מועצה אזורית חבל מודיעין

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 13
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 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

מועצה אזורי ת חבל מודיעין
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מנכ"ל
יועץ משפטי
גזבר המועצה
ס .גזבר
מהנדס המועצה
מחזיק תיק ספורט
יועץ ר.מ.
מנהל אגף מוניציפאלי
מזכירת לשכת ראש המועצה
עוזר ר.מ ומנהל פניות הציבור
קב"ט המועצה
מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה
מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה

על סדר היום:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019
.1
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019
.2
אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה.
.3
פרידה ממהנדס המועצה – לאוניד גינזבורג.
.4
אישור קליטת מהנדסת מועצה.
.5
היכרות קב"ט המועצה.
.6
אישור מכרזים:
.7
 מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוט המועצה. מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר.אישור הסכם הקצאת קרקע – עמותת "ידידי עתידים".
.8
אישור תקציב ומיסים ביישובים.
.9
אשרור לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של  12שנה.
.10
אישור תב"רים:
.11
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
.1
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
.2
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
.3
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
.4
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
.5
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח .מקור:
.6
תקציב רגיל .1733400910
תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך . ₪ 500,000
.7
מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 4,600,000
תב"ר חדש  -שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד החינוך בסך
.8
. ₪ 259,980
תב"ר חדש  -עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך בסך
.9
. ₪ 400,000
תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית לעבודות
.10
ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות הרשות
.11
(קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון :משרד
.12
הפנים.
תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -הגדלת תקציב
.13
בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון:
משרד הפנים.
תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין – הגדלת
.14
תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון
משרד הפנים.
תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים .סך התקציב  14.4מ' .₪
.15
מקורות מימון :משרד הפנים.
.16

תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך התקציב 14

.17
.18
.19
.20
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.22
.23
.24
.25

מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים בישובים .סך
התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל
ההשקעות (משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת התקציב
ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן).
תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב
גבעת כח)  +השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו לקרנות

הרשות.
דיווחי ראש המועצה.
.12
תוספת לסדר היום:
אישור שכר למהנדסת המועצה.
.13
היתר עבודה נוספת ליעקב אטיה.
.14
כיסוי ביטוחי לנושאי משרה.
.15

קובץ החלטות
ישיבת מליאה מס'  13מיום 23.1.2020
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
.1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  12מיום .17/12/2019
.2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום .17/12/2019
.3

אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את אילן קופרשטיין כמורשה חתימה במועצה אזורית חבל
מודיעין.
.5

אישור קליטת מהנדסת מועצה.

.13

אישור שכר למהנדסת המועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את קליטת מהנדסת המועצה בשכר שבין  85%ל 95%-משכר
מנכ"ל.
אישור מכרזים:
.7
 מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב נכותי בתחום שיפוטהמועצה.
 מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר.החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי  - 29/2019הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי רב
נכותי בתחום שיפוט המועצה .קבוצת שכולו טוב כהצעה הזוכה במכרז.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי  - 3/2019מכירת רכב ונגרר .הצעה של מציע דוד
נהרי בסך של ₪ 5,400
אישור הסכם מבנה מנהלה ב"ס בני עטרות עם עמותת "ידידי עתידים".
.8
החלטה  :הוחלט לאשר פה אחד את ההסכם עם עמותת "ידידי עתידים" בהמשך לנוהל הקצאת
הקרקע.
.9

אישור תקציב ומיסים ביישובים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב בני עטרות לשנת  2020ע"ס ₪ 22.28
למ"ר מגורים ו ₪ 7.31-למ"ר עסקים ,וכן תקציב בני עטרות לשנת  2020ע"ס .₪ 1,864,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב שילת לשנת  2020ע"ס  ₪ 11.56למ"ר
מגורים ,וכן תקציב שילת לשנת  2020ע"ס .₪ 2,314,460
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב לפיד לשנת  2020ע"ס  ₪ 14.98למ"ר
מגורים ,וכן תקציב לפיד לשנת  2020ע"ס .₪ 2,684,430
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב גבעת כח לשנת  2020ע"ס  ₪ 13.85למ"ר
מגורים ו ₪ 7.14-למ"ר עסקים ,וכן תקציב גבעת כח לשנת  2020ע"ס .₪ 1,369,000

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את צו המיסים למושב ברקת לשנת  2020ע"ס  ₪ 15.17למ"ר
מגורים ו ₪ 12.47-למ"ר עסקים ,וכן תקציב ברקת לשנת  2020ע"ס .₪ 1,652,000
.10

אשרור לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של  1.9%לתקופה של  12שנה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשרר לקיחת הלוואה ע"ס  15מיליון  ₪בריבית קבועה של 1.9%
לתקופה של  12שנה ,בבנק לאומי.
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אישור תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר  800אלש"ח .מקור:
תקציב רגיל .1733400910
תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה בסך . ₪ 500,000
מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 4,600,000
תב"ר חדש – שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון :משרד החינוך בסך 259,980
תב"ר חדש – עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד החינוך בסך ₪ 400,000
תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן ייעודית לעבודות
ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות מימון :קרנות הרשות
(קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -הגדלת תקציב
בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון :משרד
תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל מודיעין – הגדלת
תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון משרד
תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים .סך התקציב  14.4מ' .₪
מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא מודיעים .סך התקציב 14
מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים ציבוריים בישובים .סך
התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק ממינהל
ההשקעות (משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת מסגרת התקציב
ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן).
תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה)  -הגדלת מסגרת
התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב
גבעת כח)  +השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות

