצר בעצמם פתרון לפינוי המחזור עסקים. חוק ה

 העזר.  או פסולת המחזור שלהם. זה מהותו של חוק

זה מה שקורה בכל המדינה, דרך אגב בעסקים כשמדובר  מר שמעון סוסן:

 בעסקים. 

יוסי, אולי תוציאו מכתב לכל בעלי העסקים? כ יש תמיד  גב' אביבה הלל:

 מלחמות איתם. 

כן, אבל כל עוד אין לנו אכיפה זה בעיה. ברגע שיהיה חוק  מר יוסי אלימלך:

יב אותם לפנות בעצמם את כל פסולת המחזור עזר, אז בטח שכן. חוק העזר יחי

 שלהם. 

עד עכשיו מה היה? עד עכשיו אמרו 'אנחנו משלמים מיסים,  גב' אביבה הלל:

 אנחנו רוצים לקבל שירות למיסים'. 
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אין דבר כזה, זה לא קשור. זה לא קשור. אל תסתכלי על  מר שמעון סוסן:

אזורי תעשייה. אני לא מפנה זה בעיניים של ברקת, תסתכלי על זה בעיניים של 

 לטבע את הפסולת של המפעל שלה. 

סליחה, אתה דיברת על אזור התעשייה עכשיו, לא על  גב' אביבה הלל:

 המושבים? 

מי שיש לו תעשייה על הכל, על כל אזורי התעשייה.  מר שמעון סוסן:

 בברקת, אני לא מפנה לו את התעשייה שלו, גם אם הוא משלם ארנונה. 

 יפה, נכון.  יבה הלל:גב' אב

.  מר שמעון סוסן:  לא מפנה לו

אתה צודק, אתה חושב שאתה לא מפנה, אבל אתה כן מפנה  גב' אביבה הלל:

 ..  כי.

 אז עכשיו החוק הזה יבוא לעזור לנו.  מר שמעון סוסן:

יופי, אז אני רק מבקשת שאתם תוציאו מכתב לכל בעלי  גב' אביבה הלל:

  -וך, הם צריכים לקבל מסמך. בלי מסמכיםהעסקים, כי הם חושבים הפ

אבל זה בדיוק. עכשיו כשיהיה חוק שנאשר אותו, אז אנחנו  מר שמעון סוסן:

 נפעל בעניין. 

.  גב' אביבה הלל: .  מעולה. זה יפתור את הבעיה של ל המושבים, כל.

 גם המושבים וגם אזורי תעשייה בכלל.  מר שמעון סוסן:

 בסדר גמור.  גב' אביבה הלל:

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

 יש לו שאלה.  מר יוסי אלימלך:

 למי? אושר פה אחד.  מר שמעון סוסן:

 

 אישור חווק עזר )מחזור(.: הוחלט פה אחד החלטה
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 . 2018אישור מחיקת חובות אבודים לשנת  .5

 

 . 2018אישור מחיקת חובות אבודים לשנת  מר שמעון סוסן:

ערב טוב לכולם, אנחנו רוצים להביא בפניכם לאישור את  מר ג'קי להב:

. אני מזכיר לנוכחים 2018החלטת ועדת ההנחות למחיקת חובות עבור שנת 

שבפעם הקודמת, באחת הישיבות הקודמות לפני חודשיים כמדומני אם אני לא 

. 2019עבור  , הבאנו לאישורכם מחיקת חובות7.12-מה 22טועה, בישיבה מספר 

, כי שמנו לב שזה לא הובא לאישור המליאה. 2018עכשיו אנחנו מביאים עבורו 

 רוצים לעשות סדר בעניין הזה. 

אז מה שהונח על שולחנכם לאישור, היקף החובות אבודים למחיקה של ארנונה 

תיקים, נישומים כמובן,  10-אשר מדובר בכ₪,  109,245-מגורים מסתכמת ב

 14-, כאשר מדובר ב307,432לעסקים למחיקה, בהיקף של וחובות ארנונה 

 ₪.  416,677תיקים. סך הכל מצטבר 

אני זוכר כי עיינתי בפרוטוקול, נשאלתי בפעם הקודמת את המכניזם איך זה 

מובא למחיקה, וענינו ביתר פירוט. אז הפעם, אם למישהו יש שאלות בכל זאת, 

ז אני מבין שלאף אחד אין זה הזמן לשאול לפני האישור בבקשה. טוב, א

 שאלות. נעלה את זה להצבעה. 

אולי רק אני אחדד את העניין הזה. כמו שפעם שעברה  גב' אביבה הלל:

המצומצמת של הוועדה, שאלה אנשים שאתם לא גובים שאלתי אותך בישיבה 

מהם, כי פשוט הם לא בעלי נכנס ואין אפשרות לגבות הם, נכון? בגלל זה לא 

  גובים, נכון?

לא רק בגלל זה, אבל גם בגלל זה. זאת אומרת, זה לא רק  מר ג'קי להב:

למגורים, זה גם עסקים. אז לגבי מגורים את צודקת. לנכס שהחוב שלו התיישן 
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ולפי כל ההערכות, עשינו את ל הפעולות המתבקשות ולא ניתן לגבות ממנו, כי 

יכול להטיל עליו גם אין איך לרשום את החוב כי זה בדרך כלל לא חוב שאני 

שעבוד או עיקול על נכס שהוא נכס פיזי כמו דירת מגורים. אז אני מקווה 

 שכיוונתי לשאלה שלך. 

 אתה מדבר כאילו על השוכרים... וחייבים לדוגמא.  גב' אביבה הלל:

בין היתר, לא רק. לפעמים יש חובות אבודים שמקורם הוא  מר ג'קי להב:

ה לו פשיטת רגל וקבעו לו הפטר, ונשאר בהפטר. זאת אומרת, מישהו שהית

סכום כזה שצריכים למחוק אותו הספרים. אז יש כל מיני סיבות, והתייחסתי 

 לסיבה אחת שלך. בסדר, אביבה?

 כן, כן, בסדר, תודה.  גב' אביבה הלל:

חברים, מי בעד מחיקת החובות? יש מישהו שמתנגד?  מר שמעון סוסן:

 וח פה אחד. אושרה מחיקת החובות על פי הדיו

 

 . 2018מחיקת חובות אבודים לשנת : הוחלט פה אחד החלטה

 

 אישור פתיחת חשבון בנקאות אינטרנטי בבנק הדואר.  . 6

 

 תציג את הנושא הבא.  מר שמעון סוסן:

הנושא הבא זה אישור מליאת המועצה לפתיחת חשבון  מר ג'קי להב:

ה שדרג את אתר בנקאות אינטרנטי בבנק הדואר. בנק הדואר בשעה טוב

האינטרנט שלו, ומאפשר לעשות מיני פעולות. הם מבקשים בכתב שלהם 

מאיתנו, להביא את זה לישיבת המועצה לאישור. מה אתם בעצם מאשרים? 

פעם אחת הם מאשרים הצטרפות לשירותי הבנקאות באינטרנט שממילא יש 

רים לנו, אבל זה אשרור של העניין הזה באתר החדש. פעם שנייה אם מאש
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לפעול בכל חשבונות המועצה שמנוהלים בבנק הדואר, באמצעות  למורשים

שירותי הבנקאות באינטרנט. פעם שלישית אתם מאשרים למורשי החתימה 

 למנות מטעמם מורשים. 

זו  אני אתן דוגמא. מי שמסתכל באופן פעיל ותדיר בחשבונות בנק הדואר, 

יסמיכו אותם בכתב  מחלקת הגבייה והנהלת החשבונות. ומורשי החתימה

הסמכה שהם המורשים. אנחנו לא מתירים לפעול בחשבונות, מלבד בצפייה. 

זאת אומרת, זה בצפייה בלבד כרגע בשלב זה. בכלל, בכל חשבונות המועצה, קל 

 4וחומר בחשבונות שמנוהלים בבנק הדואר. אלה בעצם שלושת הסעיפים או 

או מסמך כפי שיידרש על ידי  הסעיפים. הסעיף הרביעי זה לחתום על כל הסכם

הבנק מעת לעת בקשר להחלטות דלעיל, ובכלל זה לכתב הבקשה. זה מה שנקרא 

לקבל עליו החלטה. אם סעיף כללי על מה שאמרתי. זה האישור שאתם נדרשים 

למישהו לא מובן משהו שהקראתי, אז מוזמן לשאול אותי. טוב, אני מבין שאין 

 שה. שאלות, נעלה את זה להצבעה בבק

 

מי בעד? מישהו מתנגד? אושר פתיחת חשבון בבנקאות  מר שמעון סוסן:

 האינטרנטית בבנק הדואר פה אחד. 

 

 פתיחת חשבון בנקאות אינטרנטי בבנק הדואר. : הוחלט פה אחד החלטה

 

לביצוע עבודות אספקה, התקנה, הפעלה  – 13/2020אישור מכרז  .7

 עצה. ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במו

 

 . יוסי. 13/2020אישור מכרז  מר שמעון סוסן:
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, עבודות אספקה, התקנה ותחזוקה של 13/2020מכרז  מר יוסי אלימלך:

. וכו'. אנחנו  . גני ילדים. מערכות אזעקה ומערכות אינטרקום. זה בעיקר 

הצעות.  7מדברים על מכרז להפעלה ותחזוקה של מערכות אינטרקום. הוגשו 

הסיפור קצר, כי זה סיפור ארוך. ההצעה הזולה ביותר  אני אעשה לכם את

נפסלה בעקבות אותה הצעה תכסיסנית וטריקת. היו שם הרבה סעיפים ונתנו 

רמה של שקל בסעיפים מסוימים, ומחירים במאוד נמוכים -שם מחירים מאוד

 ם בסעיפים אחרים. מאוד גבוהי-מאוד

מועצה אחרי שנחתום על מתוך הבנה שהם יוכלו מה שנקרא לעשות סיבוב על ה

הסכמים. הוועדה זימנה אותם לשימועים והתרשמה שיש פה תכסיסנות בהצעה 

. בשורה התחתונה, הוועדה ממליצה להכריז על ההצעה של הזאת ולכן נפסלה

בע"מ כהצעה הזוכה הכשרה שעומדת בכל תנאי הסף של  3לצוות  4מציע מס' 

ל מיני אביזרים שנרכוש תוך כדי כמובן זה תלוי בכ₪.  660,777המכרז בסך של 

 השנה. 

