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 מועצה אזורית חבל מודיעין
 1ישיבת מליאה מן המניין מס' 

  1.1.13..4שבט התשע"ד, מיום חמישי, כ"ט ב
         

 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 חבר מועצה -  מר אורן בדירי
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן

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

 חבר מועצה -  מר דניאל יזדי
 צהחבר מוע  -    מר דן כהן

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל
 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
 חבר מועצה  -  מר אבי אליהו

 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר משה זכריה
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

 חברת מועצה -  גב' אביגיל חבשוש
 חברת מועצה -  גב' מוריה חיים

 חבר מועצה -  צל אברהםמר הר
 חבר מועצה   -  מר שי ספקטור
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חברת מועצה -   גב' ורד לוי

 חברת מועצה -  גב' נחמה זילבר
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 חבר מועצה -  ו בנצקימר אליה
 חבר מועצה  -  מר ליאור סטופל

 חבר מועצה -  מר יוסף אמיתי
 

 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני   חסר:
 

 מנכ"ל -  מר יוסי אלימלך   נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי
 מנהל אגף החינוך  -  מר נתן ריגלר
 לת אגף הקהילה והרווחהמנה  -  ד"ר רונית לב

 מנכ"ל החברה הכלכלית    -  ד"ר רוני ענבר
 מנהל האגף המוניציפאלי  -  מר יובל לובטון
 מנהל פניות הציבור    -  מר יעקב עטיה 

 מהנדס המועצה  -  מר מאיר בן ארוש
 יועץ תקשורת  -  מר אייל אריאל

 
 
 

 



   על סדר היום:

 מיים אשר כיהנו בקדנציה היוצאת.פרידה מחברי מליאה ויו"ר ועדים מקו (1

 הצהרת אמונים חברי מליאה נכנסים.  (7

 ברכות והיכרות חברי מליאה נבחרים.  (0

 מינוי ועדות מליאה.  (4

 מינוי דירקטוריון חברה כלכלית לפיתוח חבל מודיעין. (7

 מינוי דירקטוריון תאגיד חינוך תרבות ופנאי לחבל מודיעין. (6

 . מינוי נציגים ומומלצים למועצה הדתית (5

 בחירת נציג ל"רשות ניקוז ירקון".  (8

 בחירת נציג ציבור לוועדת בחינה של משרד הפנים.  (9

 בחירת נציג למועצת בית עלמין ברקת. (13

 אישור נוהל ועדת מכרזים.  (11

 אישור נוהל בחירת ועדות ביקורת. (17

 אישור מסמך האצלת סמכויות לוועדים המקומיים. (10

 אישור מורשי חתימה. (14

 דיווחי ראש המועצה.  (17

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 קובץ החלטות
 1/1.13/.4מיום    1ישיבת מליאה מס' 

  

 

 הצהרת אמונים חברי מליאה נכנסים. (7
 

 כל חברי המליאה הנכנסים שנכחו בישיבת המועצה נשבעו אמונים.

 

 מינוי ועדות מליאה.  (4
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הרכבי הוועדות, כדלקמן:החלטה

ריה, יוסף אמיתי, אלי בנצקי, דן כהן, דובי בן אברהם, אהרון גל, שמעון סוסן, משה זכ ועדת הנהלה:
 אילן קופרשטין, אבנר אבולש, אבנר זכריה, אורן בדירי, ורד לוי, הרצל אברהם, אביבה הלל, דני יזדי. 

 

 כפר רות.–מבוא מודיעים, שי ספקטור  -בן שמן, נחמה סילבר –יו"ר  -: ניסים עידן ועדת ביקורת
 

 שילת,-בני עטרות, רפי ראובני –יו"ר, דובי בן אברהם  -מזור -שלומי שוורץ  :ועדת מכרזים
 גבעת כח. –טירת יהודה ואבי אליהו –אביגיל חבשוש 

 יו"ר,  כפרי שלמה,  רונית לב,  יועץ משפטי,  –אחיסמך –:    אבי דישיק ועדת הנחות בארנונה
 נחלים.-ליאור סטופל 

 

 כפר טרומן,–אשר קריסטל   -יו"ר, -טירת יהודה –ב צפריר :   יעקועדת ערר על גביית ארנונה
 אחיסמך.-דוד אלגלי 

 

 יוסי כהן. -: יוסי אלימלך, שלמה כפרי, עו"ד חן סומך, מנהל מחלקת הרכש ועדת רכש
 

–נחלים, אהרון גל -בן שמן, ליאור סטופל –יו"ר, ניסים עידן  -נחלים –:  אלי בנצקי ועדת כספים
 לפיד. -כפר דניאל  וסימה דורון –ברקת, חיים מוריה -מח בארות יצחק, צדוק ש