.23
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מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של  ₪ 66,000והחזרתו לקרנות הרשות.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"רים:
תב"ר ( 65עדכון)  -מעון יום גמזו  -הגדלה בסך  . ₪ 643,000מקורות מימון:
.1
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,723,000
תב"ר ( 66עדכון) – מעון יום נחלים– הגדלה בסך  . ₪ 874,000מקורות מימון:
.2
קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 3,954,000
תב"ר ( 67עדכון) – מעון יום מזור– הגדלה בסך  . ₪ 713,000מקורות מימון:
.3
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,821,000
תב"ר ( 68עדכון) – מעון יום בני עטרות– הגדלה בסך  . ₪ 650,000מקורות מימון:
.4
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,758,000
תב"ר ( 69עדכון) – מעון יום בית עריף– הגדלה בסך  . ₪ 815,000מקורות מימון:
.5
קרנות הרשות( .סך התב"ר .) ₪ 3,895,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 104עדכון)  -מיפוי תשתיות  - GISהגדלת תב"ר 800
אלש"ח .מקור :תקציב רגיל (סך התב"ר .)1,300,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  – 90שיפוצים ,רכש ונגישות במוס"ח וציבור – הגדלה
בסך  . ₪ 500,000מקורות מימון :קרנות הרשות( .סך התב"ר .)₪ 4,600,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר תב"ר חדש – שיפוץ חדרי מורים במוס"ח .מקורות מימון:
משרד החינוך בסך .₪ 259,980
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – עיצוב מרחבי למידה בתי"ס .מקורות מימון :משרד
החינוך בסך .₪ 400,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  75עבודות ביוב (הגדלה) -הגדלה בסך  ₪ 500,000מקרן
ייעודית לעבודות ביוב .לאחר הגדלה סך התב"ר יהיה .₪ 5,500,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – פיתוח בישובים .תקציב של  4מ'  .₪מקורות
מימון :קרנות הרשות (קרן ייעודית לפיתוח ישובים).
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש -הקמת מרכז הפעלה .תקציב  .₪ 585,000מקורות
מימון :משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 113הגדלה) -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים -
הגדלת תקציב בסך  .₪ 2,433,960סך התקציב לאחר הגדלה  .₪ 6,433,960מקורות מימון :משרד
הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 114הגדלה)  -שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א .חבל
מודיעין – הגדלת תקציב בסך  5מ'  . ₪סך התקציב לאחר הגדלה  13.5מ' ש"ח .מקורות מימון
משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש – הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים.
סך התקציב  14.4מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  -שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא
מודיעים .סך התקציב  14מ'  .₪מקורות מימון :משרד הפנים.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר חדש  -התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים
ציבוריים בישובים .סך התקציב  16מ'  .₪מקורות מימון :הלוואת פיתוח 15 -מ'  + ₪מענק
ממינהל ההשקעות (משרד הכלכלה) .₪ 1,000,000 -
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  98מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן (הגדלה) – הגדלת
מסגרת התקציב ב .₪ 700,000 -מקורות מימון :קרנות הרשות (פיתוח מושב בן שמן) .סך התב"ר
.₪ 3,171,918
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר  - 107הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח (הגדלה) -
הגדלת מסגרת התקציב ב .₪ 380,000 -מקורות מימון ₪ 180,000 :קרנות הרשות (פיתוח מושב
גבעת כח)  +השתתפות עצמית של הועד המקומי .₪ 200,000
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"רים:
תב"ר חדש  -מעון יום בית נחמיה .אישור תקציב  .₪ 2,090,000מקורות מימון:
.20
משרד הכלכלה משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום גינתון .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות מימון:
.21
משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום טירת יהודה .אישור תקציב בסך  .₪ 5,133,000מקורות
.22
מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
תב"ר חדש – מעון יום כפר הנוער בן שמן .אישור תקציב בסך .₪ 2,165,000
.23
מקורות מימון משרד הכלכלה  /משרד הרווחה.
תב"ר חדש  -מעון יום כפר טרומן .אישור תקציב בסך  .₪ 2,165,000מקורות
.24
מימון :משרד הכלכלה/משרד הרווחה.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ( 93הקטנה וסגירה)  -הקטנת תקציב של ₪ 66,000
והחזרתו לקרנות הרשות.
.14

היתר עבודה נוספת ליעקב אטיה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר אישור העסקה נוספת ליעקב אטיה בחברה הכלכלית בהיקף
משרה של  25%בתנאי העסקה של דירוג דרגה.

__________________
שמעון סוסן
ראש המועצה

__________________
יוסי אלימלך
מנכ"ל המועצה