 מכרז מסגרת.  מר ג'קי להב:

אני מבקש את המכרז לביצוע עבודת  יש למישהו שאלות? מר שמעון סוסן:

אספקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום על פי מה 

 שהמנכ"ל פה דיווח והסכומים. מי בעד? מישהו מתנגד? אושר מכרז פה אחד. 

 

לביצוע עבודות אספקה,  – 13/2020מכרז לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה. 

 

 

 הצגת נתוני קורונה בחבל מודיעין.  .8
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 הצגת נתוני קורונה. יוסי.  מר שמעון סוסן:

עיר לרשות אנחנו נבקש מדניאל קנדלר, היא  מנהלת תכנית  מר יוסי אלימלך:

וביטחון קהילתי, מה שהיה פעם עיר ללא אלימות, שמונתה לפני מספר חודשים 

כמרכזת את כל נושא הקורונה ונושא התחקירים האפידמיולוגים, וכל הנתונים 

של המועצה. נמצאת איתנו דניאל, בבקשה, הבמה שלך. סקירה ככה שנה 

 בקורונה במועצה. אחורה ברמה המספרית מה קרה 

 

שלום לכולם, נעים מאוד. כמו שיוסי אמר, אני מנהלת את  :ניאל קנדלרגב' ד

המחלקה לביטחון קהילתי, מה שהיה פעם עיר ללא אלימות. במסגרת הקורונה 

מוניתי בחירום להיות אחראית תחום בריאות. כמובן שכל הצוות שלי התגייס 

הזו, גם כם כמה מילים גם על הפעילות שלנו בתקופה ביחד איתי. אני אספר ל

תמונת מצב עדכנית מה קורה היום במושבים, וככה סקירה של השנה 

 האחרונה. 

אני אשתף אתכם את המצגת, אני מקווה שתראו טוב. בגדול זה לא קריטי, אז 

, קשר מול משרד הבריאות רק שנייה. טוב, אז הפעילות שלנו בתקופת הקורונה

בחירום, יש לי גישה לכל  וריכוז הנתונים. במסגרת התפקיד  כאחראית בריאות

ות. ואני מרכזת את כל לרשוי BI-הנתונים של משרד הבריאות, פורטל ה

הנתונים יום יום עבור המועצה. בנוסף לזה, אנחנו מנהלים במועצה מערך 

עובדים שהוסמכו והוכשרו על  4יולוגי רשותי. מדובר בעצם על חקירות אפידמ

 ולוגיים לכל דבר. ידי משרד הבריאות לתפקד כחוקרים אפידמי

זאת בעצם עיקר העבודה של הצוות שלי בתקופת חירום. מה שאומר שהם 

מתקשרים לתושבי המועצה שהם מאומתים לקורונה ומבצעים חקירה 

אפידמיולוגית כנציגי משרד הבריאות ומעבירים הלאה את הנתונים במערכות 

מסלול מועצתי של משרד הבריאות, מכניסים לבידוד וכו'. מסלול מקביל שהוא 
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שלנו, לא סלול רשמי של משרד הבריאות, הוא שיחות לתושבים מאומתים 

 לזיהוי צרכים ומצוקות. 

אנחנו מתקשרות לכל תושב מאומת במועצה, או להורים של ילדים מאומתים 

ופשוט שואלים לשלומם, מתעניינים בצרכים שלהם, מקבלים בקשות לסיוע 

ת השונות במועצה. אגף רווחה, שירות ומעבירים הלאה את הנתונים למחלקו

פסיכולוגי, וכמובן ל... במקרה הצורך. בנוסף לזה, אנחנו עושות חבילות 

לילדים, זה ככה...מתוך השיחות עם התושבים זיהינו שבאמת המשפחות 

הצעירות הן המשפחות שככה בעיקר צריכות את ההפגה, ואנחנו מכינות להן 

. נחחבילות עם חובר מדות אחרות. כמה מילים על מה שקורה ות צביעה ו..

היום במועצה. תעצרו אותי אם יש לכם שאלות. היום ציון הרמזור שלנו הוא 

 , זה מסתתר לי כאן. 5.6או  5.4

 

 . 4.6 מר יוסי אלימלך:

חולים  182. אנחנו עומדים על 1.6. אנחנו עומדים על 4.6כן, :גב' דניאל קנדלר

אב. כשאתם מקבלים את הנתונים היומיים  בתי 139פעילים שמתפרסים על פני 

שלנו בטבלאות ובגרפים, אתם בעצם צריכים להסיר כמות של מחלימים 

, נכון לאתמול 16ולהוסיף כמות של מאומתים חדשים. היום אנחנו עומדים על 

מאומתים חדשים, שזאת כמות סבירה. כלומר, זה לא הרבה, זה לא מעט.  16

מאומתים ליום. נקודה שהיא קצת פחות  35-ו 30כבר כמויות של  היו לנו

חיובית לשבועיים האחרונים זה אחוז הבדיקות החיוביות שלנו, שהוא אמנם 

, 9%-קרוב לממוצע שלנו בארץ, אבל הוא עדיין לא נמוך שעומד על סביבות ה

., שהוא לא נמוך בכלל, של  , 1.3 או  1.2וקצב גידול, מה שבתקשורת מדברים..

 ה מדביק יותר מחולה נוסף  אחד. זה אומר שכל חול

כאן ריכזתי לכם קצת נתונים של השבועיים האחרונים מבחינת כמויות, אתם 
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יכולים להסתכל אני לא אתעכב על זה. טבלה שאתם מקבלים אותה מידי יום, 

בין אם בצורה הזאת ובין אם בצורה אחרת מה... של פיקוד העורף, זו הטבלה 

כרגע יש לנו את ם את הנתונים פר יישוב. הזאת שהיא מרכזת בתוכה בעצ

אחיסמך, ברקת, חדיד וגבעת כוח, שאם לא היינו בסגר, היו יישובים אדומים 

וכתומים, מה שמצביע על רמות תחלואה גבוהות. אפשר במיוחד לראות את זה 

בעמודה השלישית מימין, קצב הגידול מה שדיברתי עליו, כמה חולים נוספים 

זה בעצם אחד ממדדי הרמזור שקובע את הצבע של היישוב. מדביק כול חולה, ו

 -נתון מעניין נוסף שגם מקשר אותנו

 אפשר רגע לראות את הנתון שמדביק כל חולה?   דובר:

 אני אחזור אחורה. זה הנתון הזה, רואים?  :גב' דניאל קנדלר

 מה זה אומר? את יכולה להסביר לטיפה על העניין הזה מה זה אומר?   דובר:

זה בעצם אומר שאם אני חולה, מבחינת שרשרשת  :ב' דניאל קנדלרג

 חולים.  2ההדבקה, אני כרגע נמצאת בבית שלי, וכנראה שאני אדביק עוד 

 אבל זה נתון סטטיסטי או נתון אמיתי?   דובר:

זה סטטיסטי. ממשיכה. קצת קשר למה שקורה בארץ, כולם  :גב' דניאל קנדלר

. אנחנו רואים את זה מאוד יפה בהתפלגות... מדברים על המוטציה הבריטית

. 0-19חולים פעילים שלנו היום הם בגילאי  70לפי גיל. אנחנו רואים כאן שמעל 

היום הדיבור בתקשורת, גם במשרד הבריאות, אבל בעצם בגילאי בתי הספר, 

זה עוד לא הוכח, שהמוטציה הבריטית מדבקת הרבה יותר בילדים. וזאת 

, שאני חושבת שראוי שיתייחס אליה ולכל הפחות נדע נקודה לתשומת לבם

מתחסנים. נתון  5,752מילים על המתחסנים. נכון לאתמול יש לנו  2אותה. 

תון גבוה ביחס לממוצע הארצי. אז כל הכבוד, ואני נאיש,  10,000-ביחס ל

מקווה שנמשיך לעודד את התושבים שלנו להתחסן, על אף הבעיות 

 הלוגיסטיות. 
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ל ן סוסן:מר שמעו  ? 0,0001-דניאל, מה זאת אומרת ביחס 

תושבים,  10,000כלומר, בחבל מודיעין כרגע, מתוך  :גב' דניאל קנדלר

 . 4,000-התחסנו כ

 

תושבים, תדייקי  24,000לא, נו, דניאלה. בחבל מודיעין יש  מר שמעון סוסן:

 תושבים.  24,000את זה. מה את מתכוונת לומר? בחבל מודיעין יש 

 תושבים.  5,752כרגע מחוסנים בחבל  :דניאל קנדלר גב'

, תדייקי את הנתון הזה שאת אומרת. 10,000זה לא מתוך  מר שמעון סוסן:

 . 5,000או על כולם יש  5,000יש  10,000או על כל 

 . 5,000על כולם יש  :גב' דניאל קנדלר

 תושבים.  24,000אז מתוך  מר שמעון סוסן:

אבל  היחס שלנו לממוצע הארצי הוא גבוה. כלומר,  נכון. :גב' דניאל קנדלר

 אנחנו במצב טוב ביחס לממוצע הארצי. 