 

 טירת יהודה, –רינתיה, דני ביטון -יו"ר. עמרם בן דוד  -כפר דניאל  –: יוני ריינהורן ועדה חקלאית
אחיסמך,             -אחיסמך, גרינברג משה -גבעת כח, ארביב משה –מזור, יצחק אברהם -הלל גלבוע 

נחלים, יורם פורטל -מזור, וינרב יחיאל -גמזו, עדי דליות  -, יהושע יחזקאלי בית עריף–בוטה אברהם 
 מזור.  -בני עטרות ומרים כרמון –גבעת כח, בועז סנדלר –רינתיה , משה מרדכי –

 

טירת יהודה, –כרם בן שמן, אביגיל חבשוש –יו"ר, יוסי פרץ  -בן שמן–: עוזי עומייסי ועדת ביטחון
גבעת כח, עמוס דרור  –כפר רות, אייל ישמח –כפר טרומן, יניר עוזי –ראל זלמן רינתיה, יש-עופר יוזם 

 מזור. -שילת וארז גדיש -בית עריף, דב עפרון -כפר טרומן, צביקה יוסף -טירת יהודה, יורם מועלם -
 

 -יוסי אלימלך, כל מנהלי המכלולים במועצה, שמואל מאיה  -יו"ר, מנכ"ל  -: שמעון סוסן ועדת מל"ח
 מזור, עומרי גלבוע.   -ברקת, גרשון פוקס  -לפיד, אביבה הלל  -נתיה, עופר שחר רי

 

  –מזור, דני כהן -אחיסמך, שלומי שוורץ -:  שמעון סוסן, אבי דישיק ועדת משנה לתכנון ובניה
 אחיסמך.-כרם בן שמו, אורן בדירי –נופך, יוסי פרץ -לפיד, זהבה טמסית -בית עריף, יוסי חכים 

 

                       –גבעת כח, נחמה סילבר –יו"ר, אבי אליהו  -בית עריף –:  שמעון יוסף קשרי חוץועדה ל
-בני עטרות, אברהם הרוש –נחלים, טובי קרוא  -נחלים, כרמי יוגב -מבוא מודיעים, שמעון פורר 

שילת, -מארש טירת יהודה, איריס –ברקת, כרמלה מנצור -לפיד, תומר חתוכה  -רינתיה, יעקב חניה 
 לפיד. -חדיד ועובד שטח –עדי דליות מזור, עקיבא צדוק 

 

 



 
 
 

טירת –לפיד, אלי חג'ג' -ברקת, תמיר אמיתי -יו"ר, הדס סעיד  -לפיד  -: חיים אשכנזיועדת תחבורה
 יהודה.  

 

כרם              –מזור, דביר הרמתי -יו"ר, אילן קופרשטין -גבעת כח  –:  אבי אליהו ועדה לרישוי עסקים
מזור ושייקה וילהלם –לפיד, גבי אוחנה -טירת יהודה, משה דואני –גנתון, אלי חג'ג' -בן שמן, יואב כץ 

 מזור.-
 

-רינתיה, כוכבה הלל -יו"ר, שקמה אלפסי  -כפר רות –: שי ספקטור ועדת תיירות ושימור אתרים
כפר דניאל, יהודית קריסטל –קאי גמזו, סיון אבו-מזור, שרה גולד -שילת, דני פרל -ברקת, זוהר ברעם 

בארות יצחק, דוביק –בן שמן, עירית פורשר –מבוא מודיעים, עמי גנצ'רסקי –כפר טרומן, חמי דנון –
בני   –גנתון, מוטי גולדמן -חדיד, עשהאל גלעד -מזור, מירי בן שלום -בן שמן, מירב גלבוע –סלע 

בית       –ברקת, מיכה יוסף -יששכר מעטוף  בני עטרות,–בן שמן, אורה מייבל –עטרות, נינה אמיר 
 עריף.

 

נופך, -מבוא מודיעים, יפרח בן צבי –יו"ר, נחמה סילבר  -רינתיה –: יוסף אמיתי ועדה לאיכות הסביבה
-לפיד,  שלומי מעטוף -לפיד, יעקב דימרי -רינתיה, דורון אריה -כפר רות, יפתח סבג –יהודה בראון 

 בית נחמיה,   –כפר טרומן, סולימני סיגלית –מן, עירית פטר כרם בן ש–ברקת, דביר הרמתי 
 כפר דניאל. –שילת, חיים בירנבוים -טירת יהודה, בועז תורג'מן –ויסבלום ישראל 

 

 ברקת, -לפיד, הרב סעדיה מעטוף -יו"ר, הרב יהודה ישרים  -בית נחמיה–: דני יזדי ועדת רווחה
 –טירת יהודה, סיגל אברהמי –ברקת, יהודה חיון - מבוא מודיעים, כוכבה הלל–הרב תעיזי שלמה 

