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 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:

 חבר מועצה -  אורן בדירימר 
 חבר מועצה -  מר גל אהרון 

 חבר מועצה -  מר ניסים עידן
 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל
 חבר מועצה -  מר משה נחמיה 

 חבר מועצה -  מר גיא פישלר
 חבר מועצה -  פאו-מר אייל דה

 חבר מועצה -  מר רונן זיידמן
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 חברת מועצה -  גב' סימון שייביץ
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 חבר מועצה -  מר דניאל דדון

 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -   דב עפרון מר

 
 חבר מועצה -  מר אברהם סופר  חסרים:

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  מר רוני אזרק

 חבר מועצה -  מר יששכר מעטוף
 חבר מועצה -  מר נחום אפל

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה -  מר אסף דמרי

 חבר מועצה  -  מר שייקה וילהם 
 חבר מועצה -  מר מרדכי כהן

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

 גזבר המועצה -   ג'קי להבמר 
 ס. גזבר  -  רו"ח יניב חלפון

 מהנדס המועצה - מר ליאוניד גינסבורג
 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח

 יועץ ר.מ. -  מר אייל אריאל
 מנהל אגף מוניציפאלי -  מר דניאל מימוני
 מזכירת לשכת ראש המועצה -  גב' אסנת אשואל

 עוזר ר.מ ומנהל פניות הציבור -  מר יעקב אטיה
 קב"ט המועצה -  מר אסף אילוז
 מנכ"ל המועצה מנהלת לשכת -  גב' רחלי טוילי
 מנהלת לשכת מנכ"ל המועצה -  גב' פנינה מפעי
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 קובץ החלטות 

 23.1.2020מיום  13ישיבת מליאה מס' 
 

 

 סדר היום.את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 .17/12/2019מיום   12אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .    1
 

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

  .17/12/2019אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  .    2
 

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

 אישור אילן קופרשטיין כמורשה חתימה. .    3
 

במועצה אזורית חבל  אילן קופרשטיין כמורשה חתימהאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מודיעין.

 

 אישור קליטת מהנדסת מועצה. .    5
 

 אישור שכר למהנדסת המועצה.  .13
 

משכר  95%-ל 85%את קליטת מהנדסת המועצה בשכר שבין : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מנכ"ל. 
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הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי  רב נכותי בתחום שיפוט  - 29/2019מכרז  פומבי  - 
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 מכירת רכב ונגרר. -   3/2019מכרז פומבי   -  
 
 

הפעלת מפעל תעסוקתי שיקומי  רב  - 29/2019מכרז  פומבי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 קבוצת שכולו טוב כהצעה הזוכה במכרז.. ההמועצנכותי בתחום שיפוט 

 

הצעה של מציע דוד  .  מכירת רכב ונגרר -   3/2019מכרז פומבי  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪ 5,400נהרי בסך של 

 

 עטרות עם עמותת "ידידי עתידים".אישור הסכם מבנה מנהלה ב"ס בני  .    8
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 הקרקע.
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 מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב בן שמן(. ₪. 700,000 -ב 

 הגדלת מסגרת  -הסדרים בטיחותיים גנ"י בגבעת כח )הגדלה(  - 107תב"ר  .19
 קרנות הרשות )פיתוח מושב ₪  180,000מקורות מימון:  ₪.  380,000 -התקציב ב 
 ₪.  200,000גבעת כח( + השתתפות עצמית של הועד המקומי  

 קורות מימון: מ₪.   2,090,000מעון יום בית נחמיה. אישור תקציב  -תב"ר חדש  .20
 משרד הרווחה. משרד הכלכלה 

 מקורות מימון:  ₪.  2,165,000מעון יום גינתון.  אישור תקציב בסך  –תב"ר חדש  .21
 משרד הכלכלה/משרד הרווחה. 

 מקורות ₪.  5,133,000מעון יום טירת יהודה. אישור תקציב בסך  -תב"ר חדש  .22



 מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה. 
 ₪.   2,165,000מעון יום כפר הנוער בן שמן. אישור תקציב בסך  –תב"ר חדש  .23

 מקורות מימון משרד הכלכלה / משרד הרווחה. 
 מקורות ₪.  2,165,000מעון יום כפר טרומן. אישור תקציב בסך  -תב"ר חדש  .24

 מימון: משרד הכלכלה/משרד הרווחה. 
 הרשות. והחזרתו לקרנות ₪   66,000של הקטנת תקציב  -)הקטנה וסגירה(  93תב"ר  .25

  

 : הוחלט פה אחד לאשר תב"רים: החלטה
 מקורות מימון: ₪ .  643,000הגדלה בסך  -מעון יום גמזו  -)עדכון(  65תב"ר  .1 

 ₪(. 3,723,000קרנות הרשות. )סך התב"ר  
 מקורות מימון: ₪ .  874,000הגדלה בסך  –מעון יום נחלים –)עדכון(   66 תב"ר .2

 ₪(. 3,954,000קרנות הרשות. )סך התב"ר  
 מקורות מימון: ₪ .  713,000הגדלה בסך  –מעון יום מזור –)עדכון(   67תב"ר  .3