אני לא בא לחלוק על זה. אני רק אמרתי שכשאמרת מתוך  מר שמעון סוסן:

 תושבים בחבל מודיעין.  10,000, היה ניתן להבין שיש 10,000

וב, אני ממשיכה לא, לא, לא, מה פתאום. לא לזה הכוונה. ט :גב' דניאל קנדלר

לנתוני תחלואה מתחילת המגפה. עשיתי לנו כאן גרף שבעצם סוקרת את 

ינואר  התפלגות התחלואה לפי מספר מאומתים בחודשים ממרץ מצד שמאל ועד 

מאוד יפה בגילים, רואים -השנה מצד ימין. ואפשר לראות את זה מאוד

בל בגדול זה שיא חולים שהיום זה נראה לנו כמו בדיחה, א 12שבאפריל יש לנו 

חולים, ונכון ללפני יומיים  298הגל הראשון. בספטמבר, שיא הגל השני, יש לנו 

חולים. הכמויות כאן הן מצטברות לכל החודש, אוקיי? זה לא  423או שלושה, 

חולים, אלא מתחילת ינואר ועד היום אומתו במועצה  423שהים שהיום יש לנו 
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 ו לשמחתנו. חולים, כמובן שרובם כבר החלימ 423

את אותו נתון פחות או יותר כאן גם בגרף שמשווה אותנו לחבל לעומת ממוצע 

ארצי. רואים אפריל את הגל הראשון, ספטמבר את הגל השני שהיינו מעל 

הממוצע הארצי. וגם כאן שאנחנו עדיין מנסים ככה להדביק את הממוצע 

במגמת בידודים  הארצי ולהוריד את שיעורי התחלואה שלנו בחבל. אותו גרף

זמן אנחנו נושקים לממוצע הגלים. רוב  3-פעילים מתחילת המגפה ועד היום ב

הארצי, אבל כאן יש לנו הרבה עבודה לעשות, ואת זה אני מפנה אליכם חברי 

המליאה. מגמת הבידודים בעצם מעידה על זה שאנשים פחות שומרים אצלנו 

יש מגעים, מה שנקרא בעגה  על ההנחיות. כלומר אנשים מסתובבים, מתקהלים,

המקצועית, ומאוד רצוי לשלוח מסר לכל התושבים שלנו לא להתקהל, כדי שלא 

 יהיו הדבקות ולא יהיו מגעים ובידודים. 

.. לגלי תחלואה הארציים, יש לנו על התובנות כבר  עברתי ככה תוך כדי, אנחנו.

נמוכה,  כמות מתחסנים טובה. המגמה שלנו ביחס ל... הרמזור היא מגמה

כלומר חיובית. יש לנו הבה הדבקות בבתי אב ובתוך הקהילות, וכמוות 

בידודים גבוה, מה שמעיד על אי שמירה על הכללים ועל איסורי התקהלויות 

יוסי, אלא אם כן יש שאלות, יוסי, שמעון.   זהו 

 

 אפשר לומר משהו מעניין בבקשה? גב' אביבה הלל:

 כן.  מר שמעון סוסן:

קודם כל, הגיעו לברקת פקחים בשבת, והגיעו לברקת  לל:גב' אביבה ה

פקחים גם בערב שבת כמדומני וגם בשבת, וגם במשך שבוע שעבר. הגיעו 

פקחים, פתחו לי את המשרד, אני יושבת בתוך כנסת, פתחו לי את המשרד. אין 

 לי בעיה, הכל בסדר. אני בעד, לא מתנגדת חלילה. 

ת אמרה, שההידבקויות הן מהתקהלויות. עכשיו בדיוק המשפט האחרון שהגבר
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אני רוצה לציין עובדות והוכחות, שכמה פעמים ביררתי בברקת, אנשים 

שנדבקו, לא נדבקו בתוך הקהילה שהם הלכו לבית כנסת והתפללו שם, זה לא 

גנים, בתי ספר, שהדביקו  הדבקות משם בבירור. זה או ממוסדות החינוך, 

 10לי גם איזה משפחה יש לנו בלי עין הרע  והביאו את זה לבית. היום התברר

נפשות, בגלל זה אנחנו גם בגל גבוה, כי בלי עין הרע משפחות ברוכות ילדים. 

הם לא לומדים במוסדות החינוך של המועצה, לומדים במוסדות חינך בחוץ. 

 , מישהו מהם הדביק וכל המשפחה נדבקה. והיום גם דיברתי עם איזו מישהי

מאומתת. בעלה הביא את זה כנראה מהעבודה והמשפחה  מתברר לי שהיא גם

 נדבקה. 

זאת אומרת, לא מחייב שההתקהלויות הן מושביות בבתי כנסת במיוחד, כי 

היום אין התקהלויות בבתי עם או משהו כזה. אז ההתקהלויות הן יותר מבחוץ 

ומביאים את זה הביתה, ובבית נדבקים, כי ברוך ה' משפחה וכולם ביחד. אז 

י חושבת שכדאי להבהיר את זה ולסייג את זה, כי זו נקודה מאוד חשובה לא אנ

נו. באו בשבת להכפיש ולא להביא לכאן לבתי כנסת פקחים  ולעשות לכם נו נו 

מתפללים בבית כנסת, צילמו  7או  5וצילמו פה את החבר'ה שלנו, ישבו איזה 

 אותם בשבת וזה לא לעניין. 

 

הכי לעניין שיש, ואנחנו נמשיך לשלוח פקחים אביבה, זה  מר יוסי אלימלך:

 לבית כנסת, כי אסור לפתוח בתי כנסת. זה החוק, יש חוק במדינה. 

 לא בשבת, לא בשבת.  גב' אביבה הלל:

.  מר יוסי אלימלך: .  אביבה, גם בשבת אסור לפתוח בתי כנסת וגם.

ה שעות ביממ 24אביבה, זה אבי סופר. צריך לשלוח פקחים  מר אבי סופר:

לכל מקום במועצה, ולשמור על הדבר הזה. זה דבר חמור מאוד. אני כולי 

צמרמורת. אנשים הדביקו אנשים בתוך בתי כנסת, אנשים נפטרו בגלל הקורונה 
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הזאת, והמועצה צריכה לגבות את זה ועוד יותר לחזק את זה. מה שצריך להגיד 

עיל אכיפה לא בסדר. אבל בעניין הזה צרך תמיד לבוא ולהפ –שלא בסדר 

חמורה מאוד. זה דבר חמור מאוד, צריך לבוא ולעצור אנשים, פשוט לעצור 

אותם. זו חוצפה ממדרגה ראשונה שאנשים באים מאומתים לתוך בתי כנסת, 

 , לא מרגישים טוב. זה מצב מזעזע. סבתא שלי נפטרה ביום חמישי האחרון

מזעזע, ה. זה שמרנו עליה מכל משמר. דרך בית כנסת כזה או אחר הגיע אלי

אביבה. וכל האנשים פה שיידעו, איפה שהמועצה מתגברת את האכיפה, נצטרך 

 לתת לה ציון לשבח על זה. 

 

נגד. צריך, אבל עד כדי לבוא לצלם את  גב' אביבה הלל: אני בפירוש לא 

 האנשים בשבת, זה מוגזם. 

אני יכול להגיד משהו. אני מייעץ אביבה לא לדבר יותר  :מר אהרון גל

מידיי, בוודאי שאנחנו רואים מה קורה בחדשות היום. שיבואו מתי שצריך, זה 

פיקוח נפש, ומי ששומר על הכללים אין בעיה עם זה, שיבואו בשבת, שיבואו 

ביום כיפור אם צריך. חייבים לשמור על הכללים, לשמור אחד על השני. ולא 

 הייתי מעלה את הנושא במקומך. 

ה? זו זכותה להגיד כל מה שהיא רוצה. אתה למה שלא תעל מר אבי סופר:

יכול להגיד לה שהיא לא צודקת, אבל היא תעלה כל נושא שהיא רוצה. מה זה 

 ?  'אל תעלי את הנושא'

 מה שהיא רוצה היא יכולה להעלות.  מר אהרון גל:

היא תעלה את הנושא. היא יכולה לדבר על זה, ולהגיד  גב' אביבה הלל:

ודעתה שונה משלך, ואפשר... כל דעה, ומותר להגיד, שהיא חושבת הפוך ממך, 

כל אד יכול להגיד. זה שבסופו של דבר האכיפה מתבקשת, זה משהו אחר. אתה 

 יכול לעשות עם היד ככה כמה שאתה רוצה, היא תביע דעתה בכל הזדמנות. 
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אני אמרתי מלכתחילה שאני לא מתנגדת ואני בטח  גב' אביבה הלל:

את העובדה שההידבקות אצלנו בכל אופן, מכמה בתים  מסכימה. אני הדגשתי

. זה לא בתוך בית הכנסת. ההידבקות או ממוסדות החינוך,  וכמה דברים..

 מהגנים ובתי הספר וממקומות אחרים. זהו, נקודה. 

אביבה, תקשיבי רגע. קודם כל יש תקנת, אנחנו מחויבים  מר שמעון סוסן:

דבר שני, התלונות על כך שבתי כנסיות  להם כולם, זה דבר אחד שאני אגיד לך.

בברקת ובמקומות אחרים מגיעים מברקת. מה את מופתעת?אני לא מבין. 

תושבים שחוששים לבריאות. הרי בסוף מה קורה במחלה הזאת? במגפה הזאת 

בן אדם לא יכול לעשות רע לעצמו רק. כשהוא עושה רע לעצמו, הוא עושה רע 

דבק, הוא מדביק אחרים. זה יכול להיות לאחרים. כי אם בן אדם חולה ומ

המשפחה שלו, זה יכול להיות השכנים שלו, זה יכול להיות החברים שלו. 

הדבקות בכל הגזרות. יש באירועים, בשמחות, בבתי ספר, תתפלאי לשמוע שיש 

גם בבתי כנסיות. אני מודיע לך שעשרות חולים חלקם נפטרו בחבל מודיעין 

 מבתי כנסיות. 