 בית עריף. –גבעת כח, טיירי מיכאל 
 

–נחלים, שושי שרון -כפר דניאל, ליאור סטופל –יו"ר, חיים מוריה  -לפיד –: אריק אטיאס ועדת חינוך
רינתיה, -ברקת, דנה טולדנו -טירת יהודה, יפת מעטוף –בן שמן, שיאון דרור –בני עטרות, רות אוביץ 

ברקת, אילת -בית נחמיה, הדר בן טובים –כפר טרומן, ריקי נטף –רינתיה, אילנית חייטין -מנחם יפלח 
–כרם בן שמן, איתי גבעון –אחיסמך, דביר הרמתי  -לפיד, שולי נגאתי -נחלים, מיכל יפה כהן -שלום 

 מזור. -מזור, עירית גרוס -כפר רות, אלון מימון 
 

  –כפר טרומן, שוש גנצ'רסקי –יו"ר, אביבה כתב  -רינתיה –איריס וולוצקי   : ועדת חריגים בחינוך
 לפיד.-בן שמן, מיכל יפה כהן 

 

ברקת, -כפר טרומן, דניאלה גרינברג –יו"ר, אביבה כתב  -חדיד–: משה חבני ועדת הנחות בחינוך
 רינתיה. -איריס וולוצקי 

 

ברקת, -לפיד, שמח צדוק -נחלים, רם מנקס -ורר נחלים, שמעון פ-: אלי גלבוע ועדת מקרקעין, גבולות
 מזור.-מזור, נטע מימון -כרם בן שמן, דן שריר –רוני בן יוסף 

 

 לפיד.-:  עובד שטח מחזיק תיק הספורט במועצה אזורית חבל מודיעין
 

רינתיה, -נופך, דליה סבג -גבעת כח, גל יוסף –חדיד יו"ר, אבי אליהו -:   אבנר זכריה ועדת תנו"ס
-גבעת כח, ישראל הלל–לפיד, שאול יהוד -לפיד, חיים אשכנזי -כפר טרומן, ג'ינה גוט –נה חייטין עד

בני   –בית נחמיה, תיקי שמעוני –שילת, שלומית בלחסן -נחלים, רונית אדלר -ברקת, איילת שלום 
ות יצחק, באר–נחלים, נועם גרינברגר -גמזו, יאיר שלום -טירת יהודה, שפרה אלדמן –עטרות, טלי חן 

 מזור.-מזור  ונטע רוזוב –כרם בן שמן, אושרית טולדנו –מזור, גיל שטרן -מירב גלבוע 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 מינוי דירקטוריון חברה כלכלית לפיתוח חבל מודיעין. ( 7
 

: הוחלט פה אחד לאשר את הרכב הדירקטוריון וועדות החברה הכלכלית לפיתח חבל מודיעין, החלטה
 כדלקמן:  
 : אילן קופרשטין, הרצל אברהם, משה זכריה, אבי דישיק, אבנר אבולש.יאה בדירקטוריוןנציגי המל

 : אביבה כתב, שוש גנצרסקי, טליה סבג, משה חבני, רוני אזרק.נציגי הציבור בדירקטוריון

 : שמעון סוסן, יוסי אלימלך, ד"ר רונית לב, יעקב עטיה, אסנת אשואל.נציגי העובדים בדירקטוריון

 : שמעון סוסן, הרצל אברהם, אילן קופרשטין, משה זכריה, מאיר שטרית, רק חמןמנהלת פא
 הרוש אברהם.

 יו"ר, שלמה גולד, אילן קופרשטין, איריס וולוצקי, קרול דנילוף, יוסי דר.  -: משה איבלר ועדת כספים

יינהורן, יו"ר, קרנית עטיה, הרוש אברהם, יוני ר -: כוכבה הלל ועדת מכרזים, התקשרויות ונכסים
 אביגיל חבשוש. 

 

 יו"ר, אביבה כתב ואילן קופרשטין. -: אהרון גל ועדת משאבי אנוש

 יו"ר, אילן קופרשטין, ליאור סטופל,  -: יוסף אמיתי ועדת איכות הסביבה וחזות הפארק
 יששכר מעטוף ואבנר אבולש. 