 ₪ (. 3,821,000קרנות הרשות. )סך התב"ר  
 מקורות מימון: ₪ .  650,000הגדלה בסך  –מעון יום בני עטרות –)עדכון(  68 תב"ר .4

 ₪ (. 3,758,000קרנות הרשות. )סך התב"ר  
 מקורות מימון: ₪ .  815,000הגדלה בסך  –מעון יום בית עריף –)עדכון(   69תב"ר  .5

 . ₪ ( 3,895,000הרשות. )סך התב"ר  קרנות 
 

 800הגדלת תב"ר  -  GISמיפוי תשתיות  -)עדכון(  104"ר תב: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 (.1,300,000)סך התב"ר  אלש"ח. מקור: תקציב רגיל

 

הגדלה  –שיפוצים, רכש ונגישות במוס"ח וציבור  – 90תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪(. 4,600,000מקורות מימון: קרנות הרשות. )סך התב"ר ₪ .  500,000בסך 

 

שיפוץ חדרי מורים במוס"ח.  מקורות מימון:  –תב"ר תב"ר חדש ט פה אחד לאשר : הוחלהחלטה
 ₪. 259,980משרד החינוך בסך 

 

עיצוב מרחבי למידה בתי"ס. מקורות מימון: משרד  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .₪ 400,000החינוך בסך 

 

מקרן ₪  500,000הגדלה בסך  -עבודות ביוב )הגדלה( 75 תב"ר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .₪ 5,500,000ייעודית לעבודות ביוב. לאחר הגדלה  סך התב"ר יהיה 

 

מקורות ₪.  מ'  4פיתוח בישובים. תקציב של  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מימון:  קרנות הרשות )קרן ייעודית לפיתוח ישובים(.

 

מקורות ₪.  585,000הקמת מרכז הפעלה. תקציב  -תב"ר חדש: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מימון: משרד הפנים.

 

  -ניהול כספי הסיוע לתושבי מבוא מודיעים  -)הגדלה( 113תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
מקורות מימון: משרד ₪.  6,433,960סך התקציב לאחר הגדלה ₪.  2,433,960הגדלת תקציב בסך 

 הפנים.
  

שיפוי הוצאות בגין שריפות מ.א. חבל  -)הגדלה(  114תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
מ' ש"ח. מקורות מימון  13.5סך התקציב לאחר הגדלה ₪ . מ'  5הגדלת תקציב בסך  –מודיעין 

 .משרד הפנים
 

 הקמת אתר זמני בישוב מבוא מודיעים.  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .מקורות מימון: משרד הפנים₪. מ'  14.4התקציב סך 

 

שיקום והקמת תשתיות בישוב קבע במבוא  -תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .מקורות מימון: משרד הפנים₪. מ'  14מודיעים. סך התקציב 

 



התייעלות אנרגטית תאורת רחוב ומרחבים  -חדש  תב"ר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
מענק ₪ + מ'  15 -מקורות מימון: הלוואת פיתוח₪. מ'  16ציבוריים בישובים.  סך התקציב 

 .₪ 1,000,000 -ממינהל ההשקעות )משרד הכלכלה( 
 

הגדלת  –מעגל תנועה והסדרי בטיחות בן שמן )הגדלה(  98תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
. סך התב"ר מקורות מימון: קרנות הרשות )פיתוח מושב בן שמן(₪.  700,000 -התקציב במסגרת 

3,171,918 .₪ 
 

 -בגבעת כח )הגדלה(  הסדרים בטיחותיים גנ"י - 107תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
קרנות הרשות )פיתוח מושב ₪  180,000מקורות מימון:  ₪.  380,000 -הגדלת מסגרת התקציב ב

 .₪ 200,000גבעת כח( + השתתפות עצמית של הועד המקומי 
 

 ים: תב"ר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מימון:  מקורות₪.   2,090,000מעון יום בית נחמיה. אישור תקציב  -תב"ר חדש  . 20

 משרד הרווחה. משרד הכלכלה 
 מקורות מימון:  ₪.  2,165,000מעון יום גינתון.  אישור תקציב בסך  –תב"ר חדש  .21

 משרד הכלכלה/משרד הרווחה. 
 מקורות ₪.  5,133,000מעון יום טירת יהודה. אישור תקציב בסך  -תב"ר חדש  .22

 מימון משרד הכלכלה/משרד הרווחה. 
 ₪.   2,165,000מעון יום כפר הנוער בן שמן. אישור תקציב בסך  –חדש  תב"ר .23

 מקורות מימון משרד הכלכלה / משרד הרווחה. 
 מקורות ₪.  2,165,000מעון יום כפר טרומן. אישור תקציב בסך  -תב"ר חדש  .24

 מימון: משרד הכלכלה/משרד הרווחה. 
 

₪   66,000הקטנת תקציב של  -רה( )הקטנה וסגי 93תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 והחזרתו לקרנות הרשות.

 

 היתר עבודה נוספת ליעקב אטיה.  . 14
 

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

 
 
 
 
 

 __________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
 

 