מה שאני אומר לך. זה בדוק מה שאני אומר לך, בדוק. נפטרו  תשמעי טוב

אנשים בחבל מודיעין מבתי כנסיות. נפטרו, לא חלו. אף אחד לא בא בשמחה 

ואף אחד לא שולח מפקחים בשבת בחדווה.אבל מתי עושים את זה? אגב, אנחנו 

משתדלים שהפקח יהיה פקח לא יהודי. מתי שיש דרישה מהשטח ובצדק, וגם 

. גם המועצה יש לה אחריות. אנחנו מחויבים לבריאות הציבור. איך את שלנו

רוצה שנעשה את זה? מה זאת אומרת לא בשבת? אבל בשבת מתפללים בניגוד 

לחוק בתוך בתי כנסיות, מה זה לא בשבת. אז באמת, ויתרנו על לא מעט 

 שבתות. 
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 בתי כנסת, בתי כנסת. כנסיות זה נשמע לא טוב.    דובר:

לא, בתי כנסיות קוראים לזה, מבינים אותי. אנחנו לא נגד,  עון סוסן:מר שמ

  -הרי בסוף

 אומרים דווקא בתי כנסיות ובתי מדרשות.   דובר:

על הדיווח שלה המאלף,  –אני רוצה להודות לדניאל, א'  מר שמעון סוסן:

 לאבל גם על הצוות שהיא מובילה צוות קטן. בהזדמנות האת גם נאמר למנכ"

ה ולצוות שאיתו, באמת דואגים, . אני יכול לומר לכם שכמעט במאה המועצ

המועצה מקיפה את כל המקומות שיש בהם תחלואה ואת החולים אחוז 

ומדברת איתם... )רעשים( מה זה הרעשים האלה? את הזדמנות מבחינתי 

 להודות לכל הצוותים שעושים עבודת קודש. 

עצה נמצאת לא בממוצע ארצי, אנחנו צריכים, כמו שאתם ראיתם קודם, המו

אלא מעל הממוצע הארצי. ואנחנו צריכים להקפיד הקפדה יתרה, כולנו נבחרי 

ציבור, שהוועדים שלא נמצאים פה וחברי הוועדים וכל מי שפרנס ציבור, מוטל 

.. להשתדל ולהעביר את  עליו לעשות בחלקת האלוהים שלו הקטנה ביישוב שלו.

ותיכם במובן המלא של המילה, ממש. אז המסרים. בעצם פה ושמרתם לנפש

 -אנא מכם, אנחנו

לפחות בגינתון יש תופעה בזמן שמעון, יש לי בקשה.  :מר גיר פישלר

האחרון של אנשים שמגיעים מבחוץ למגרשי הכדורגל והכדורסל. התושבים עוד 

נשמרים, אבל מגיעים אלינו גם מבחוץ. ועד שקוראים למשטרה והמשטרה לא 

ועושים מזה סיפור. שמעון, נשמח אם עבודת הקודש שהפקחים תמיד מגיעה, 

 של המועצה עושים, הם יוכל גם לבקר מידי פעם במגרשי הספורט הגדולים. 

גיא, אתה מוזמן, יש לך את הטלפונים של כל הגורמים  מר שמעון סוסן:

ותראה שיבקרו שם. במועצה, מהפיקוח ועד מוקד ועד קב"ט. רק תודיע, תודיע 

 בה לכם, אנחנו עוברים לנושא הבא. תודה ר
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 אישור תקציב ומיסים ביישובים השונים.  .9

 

יניב נמצא איתנו?  מר שמעון סוסן:  אישור תקציב מיסים ביישובים השונים. 

כן, שלום לכולם. קודם כל המבדיל בין קודש לחול, נעבור  :רו"ח יניב חלפון

יישובים. אנחנו  3אה הגישו מהקורונה לעניין התקציבים. אז ככה, להיום למלי

בעצם למעשה מבקשים את אישורכם לאישור צו המיסים של היישוב ואישור 

 התקציב של היישוב. 

אז אני אתחיל בבקשה. היישוב הראשון זה בעצם רינתיה. סך התקציב המוגש 

₪  16.89כאשר צו המיסים תעריף מגורים זה ₪,  1,501,710לאישורכם זה 

 למ"ר. ₪  4.2למ"ר, תעריף עסקים 

 

תעצור. יש למישהו הערות? אני מבקש לאשר את תקציב  מר שמעון סוסן:

 רינתיה. 

 

סך התקציב המוגש לאשר את תקציב רינתיה: : הוחלט פה אחד החלטה

₪  16.89אשר צו המיסים תעריף מגורים זה כ₪,  1,501,710לאישורכם זה 

  למ"ר.₪  4.2למ"ר, תעריף עסקים 

 

₪,  1,415,000גבעת כוח, סך התקציב המוגש לאישורכם זה  רו"ח יניב חלפון:

₪  7.22למ"ר, תעריף עסקים ₪  14.05כאשר צו המיסים תעריף מגורים זה 

 למ"ר. 

מי בעד? מישהו אני מבקש לאשר את תקציב גבעת כוח.  מר שמעון סוסן:

 מתנגד? אושר תקציב גבעת כוח פה אחד. 
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סך התקציב המוגש : גבעת כוחלאשר את תקציב : הוחלט פה אחד החלטה

₪  14.05כאשר צו המיסים תעריף מגורים זה ₪,  1,415,000לאישורכם זה 

 למ"ר. ₪  7.22למ"ר, תעריף עסקים 

 

 1,612,195טירת יהודה, סך התקציב המוגש לאישורכם זה  רו"ח יניב חלפון:

 למ"ר. ₪  17.53כאשר צו המיסים תעריף מגורים זה ₪, 

 

אני מבקש לאשר את תקציב טירת יהודה. מי בעד? מישהו  מר שמעון סוסן:

 מתנגד? אושר פה אחד. תודה, יניב. 

 

 תודה, שמעון.  רו"ח יניב חלפון:

 

סך התקציב המוגש : לאשר את תקציב רינתיה: הוחלט פה אחד החלטה

₪  17.53כאשר צו המיסים תעריף מגורים זה ₪,  1,612,195לאישורכם זה 

 למ"ר. 

 

 יתר להעברת הרצאות לבכירי המועצה. אישור ה .10

 

אישר היתר להעברת הרצאות לבכירי המועצה. זה  – 10 מר שמעון סוסן:

הפך להיות אישור, היועץ המשפטי הסב את תשומת ליבנו שזה ספציפי יש חוזר 

רד הפנים השוטפים, לפעול ולהרצות. מנכ"ל שמתיר למנהלים על פי נהלי מש

ד כהנה וכהנה. גזבר המועצה ביקש את האישור זה מוגבל בשעות ובשבוע ועו

 הזה לקיים לגבי עצמו. 
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.. חוזר מנכ"ל ובכלל נוהלי  יש למישהו שאלות בעניין הזה? אישור לג'קי להב.

-2020משרד הפנים, לפנות ולהרצות על פי מה שמותר. זה לשנה אחת, שנת 

 . מי יש לו שאלות?2021

 

 א נלך בטעות. , איפה הוא ירצה ג'קי? שלןשמעו  דובר:

 לפי המשחקים של הקבוצה של המועצה הוא נותן הרצאה.  מר יוסי אלימלך:

כל שבוע הוא מבודד בגלל בתקופה האחרונה הוא מתבודד.  מר שמעון סוסן:

עניין אחר. אז מהוא יעשה? יתחיל להרצות בזום. אני מבקש להכין לג'קי להב 

מישהו מתנגד. אושר פה את האישור הזה, היתר להעברת הרצאות. מי בעד? 

 אחד. 

 

 היתר להעברת הרצאות לבכירי המועצה. : הוחלט פה אחד החלטה

 

 אישורי תב"רים: .11

 מקורות ₪.  90,000הגדלה בסך  –מרכז הפעלה )עדכון(  120תב"ר  א. 

 מימון: משרד הפנים.   

 ₪.  345,000הגדלה בסך  –)עדכון(  GISמיפוי תשתיות  104תב"ר  ב. 

 ת מימון: קרנות הרשות. מקורו  

 

 .120אישור תב"רים: תב"ר  מר שמעון סוסן:

שמעון, סליחה רגע, שאלה. אתה יכול להסביר לי מה זה  מר אבי סופר:

 תב"ר? 

 תקציב בלתי רגיל.  מר שמעון סוסן:
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 שמה זה אומר?  מר אבי סופר:

כשמדובר בפיתוח של פרויקטים שונים במוסדות ציבור,  מר שמעון סוסן:

הם עובדים באמצעות תב"רים, תקציב בלתי –במפעלי ציבור, רשויות מקומיות 

ו רגיל. תקציב שוטף אישרנו בחודש שעבר,  הפרוטוקול שאישרנו עכשיו, אישרנ

 236בתוכו את התקציב השוטף שאישרנו בתכניות העבודה של המועצה על סך 

האלה. מה זה תקציב שוטף. כשמדברים תב"ר, זה לא מהתקציבים ₪, מיליון 

 שאינו תקציב שוטף. 

זה אומר תקציבים שיבואו מקרנות הרשות, מה שאנחנו מקבלים מקרנות 

הרשות, ממינהל מקרקעי ישראל וכאלה תקציבים שמופנים רק לפיתוח. יכולים 

להיות מופנים רק לפיתוח. או לחילופין תקציבים שבאים ממשרד התחבורה, 

החינוך לשוטף. גם שקנינו אוטובוסים  משרד החינוך לבינוי, לפיתוח. לא משרד

 עכשיו ושילמנו, זה תב"ר, כי זה לא מהשוטף. 

ל מר אבי סופר:  שצריך לקבל כל יישוב?₪  00,0005-וזה בנוסף 

כשיש למועצה היא מחלקת ליישובים ₪,  00,0005-לא, ה מר שמעון סוסן:

תוח, זה לזה אתה מתכוון. גם זה תקציב פיתוח. זה גם תקציב פי₪,  500,000

נגזר כל  גם תב"ר. התב"ר הזה הוא תב"ר אחד גדול של כל המושבים, שממנו 

 יישוב מה שהוא מקבל. זה גם תב"ר, זה גם תקציב בלתי רגיל, זה פיתוח. 