 קי ויוסף אמיתי.יו"ר, יהודה חיון, איריס מילר, שוש גנצרס -: אביגד מעטוף ועדת ביקורת

 יו"ר, יעקב איזק, איריס מילר, שוש גנצרסקי, קרנית עטיה. -: יוסי דר ועדת תמיכות

 

 דירקטוריון תאגיד חינוך תרבות ופנאי לחבל מודיעין.  ( 6
 

: הוחלט פה אחד לאשר את הרכב דירקטוריון תאגיד חינוך תרבות ופנאי לחבל מודיעין, החלטה
 כדלקמן: 

 : שמעון סוסן, שלומי שוורץ, ניסים עידן. רקטוריוןנציגי המליאה בדי
 : שלמה כפרי, איריס דליות.נציגי העובדים בדירקטוריון

 : עובד שטח, ענת מועלם, משה נחמיה.נציגי הציבור בדירקטוריון
 יו"ר, צדוק שמח, עדנה חייטין. -: אייל דה פאו ועדת הביקורת של תאגיד החינוך

 

 למועצה הדתית.מינוי נציגים ומומלצים  (5
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את הנציגים למועצה הדתית חבל מודיעין:  החלטה
 יו"ר, דודו אלגלי, אביבה כתב, אבנר כלף. -מושיק מעטוף 

 הוחלט פה אחד לאשר את המומלצים למועצה הדתית חבל מודיעין: 
 דוד פורת, משה חבני, שמריהו מדר, מיכאל טיירי, דוד כהנא.

 

 יג ל"רשות ניקוז ירקון".בחירת נצ (8
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את נציגותו של מר יובל לובטון ברשות ניקוז ירקון.  החלטה

 

 בחירת נציג ציבור לוועדת בחינה של משרד הפנים. (9
 

: הוחלט פה אחד לאשר את נציגותה של אביבה כתב בוועדת הבחינה של משרד הפנים ואת ענת החלטה
 מועלם כממלאת מקומה. 

 

 בחירת נציג למועצת בית עלמין ברקת. (13
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את נציגותו של מושיק מעטוף למועצת בית העלמין ברקת.  החלטה



 

 אישור נוהל ועדת מכרזים. (11
 

: הוחלט פה אחד לאשר את נוהל ועדת מכרזים, לפיו יוסמכו יוסי אלימלך ופנינה מפעי למכור החלטה
כי יוסי אלימלך יחזיק במפתח אחד של תיבת המכרזים ויו"ר ועדת המכרזים  את טופסי המכרז, ולאשר

 יחזיק במפתח השני לתיבה.  
 

 אישור נוהל בחירת ועדות ביקורת. (17
 

: הוחלט פה אחד לאשר את נוהל בחירת ועדת ביקורת, לפיו מנכ"ל המועצה, יוסי אלימלך, החלטה
 ורת ביישובים. אילן קופרשטין ודני כהן יבחרו את ועדות הביק

 

   אישור מסמך האצלת סמכויות לוועדים המקומיים. (10
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את מסמך האצלת הסמכויות לוועדים המקומיים. החלטה

 ,1591 –לצו המועצות המקומיות )מועצות אזוריות(, תשי"ח  141בהתאם להוראות ס' 
 כויות המפורטות, להלן :מחליטה בזאת המועצה להאציל לוועדים המקומיים את הסמ

 

 החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקומי לאישור מליאת המועצה. .1
  התקציב יביא לידי ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו  
 לוועד המקומי ע"י המועצה.           

 

 הטלת גביית מיסי  וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי. .7
 

 בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים )כפוף לאישורים עפ"י החוק(. .0
 

 ניהול בקורת חשבונות. .4
 

 עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים. .7
 

 העסקת עובדים באישור המועצה ובהתאם לתנאים הנהוגים במועצה. .6
 

 על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה. לגבות מיסי וועד מקומי .5
 

 להפעיל פעילות תרבות ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר. .8
 

 חירום )מל"ח(.-סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת .9
 

 שנתית ברמה היישובית.-הכנת תכנית רב .13
 

 ל מבני הציבור ביישוב )למעט גני ילדים ובתי ספר(.טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת ש .11
 

 בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב. גביית היטל השמירה בהתאם לחוק העזר  .17
 של המועצה.            

 

 טיפול ואחריות בנושא גינון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב. .10
 

 ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש  של המועצה  .      ביצוע עבודות תשתית 14
 לכל פרויקט ספציפי.  כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.           

 

 כל סמכות יש לבצע בכפוף לכלל הוראות החוק הרלוונטיות. .1    הערות:
 

 ר ביצוע מטלות של הוועד המקומי אשר ככל שהמועצה תחליט בעתיד החלטות בדב .1                
 אינן כלולות במסמך זה, יראו בכך החלטת האצלת סמכויות נוספות.                        

 

 אישור מורשי חתימה. (14
 

 :    הוחלט פה אחד לאשר את ראש המועצה שמעון סוסן ואת גזבר המועצה שלמה כפרי החלטה
 כמורשי החתימה של המועצה. 

 

 