 ... זה המקור התקציבי.  מר ג'קי להב:

כל אירוע שהוא לא שוטף, יבוא באמצעות תב"ר. כל אירוע  מר שמעון סוסן:

השוטף, אפילו אם אני רוצה לקנות עכשיו הצטיידת למעונות  שהוא לא בתקציב

החדשים, לקנות להם ציוד, אני אעשה את זה באמצעות תב"ר, תקציב בלתי 

רגיל, לא השוטף. כי לא תקצבתי את זה בשוטף. אני יכולתי לעשות את זה 

בשוטף. במקרה זה גם ככה וגם ככה. אבל תקציב בלתי רגיל יבוא מה שלא 

 ה שלא תקציב רגיל. מהשוטף, מ
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 תודה.   דובר:

מקורות ₪,  90,000מרכז הפעלה, הגדלה בסך  120תב"ר  מר שמעון סוסן:

 ... 90,000-מימון משרד הפנים, מדוע? ה

מרכז ההפעלה  קיבלנו הרשאה תקציבית להצטיידות של מר ג'קי להב:

וד שבקרוב נחנוך אותו. וזה מחייב אותנו בעצם להביא עדכון להגדלה של ע

. זה מהות 120בהשוואה למה שנקרא אישרנו עד היום בתב"ר ₪,  90,000

, מיפוי 104העדכון של התב"ר הזה. התב"ר הנוסף, לפני שנצביע, זה תב"ר 

.אני מזכיר זה עדכון, אנחנו אישרנו בתב"ר הזה סדר גודל של GISתשתיות 

.. שזה שווה ער₪,  345,000עד היום, מבקשים להוסיף עוד ₪  850,000  GISך ל.

ה בעצם מפתח התקצוב, כולל הפיקוח. כרגע עד יישובים. ז 3-ומיפוי השכבות ל

 ישובים. 16עכשיו השלמנו 

אני רוצה להמשיך ולהסביר לכם, מועצה אזורית חבלת  מר שמעון סוסן:

באים לעשות מודיעין הייתה דורות שלמים בלי שכבות ובלי זה. כשאנחנו היינו 

אים למקום שהוא טבולה ראסה. לא יודעים כלום מה תכנית עבודה, אנחנו ב

לא תמיד דיברו באותה שפה, שכבה לא קרה ברשויות, מה זה, כי השכבות 

שם  –שם הוט, שבא מים  –שם בזק, שבא הוט  – דיברה עם שכבה. כשבא בזק

 חשמל.  –מים, חברת חשמל 

כמה שנים באף מקום לא הייתה דאטה, זה היה ככה שנים רבות בלודים, ולפני 

שנים מבצע  4-ו 3התחלנו במבצע שהוא לא ביום אחד קורה, אבל התחלנו לפני 

שבו התחלנו לרשת את היישובים. ולהתחיל לייצר את הדאטה, שבה יהיה מידע 

יישובים שש בהם את  16-על כל יישוב ויישוב. היום אנחנו נמצאים כבר ב

ייה, זה גם מנהלי הדאטה הזאת. אגב, הדאטה הזאת זה לא רק לתכנון ובנ

, במקום GIS-אגפים במועצה, באידיאל, יכולים לעבוד ולהיכנס לראות ב
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שאנחנו רוצים, כי אנחנו רוצים לעדכן, לא רק לייצר את הדאטה שהיתה חסרה 

לאורך כל הדורות ומה אנחנו נדע שבכל יישוב ויישוב איזה תשתיות קיימות, 

לשים לב כשמתירים היתרים  איפה התשתית קיימות, מה המקומות, למה צריך

.  GIS-לבנייה או שבאים לעשת שינויים פיזיים באותם מקומות. אז ה יעזור לנו

 יעזור גם בדברים אחרים. 

. מנהל, אפילו מנהלת GIS-גם מנהל שירצה לראות יישוב, יכול לראות את זה ב

חינוך שזה מעניין אותה לדעת איפה עומד, מה עומד, איך עומד, גם אותה זה 

ישמש, מיפויים ועוד כהנה וכהנה. אז עכשיו בעצם מה שאנחנו מביאים, 

ות לאט נגיע למצ-יישובים, שבהם לאט 3להגדיל את התב"ר, כדי להוסיף עוד 

 GISמעודכן. כלומר, פעם אחת יהיה  GISאת כל המועצה, לרשת לרמה של 

ועדה. שנדע מה היה עד היום, ופעם שנייה יש לנו את האנשים שיפעלו בתוך הו

י  GIS-יש אחראית לעניין הזה, להמשיך לרשת ועדכן את ה שזה דבר חשוב בפנ

 עצמו. לעדכן אותו כל העת על שינויים ועוד כהנה וכהנה. 

תב"ר להפעלה ראשון, אני מבקש אז אנחנו חוזרים, אם אין שאלות לתב"רים, 

 שמקרות המימון שלו משרד הפנים למרכז₪,  90,000לאשר את ההגדלה בסך 

אני מזכיר לכם, מי בעד? מישהו מתנגד? אושר התב"ר ההפעלה, להצטיידות, 

רות מימון משרד הפנים למרכז ההפעלה תב"ר מקו₪  90,000-שמגדיל אותו ב

עדכון. אנחנו רוצים לעדכן אותו, להגדיל  GIS, מיפוי תשתיות 104. תב"ר 120

. זה לא שמקורות המימון הוא מקרנות הרשות₪  345,000אוותו לסך של 

מהתקציב השוטף. אני מבקש לאשר את ההגדלה הזאת, מי בעד?מישהו מתנגד? 

 ₪.  345,000, בסך GIS 104-אושר התב"ר של ההגדלה ל

שמעון, שאלה קטנה לפני שאתה מתקדם. אם אפשר לדעת באילו    דובר:

, והאם אפשר להעביר את המידע גם לוועדי האגודה, GIS-ישובים כבר יש את ה
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 להשתמש במידע לצרכי המושב.  שיוכלו

אני לא יודע להגיד לך עכשיו אני בעל פה את היישובים.  מר שמעון סוסן:

אבל מה, אני מבקש מהמהנדסת שנמצאת פה לנושא הבא, לשלוח לחברי 

היום, ואיפה אנחנו מתכוונים בשנת העבודה  GISהמליאה מסמך איפה יש 

 שיבה הבאה. , בסדר? ואז לא תחכה ליGIS-הבאה לבצע את ה

 אם אפשר לשתף את ועדי האגודה במידע הזה.    דובר:

,  מר יוסי אלימלך: אין שום מניעה לשתף, זה לא סוד, אנחנו שקופים לחלוטין

 בשמחה רבה. 

הוא כלי עבודה שאנחנו רוצים בסוף שאפילו  GIS-ה מר שמעון סוסן:

זה עניין של  ד שוקלים.. על זה אנחנו עוGIS-התושבים עצמם יהיו חשופים ל

 ..  הרשאות, כי סכסוכי שכנים וזה.

.   מר ג'קי להב: . . 

לא, לא. כל בן אדם שירצה לדעת, זה ודאי. כל בן אדם  מר שמעון סוסן:

יידע בוודאות, כל מה שהוא צריך לדעת. לוועדים זה יהיה גם  שרוצה לתכנן, 

ם. זה בסוף נגיש וגם חברי מליאה ועוד כנה וכהנה. זה העניין, לאגודות, לכול

 ם שישתמשו בו כולם. מפעל שאנחנו רוצי

אני מבקש לאשר את ההגדלה, אישרנו?  ולם.כל החשוב אזאת דאטה שהי

כפוף לכך שהערה של משה נחמיה, אני מבקש ב₪,  345,000-ההגדלה של ה

. המהנדסת, את מקשיבה? תשלח את זה GISלשלוח את המסמך היכן יש 

 יאה. המידע הזה יהיה שקוף. ליוסי, יוסי ישלח לכל חבר המל
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  תב"רים:: הוחלט פה אחד החלטה

 מקורות₪.  90,000הגדלה בסך  –מרכז הפעלה )עדכון(  120תב"ר  א. 

 מימון: משרד הפנים.   

₪.  345,000הגדלה בסך  –)עדכון(  GISמיפוי תשתיות  104תב"ר  ב. 

 מקורות מימון: קרנות הרשות.   

 

 תוספת יחידת דיור שלישית בגמזו. 424-0722967אישור תכנית  .13

 

 2נטלי מהנדסת המועצה נמצאת כאן לתוספות שהיו. יש  מר שמעון סוסן:

נושאים שביקשנו שהמליאה תדון בהם ותאשר אותם. אישור תכניות. נטלי, 

 בבקשה. 

. ISG-שומעים אותי? אני רק רציתי לחדד לגבי ה :טרנופולסקימר נטלי 

GIS ,החומר ויישובים,  16-פשוט סקר תשתיות עשינו רק ב יש בכל יישובים

ית מתאר מקומית , תכנ424-0722967אנחנו נעביר ליוסי. אנחנו דנים בתכנית 

בסמכות ועדה מחוזית ביישוב גמזו. ביוזמת המועצה האזורית חבל מודיעין 

, דונם בכל נחלה 2.5שטח המגורים בנחלות עד להגדיל מוגשת תכנית שמבקשת 

ב, ותכנית /1תיקון  35ידת דיור שלישית בהתאם להוראות תמ"א הוספת יח

 כוללת גם אפשרות פיצול מגרשים ונחלות באמצעות תשריט וחלוקה. 

-אני ממליצה להפקיד לפני הוועדה המחוזי, כי התכנית הזאת כבר נדונה ב

בוועדה, והיא נמצאת עכשיו לפני הפקדה בוועדה המחוזית. אבל בגלל  6.10.19

הזאת היא ביוזמת מועצה אזורית, אז אנחנו חייבים גם לדון בישיבת  שהתכנית

 המליאה. 
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 נטלי... אם יש שאלות לחברי המליאה.  מר שמעון סוסן:

 כן.  :טרנופולסקימר נטלי 

 יש שאלות למישהו?  מר שמעון סוסן:

 שיהיה בהצלחה.   דובר:

ד? מישהו אנחנו מבקשים לאשר את התכנית הזאת. מי בע מר שמעון סוסן:

 מתנגד? אושרה התכנית של גמזו פה אחד. 

 

תוספת יחידת דיור שלישית  7229670-424תכנית : הוחלט פה אחד החלטה

 בגמזו.

 

 ג. כח.  –איחוד חלוקה והצרכת שטחים  424-0886523אישור תכנית  .14

 

 אני מבקש, התכנית השנייה, נטלי.  מר שמעון סוסן:

, תכנית איחוד וחלוקה 8865230-424ייה תכנית שנ :טרנופולסקימר נטלי 

וקביעת קווי בניין בגבעת כוח. תכנית פורטת בסמכות ועדה מקומית. גם 

ד וחלוקה בהסכמה, וביוזמת מועצה אזורית חבל מודיעין מוגשת תכנית לאיח

קווי , שינוי הצרכת שטים בין שצ"פ למבנים במוסדות ציבור בלי לשנות שטחים

 ין. בניין וקביעת קווי בני

נוער, ולהקמת  התכנית הזאת נועדה לצורך הקמת מועדון נוער בסמוך למרכז 

מועדון יום תלת כיתתי בסמוך לגנים. המיקום נבחר בתיאום עם ועד מושב. 

 התכנית נמצאת כרגע לפני דיון בוועד המקומית ושלחנו גם למינהל. 

 שאלות?   מר שמעון סוסן:

 באיזה יישוב מדובר?    דובר:
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אם אין למישהו שאלות, אני מבקש לאשר את התכנית של  עון סוסן:מר שמ

 גבעת כוח שהוצגה כאן. מי בעד? מישהו מתנגד? אושרה התנית פה אחד. 

 

איחוד חלוקה והצרכת שטחים  8865230-424תכנית : הוחלט פה אחד החלטה

 ג. כח. –

 

 דיווחי ראש מועצה.  .12

 

 ם. חברים, אנחנו לקראת סיו מר שמעון סוסן:

 

אנחנו רק מעדכנים, אני מבקש מכולם, תכניות עבודה  מר יוסי אלימלך:

 .  שאישרתם במליאה האחרונה נמצאות באתר, גם קיבלתם..

 

 לא שומעים אותך טוב, יוסי.    דובר:

 כי אנשים פותחים. תעשו מיוט.  מר שמעון סוסן:

תקראו אנחנו מבקשים מכולכם אנחנו ממליצים להיכנס,  מר יוסי אלימלך:

את תכניות העבודה שהוועדים של היישובים יקראו את תכניות העבודה. אנחנו 

הרבה -יכולים להגיד מניסיון שוועד שמכיר את תכניות עבודה מפיק מהם הרבה

יותר מכאלה שלא קראו את התכניות. התכניות נמצאות באתר המועצה, מי 

הוועדים וגם שרוצה, נשלח לו חוברות נוספות. חשוב לנו שגם אתם וגם 

ויכירו אותן, כדי שבאמת בסוף  הפעילים המרכזיים ביישוב יעברו על התכניות 

נוכל להגיד שמימשנו את כל התכניות. זו בקשתנו.   שנה 

חברים, ברשותכם משפט אחד נוסף על מה שדיברנו, בעיקר  מר שמעון סוסן:

ד. כל המגפה, הקפדה מצידנו כפרנסי ציבור, כאנשי ציבור, היא חשובה מאו
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אחד שיסייע ביישוב שלו, באזור שלו. אני אומר לכם שהרבה מבודדים הם 

מבודדים על לא עוול בכפם, בגלל שאחרים לא הקפידו. אני אומר לכם את זה 

אה את זה, גם מקו ראשון, תאמינו לי. הרבה אנשים, גם במועצה אני רו

 עובדים וגם זה. ככל שנקפיד יותר. ג

יום, זה לא דבר של מה  14ימים או  10היות בבידוד ם בידוד זה רעה חולה. ל

בכך. אז אני מבקש שכל אחד מאיתנו כאיש ציבור, כמוביל דעה, יעשה מאמץ 

שביישובו שלו יקפידו מכל ההיבטים ובכל המקומות. וככל שנעשה את זה, 

נועיל לעצמנו יותר. כמו שראיתם, נעשה מאמץ עליון מצד הפיקוח של המועצה, 

כולים להיות בכל מקום. אז גם המשטרה וגם המועצה, אנחנו לא אנחנו לא י

 יכולים, זה לא אירוע שבו שוטרים יעצרו אותו. 

משמעת עצמית מצדנו, מצד  בינינו, שוטרים יכולים להועיל בשוליים. אם אין

ה, לא נוכל להגיע ליעד שאנחנו רוצים להגיע, שבו תהיה רמת יכל האוכלוסי

מה של מבודדים נמוכה ביותר. אני מקווה שכל אחד תחלואה נמוכה ביותר ור

מאיתנו יעשה את המירב ואת המאמץ מצידו וישפיע גם באזור האישי שלו וגם 

 באזור הציבורי שלו. וכך נועיל לעצמנו. 

אז יישר כוח ושתהיה בריאות טובה. אני מקווה שהחיסונים שנמצאים כרגע 

שבו נוכל לפתוח לרווחה את  בשצף קצף בעוד חודש, נהיה במקום אחר, במקום

הפעילות מכל הכיוונים בכלל ובמועצה בפרט. תכניות עבודה של המועצה 

ממתינות לפעולה אינטנסיבית מצד כל המנהלים, מצד כל העובדים. אנחנו פה 

מכל בשביל לשרת את הציבור בסוף, קשה לנו מאוד עם המגפה הזאת, 

כשאנחנו רוצים לשרת, קשה  ההיבטים, הבריאותיים קודם כל, ולאחר מכן גם

מאוד לשרת בצורה הזאת, או להפעיל את תכניות העבודה כמו שאתם מבינים. 

אז הכל נעשה בצורה שהיא מקרטעת ואנחנו מולידים אירועים שהם חצי, 

במקרה הטוב חצי, לפעמים גם פחות. אני מלא תקווה שבעוד חודש נהיה 
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מיליון, ואז  5ם יהיו מעל . כשנהיה במליאה הבאה כבר החיסוניבמקום אחר

יהיה אפשר לדבר בצורה אחרת. ונאחל שתהיה בריאות לכל עם ישראל בעזרת 

 ה'. 

שמעון, בעניין הזה רציתי לשאול אותך שאלה. דווקא בזמן  :אבי סופרמר 

הקורונה, למעשה בחבל מודיעין אין מענה, יש את ישיבת נחלים שהיא ישיבה 

גוף  מצוינת והיא ישיבה מכובדת, אתה יודע, היא גם לא חלק מהמועצה, היא 

 בפני עצמו. 

ידוע לך על המקרה ששלהבת רוצים לסגור את בית הספר ובית הספר הוא 

יודע איך לקרוא לזה,  למעשה הפלטפורמה היחידה לחינוך דתי לאומי, או לא 

לק מהנציגים יישובים, ח 3-4ממלכתי דתי, אני לא כל כך בקיא. יש פה 

יכול גם להשפיע עליהם ועל התלמידים שלומדים שם. נודע  במליאה פה, שזה

לי שאתה ניסית לסייע לבית הספר, וקיבלת תשובה שלילית ממועצת שוהם. זה 

 נכון? 

 

 כן.  מר שמעון סוסן:

איך אנחנו בתור מועצה, אין לנו מענה לתת לילדים שלנו  :אבי סופרמר 

 בשנה הבאה באמצע קורונה בתקופה כזאת? 

 אתה מדבר על הישיבה התיכונית בשוהם?  :כהן מר מרדכי

.  מר מרדכי כהן:  נכון

. הייתי  מר שמעון סוסן: . בשבועיים האחרונים ללא הפסקה.. העניין הזה..

.. כ   -ורים לפחותה 20-בזום עם הורים.

 שמעון, לא שומעים אותך.  דוברת:

 תעשו מיוט כולם מי שיכול.  מר אבי סופר:
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הורים לפחות בעניין של שלהבת,  20בזום עכשיו עם  הייתי מר שמעון סוסן:

ובשבועיים האחרונים פנו אליי הורים למכביר מכל היישובים שמלמדים שם. 

שלהבת זה בית ספר ששוהם ומשרד החינוך החליטו לסגור אותו יחד עם הרשת. 

אורט, שהפעילה את שלהבת. מכיוון שהיתה כמות תלמידים מועטה, לשיטת 

 שהוא לא ייעשה בעיניי. אורט עשו דבר 

 

 כמה תלמידים מהמועצה לומדים שם?  מר מרדכי כהן:

 מדובר על בנים.  מר שמעון סוסן:

 כן, כן, כמה יש בערך?  מר מרדכי כהן:

 ומשהו תלמידים.  40 מר שמעון סוסן:

רק כדי לסבר את האוזן, מוטי, יש שם כיתה ז' אחת, כיתה  מר אבי סופר:

 . 40כלומר, זה הרבה יחסית  ח' אחת וכיתה ט' אחת.

הסגירה של שלהבת נעשתה תולדה של החלטה של הרשת  מר שמעון סוסן:

שהפסידה שם מיליונים, מכיוון שכמות התלמידים, הם טוענים, אני מדבר מה 

הם טוענים, זה לא בית ספר שלי. אני הצעתי לראש המועצה כדי למנוע את 

בית, הודיעו לפני שבועיים כשהייתי הגזירה, כי אני ידעתי מזה, הייתי חולה 

חולה בתוך הבית, כי אוטוטו מחר עומדים להחליט לסגור את שלהבת. אני 

הרמתי טלפון לראש המועצה, למנכ"ל המועצה ולעוד גורמים בתוך המועצה 

בשוהם, לשמוע מדוע הם עושים דבר כזה. קודם כל, לא נהוג שבין ראשי 

כמו מועצה אזורית חבל מודיעין שאני  רשויות שיש רשות קולטת נכבדה כזאת

עוזר להם וקולט תלמידים שלהם במוסדות החינוך שלנו בלי הפסקה, כמו 

ביחידה לקידום נוער במישרין ובעוד מוסדות. בכל מפעל שלנו אנחנו משתפים 

 אותם. 
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 . מדברים שיש לעשות מעשה כזה זה היה נבזי מצידם. לפחות תבואו, תשתפו

ל החינוך הזה והאם יש לו מקום בכמויות התלמידים ויכוח בתוך שוהם ע

בית הספר לא  –שמדובר. עכשיו זאת הביצה והתרנגולת. כי בעצם הם אומרים 

א פחות קשוח, רנות יחד וחינוך מה שנקב-נותן מענה להורים שלא רוצים בנים

לפחות לדעת חלק מאלה או ההורים של שוהם. פחות קשוח זה אומר פות 

אני לא קובע את העמדה. אני ליסטי כזה. רת דתי, יותר פלואינטנסיבי, פחו

בעיניי, כל מי שרוצה סוג של חינוך מסוים, ראוי לקבל אותו, זה לא משנה 

עדין או ממלכתי קשוח. כל מי  בנות, ממלכתי-דמוקרטי, אנתרופוסופי, בנים

 שרוצה, ירצה. אנחנו כמועצה הופתענו, הבאנו לידי ביטוי את הזעם שלנו כלפי

שוהם, הייתי מוכן לעצור אותו ולהשתתף איתו גם בהוצאות שיהיו. אמרתי לו 

 שאני מוכן גם לעזו ולסייע. 

 

כן, אבל שמעו, המועצה טוענת שרוב התלמידים של  מר מרדכי כהן:

הישיבה התיכונית הם מחוץ לשוהם. כלומר, אין הצדקה להקמת מוסד חינוכי 

 מבחוץ. שהוא נותן מענה לרוב תושבי התלמידים 

אבל מטי, אני לא שמעתי את הטענה הזאת. אני שמעתי  מר שמעון סוסן:

יגיד לי את זה ישיר. הוא אומר  טענה שאומרת, אולי ברמיזה, הוא לא 

 60%, אולי 50%-שתלמידי שוהם מצביעים ברגליים. תלמידי שוהם, יותר מ

ת מהתלמידים, לא מאמינים בחינוך הזה והולכים למקומות אחרים, לרעו

בשדות זרים. אז עכשיו מה החליטו? לעצור את הישיבה, להצל מבחינתם את 

-האולפנא, לעשות אתה אולפנא יותר חזקה, כי עכשיו כשיאמרו כשאין בנים

י"ב -בנות באולפנא, אז יבואו יותר בנות משוהם לשיטתם, ומשאירים את י"א

מעשה לסיים את האירוע הזה. כלומר לסיים את הלימודים. אבל הם עשו 

ו' ל ז', -חמור. כי אם אני הייתי עושה מעשה, אם בכלל הייתי עוצר מלקבל את 
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תסיימו. אל תגדע להם בשנה  –והייתי אומר לאלה שנותרו בתוך המערכת 

כזאת קריטית, שנת קורונה, את הלימודים ותשלח אותם עכשיו לרעות בשדות 

 זרים ממקום שהם נמצאים בו. 

 

לא רוצה לקבל אותנו. פנינו לכמה רשויות, אף  גם אף רשות  מר אבי סופר:

 רשות לא רוצה לקבל אותנו. לא פתח תקווה, לא גבעת שמואל. 

אבי, זה מעשה לא אחראי מצד הרשות בשוהם. כמו  מר מרדכי כהן:

, אבל י"א-ח' או ח'-ששמעון אומר, לא לקלוט תלמידים לכיתות ז' י"ב -ט'

 חייבים לתת להם לסיים. 

,  :מר שמעון סוסן הם מסיימים. אנחנו אומרים, הם עוצרים את הכיתות ז'

הביתה, סגור.  –', כאילו אומרים לאלה שעולים לזה, אומרים להם י-ח', ט' ו

ר לסיים, זה עוד הם עשו טובה אורט. זה מה שהם הסכימו י"ב בנים נות-י"א

אנחנו סוגרים את  –לעשות. כי הם אמרו לשוהם, כך אומר לי ראש המועצה 

תראה, כי זה לא רנטבילי, אנחנו מפסידים מיליונים פה.  –פה. למה?  הכל

 12כמות התלמידים היא לא מרנינה אם נאמר את האמת. אתה לא יכול עם 

וע שבו אתה כמנהל בית ספר עוד י"ב לנהל איר-ילדים ב 10ילדים בכיתה או 

 יחידות.  3יחידות,  4צריך להביא בגרויות. א יחידות, 

 

.  :מר אבי סופר . אבל חבל מודיעין עושה את זה בשבילו. יש המון מסגרות.

תן לנו לשים את  –חבל מודיעין עושה את זה בשבילו. צריך להפעיל עליו מנוף 

 הילדים. איפה נשים אותם? למועצה אין אלטרנטיבה. 

שמעון, האם לא כדאי, אתה וראש המועצה של שוהם,  מר מרדכי כהן:

משהו גדול וטוב וייחודי ואיכותי. אני חושב שזה נחליט להקים בשותפות איזה 

 כדאי. יש את הבסיס. 
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 זה לא ביום אחד אבל.  מר אבי סופר:

 ברור.  מר מרדכי כהן:

אני, אם יש הצדק באיזושהי צורה להקמת בית ספר, אני  מר שמעון סוסן:

אהיה שם, אני לוקח אחריות. אבל לצערי אני אומר לך, באירוע הזה תפסנו 

כשמשרד החינוך, ראש המחמ"ד הארצי וגם בן טוב, כשהוא ראש אותו 

המחמ"ד המחוזי, נתן הסכמה לאורט ולשוהם על כל המהלך. כולם הסכימו על 

 המהלך של סגירת בית הספר כפי שהוא. כולם הסכימו. 

 

אז איך הוא עשה לך את זה מאחורי הגב? איך אתה יכול?  מר אבי סופר:

תשמע,  –באיזו שפה, אבל צרך לבוא אליו ולהגיד לו  אני אומר לך, אני לא יודע

זה לא עובד ככה, מה נראה לך, שתבוא מאחורה, תגיד לי בפנים, כמו שאמרת 

, עזוב את אלה שעולים  ז' בתחילת השיחה, איך אפשר לסגור בית ספר לשכבות 

נו נשים את הילדים. באמצע קורונה, אף אחד לא רוצה לשמוע ז', איפה אנח-ל

 כלל. עליו ב

 

אני בתוך האירוע, וכל האגף שלנו במועצה בתוך האירוע  מר שמעון סוסן:

 הזה. אמרתי לכם, עכשיו סיימתי זום של יותר משעה וחצי עם הורים. 

 

עכשיו ברגע זה, תדע לך, מתקיים זום איתו והוא אומר  מר אבי סופר:

וא מספר כרגע שזה עניין כלכלי. והוא גם אמר שאתה לא ניסית לעזור לו. ה

להורים סיפורים שאתה לא התערבת וניסית לעזור לו. אז אולי תעמיד אותו על 

יודע באיזו שיחה.   טעותו? אולי במכתב רשמי או לא 
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מה אתה רוצה שהוא יגיד? הוא צריך להצדיק את הסגירה.  מר מרדכי כהן:

יגיד? הוא חייב  להצדיק את הסגירה.   מה הוא 

בואו אני אלמד אתכם משהו. קודם כל, אני רק שנייה,  מר שמעון סוסן:

 הצעתי לו, ואני יכול להעלות אותו לטלפון עכשיו פה בשידור ישיר. 

אז תעלה אותו, תעלה אותו. כי הוא אומר הפוך. הוא אומר  מר אבי סופר:

 שאתה לא ניסית לעזור. 

 

ג שיגיד, בסדר, שיגיד. מה שאני הצעתי לו זה חריג, אין חרי מר שמעון סוסן:

מזה. מוטי, אתה יכול להבין, מאות ילדים לומדים בבתי הספר אצלי. ב'למען 

אחיי' מאות ילדים, ביחידה לקידום נוער, במישרים, אני מדבר אתכם. בכל 

בתי הספר שלי, מאות ילדים לומדים. אני לא ביקשתי מאף אחד השתתפות על 

ם. כי יש מה זה שהילדים שלו לומדים אצלי. ואותו כנ"ל לא יבקשו ממני ג

שנקרא הסדר בין רשויות. כשבאים אליי תלמידים משוהם הוא לא משלם לי 

 וגם אני לא משלם לו. 

 

אם זה ככה, אז ראש המועצה של שוהם הוא לא הגון, זה  מר מרדכי כהן:

 לא מוסרי מה שהוא עשה. 

תעצור רגע, מוטי. אני באתי ואמרתי לו, השיחה הראשונה  מר שמעון סוסן:

תו, הוא לא יכחיש את זה בחיים, אתם יכולים להרים לו טלפון. אמרתי שלי אי

תקשיב טוב, אני אומר לך משהו חריג, אני מוכן להשתתף, גם אם צריך  –לו 

ילדים של חבל מודיעין.  40סטרה. הרי כולה מדובר על אק₪  200,000-300,000

 יתות. חריג בשביל שתותיר את הכ₪  300,000עד  200,000אני מוכן לתת 

 

 מתוך כמה?  בערך, כמה היו בישיבה?  40שמעון,  מר מרדכי כהן:
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 ילד לדעתי.  140הישיבה מנתה  מר שמעון סוסן:

 זה קרוב לשליש.  מר מרדכי כהן:

זה גם לא מוסד של חבל מודיעין, אני לא יודע אם הם  מר אבי סופר:

 יודעים את המספרים. 

  -לא, יש לך את מר שמעון סוסן:

 

 יש חטיבת ביניים.  רדכי כהן:מר מ

י', שם לכולם, מכל הצדדים. הם -כמות התלמידים צונחת ב מר שמעון סוסן:

, י"א,  10-12בורחים למקומות אחרים ומותירים כיתות של  ' י ילדים בכיתה 

 י"ב. 

כי הם לא אטרקטיביים, סליחה. הם לא אטרקטיביים.  מר מרדכי כהן:

  ילדים שבורחים ממה שלא טוב להם.

מוטי אני לא בוויכוח. אני רוצה לסכם. שאל שאלה, לי אין  מר שמעון סוסן:

יכולת להפעיל בית ספר ברשות אחרת בכוח. אין שום יכולת כזאת. ברגע 

שהחליטו המחמ"ד ומשרד החינוך ואורט והרשות המקומית לסגור בית ספר, 

 כל מה שעשיתי לא צלח. 

ס ואתה לא, אז אתה לא יכול רגע, בגל שהוא טייס הרקול מר אבי סופר:

תעשה איתו לקבוע לו שהוא ישאיר את בית הספר? איפה קיים דבר כזה? 

 שיחה. 

... זה שלו. הוא יכול לקבוע לי שבית ספר מסוים אצלי  מר שמעון סוסן:

 ייפתח? 

.  מר אבי סופר: .  לא.
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.  מר מרדכי כהן: .  הבעיה היא מוסרית של חוסר שיתוף פעולה.

  -ללכת אליו למשרד מר אבי סופר:

יודע שהוא עשה מעשה  10הוא התנצל  מר שמעון סוסן: פעמים על זה שהוא 

בעיניי לא הגון, לא מוסדי, בזה שהוא לא שיתף איתנו פעולה מבעוד מועד על 

 המזימה הזאת. מבחינתי זאת מזימה. 

קודם כל, אני יכול להגיד לך שההורים התארגנו, ומחר  מר אבי סופר:

ירה. אני לא יודע מה הצד שלכם בתוך העתירה הזאת. אבל תוגש מגישים עת

 עתירה מנהלית, לכם אין צד בעניין. אתה לא רוצה להיכנס. 

 

לא יעזור פה עתירה אם יש פה משרד החינוך והרשת. זה  מר מרדכי כהן:

 לא יעזור, מה זה פה? 

 מוטי, ההורים מגישים עתירה, לא בית הספר.  מר אבי סופר:

 ההורים לא יכולים לקבוע פה, סליחה.  י כהן:מר מרדכ

ודן  מר שמעון סוסן: חברה, תנו לי לסכם את הערב, גם ככה אני משוחח 

בעניין הזה מעל ומעבר. ואם אתם שואלים אותי, עשיתי בכל השבועיים 

האחרונים, כולל ממחלתי עשיתי שיחות של עשרות שעות עם הורים של חבל 

רים של שוהם. נתתי להם המלצות איך לפעול כדי מודיעין שלומדים שם ושל הו

לקדם. נתתי להם את הטיפים האלה שאני מוכן שילכו, ולא ירגיזו אותו, יגידו 

יגידו לו  מה דעתך שאנחנו נדאג שהורים מחבל מודיעין.  –לו שאני מוכן לשלם. 

אני נתתי המלצה להורים בשוהם שיגידו לו בשביל לשכנע אותו. כי הרי הוא לא 

תגידו לו תכנע מהורים של חבל מודיעין, הוא לא מנהל חינוך לחבל מודיעין. יש

שאתם תוכלו לשלוח את ההורים של חבל מודיעין להביא תקציב מחבל מודיעין 

לסיוע, לעזרה. אני שלחתי אותם להגיד לו את זה. אחרי זה אני הבאתי אותו 

נה יום למחרת ימים בקורו 10לפה. כשאני הבראתי שבוע שעבר הייתי חולה 
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הוא פה, ראש המועצה פה שעה וחצי איתי. אני מוכיח אותו בלי הפסקה ובלי 

כחל וסרק על המעשה החמור בעיניי, באמת חמור. להפסיק לימודים באמצע. 

מסתבר שם כבר שנים מגלגלים את הרעיון הזה, כי הרב סתיו נגד החינוך הדתי 

 וחינוך מה שנקרא פלורליסטי. הזה, מלא הורים בשוהם נגד החינוך הזה, כאיל 

 

מה פלורליסטי? הם לומדים לבד בכיתות. הבנות לבד,  מר אבי סופר:

 הבנים לבד. מה רוצים להגיע, לאיראן? לאיפה רוצים? 

 

אני לא אחראי על החינוך הזה. אם יהיה הצדק להקים בית  מר שמעון סוסן:

ים בקנה ספר בחבל מודיעין, וזה אומר שצריכים להיות מאות תלמיד

ילדים, אי אפשר פחות להקים בית  300בפוטנציאל בשביל שיהיה הצדק, פחות 

 ספר. אין דבר כזה פחות, אין פחות. 

אבל שמעון, לחבל מודיעין אין פלטפורמה לחינוך כזה.  מר אבי סופר:

נכון? הרי לנו יש את נחשון, לנו אין פלטפורמה. אם המועצה תתגייס ותכוון 

אה, זה בית ספר מצוין. .תקשיב, זה בית ספר מצוין באמת. לשנת הלימודים הב

יש שם ילדים מצוינים, החינוך נוטה יותר לטכנולוגי. זה מאוד מעניין. אני 

 חושב שצריך לעשות איזשהו כיוון. זה לא הגיוני. 

חברים, סיימנו. אנחנו על המדוכה בעניין. אני משקיע בזה  מר שמעון סוסן:

ף כרגע ביקשה את ההורים ומבקשת את ההורים בזה שעות רבות. מנהלת האג

הרגע למרות שהם ביקשו להגיד כל אחד מה הכיוון שלו, לאן פניו מועדות אם 

בכלל. אני מביא את ראש המחמ"ד לפה, והבטחתי להם גם שאם צריך, אני 

אעשה פעולות נוספות. לא נפקיר את ההורים, כמובן נהיה איתם עד הגבול 

יות איתם, כדי שנייצר להם חליפה של חינוך שתתאים להם. שאנחנו יכולים לה

זה מעל לכוחי לעצור את הסגירה של שוהם, אחרי שניסיתי את כל הניסיונות 
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שאמרתי לכם בלי הפסקה. ועשיתי מאמץ עליון ואמרתי 'היום אני מוכן להיות 

י"ב, משרד -י"א-שותף והכל. אורט ברחו, אין מפעיל, הם מוכנים להישאר רק ל

 החינוך הסכים עם ראש המועצה, ראש המועצה גמר אומר. 

 

האמת, אני לא ידעתי מכל מה שעשית. אני רק שאלתי  מר אבי סופר:

אותך אם אתה יודע. אין לי מושג. תראה, הבן שלי גם לומד שם, אני לא ידעתי 

 את כל הפעולות האלה שעשית ותודה. 

 

 שיבה. תודה רבה. חברים, תודה רבה לכם. תמה הי מר שמעון סוסן:

 

 

 

 __________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
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 קובץ החלטות

 את סדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 
 . 30.12.2020מיום  – 23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  .1

 

 – 23וקול ישיבת מליאה מן המניין פרוטאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 .30.12.2020מיום 

 

 . 30.12.2020מיום  23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין  .2

 

פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 .30.12.2020מיום  23

 

 אישור המלצת ועדת תמיכות.  .3

 

 המלצת ועדת תמיכות. ת לאשר א: הוחלט פה אחד החלטה

 
 אישור חוק עזר )מחזור(.  .4

 
 חוק עזר )מחזור(.לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 
 . 2018אישור מחיקת חובות אבודים לשנת  .5
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כפי  2018מחיקת חובות אבודים לשנת לאשר את : הוחלט פה אחד החלטה

  שהוצג בדו"ח.

 
 הדואר.  אישור פתיחת חשבון בנקאות אינטרנטי בבנק . 6

 
 פתיחת חשבון בנקאות אינטרנטי בבנק הדואר. : הוחלט פה אחד החלטה

 
לביצוע עבודות אספקה, התקנה, הפעלה  – 13/2020אישור מכרז  .7

 ותחזוקה של מערכות אזעקה ואינטרקום במועצה. 

 
מכרז " ל3את הצעתה של חברת "צוות לאשר : הוחלט פה אחד החלטה

פקה, התקנה, הפעלה ותחזוקה של מערכות סלביצוע עבודות א – 13/2020

 אזעקה ואינטרקום במועצה. 

 
 אישור תקציב ומיסים ביישובים השונים.  .9

 
סך התקציב המוגש  לאשר את תקציב רינתיה: : הוחלט פה אחד החלטה

למ"ר, תעריף עסקים ₪  16.89כאשר צו המיסים תעריף מגורים ₪,  1,501,710

  למ"ר.₪  4.2

 
סך התקציב המוגש לאשר את תקציב גבעת כוח: פה אחד  : הוחלטהחלטה

 7.22למ"ר, תעריף עסקים ₪  14.05צו המיסים תעריף מגורים ₪,  1,415,000

 למ"ר. ₪ 

 
סך התקציב המוגש לאשר את תקציב רינתיה: : הוחלט פה אחד החלטה

 למ"ר. ₪  17.53צו המיסים תעריף מגורים ₪,  1,612,195
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 בכירי המועצה. ע"י הרצאות  אישור היתר להעברת .10

 
 בכירי המועצהע"י  היתר להעברת הרצאותלאשר : הוחלט פה אחד החלטה

 ניתן אישור פרטני לגזבר המועצה ג'קי להב. בהתאם לנוהל משרד הפנים.

 
 אישורי תב"רים: .11

 מקורות ₪.  90,000הגדלה בסך  –מרכז הפעלה )עדכון(  120תב"ר  א. 
 מימון: משרד הפנים.   

 ₪.  345,000הגדלה בסך  –)עדכון(  GISמיפוי תשתיות  104תב"ר  ב. 
 מקורות מימון: קרנות הרשות.   

 
 תב"רים: : הוחלט פה אחד החלטה
מקורות ₪.  90,000הגדלה בסך  –מרכז הפעלה )עדכון(  120תב"ר  א. 
 מימון: משרד הפנים.   
₪.  345,000הגדלה בסך  –)עדכון(  GISמיפוי תשתיות  104תב"ר  ב. 
 מקורות מימון: קרנות הרשות.   

 
 תוספת יחידת דיור שלישית בגמזו. 424-0722967אישור תכנית  .13

 
ת יחידת דיור תוספ 0722967-424תכנית את פה אחד  לאשר  : הוחלטהחלטה

 שלישית בגמזו.

 
 ג. כח.  –איחוד חלוקה והצרכת שטחים  424-0886523אישור תכנית  .14

 
ת חאיחוד חלוקה והצר 8865230-424תכנית פה אחד לאשר ט : הוחלהחלטה

 ג. כח. –שטחים 

 
 
 

 __________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 202125.01.שני,  מיום, 24מן המניין מס' מליאה ישיבת 

 

 46 
 

 
 


