
 בס"ד 
 

  
 

 8/20 ישיבת מליאה מס'                                   
 2020בדצמבר    28י"ג בטבת,                                    

                                         

1 
 

   20/8ישיבת מליאת מועצה מס' פרוטוקול 

    28.12.20י"ג בטבת, 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 נכחו:

 

 ישראל גנץ, אדמונד חסין, יאיר שנדורפי, יוסי ווהבה, שמריהו אירגאס,  

אנגל,   אביטלרפול  אבי  בטיש,  וולף,  ,  משה  שפר,    ראובן  צובירי,  יוסי  משה 

תירם  ביתן,  ,    שמעיה  טרכטנברגרמי  מנשה,  ,  מיכאל  כהן,    ניסים   שלמה 

כהן,   רוזנשטייןרותם  עוזרי,  ,  קובי  אמויאלי אלדד  מקוב,   חיאל  אורנה   , 

 נעם שרון, שלמה פייג, יהודה כהן. 

 חסרים: 
, שוקי סט ללי דרעי,  יוסי זר,  אפי שרון,  גדי פחימה,  גולן כהן, איריס זנגי,

 . אבי אסרף

 מוזמנים : 
 
 

  – יזהר דגני  מנכ"ל המועצה,    –יהודה אליהו    גזבר המועצה,   –ישראל מלאכי  

רמ"ט    –אחיה פרנסיס    מבקרת המועצה,  –נאוה רוזנבלום  יועמ"ש המועצה,  

עוזר סיו"ר    –המועצה, איתי פישהמייר    עוזר ראש   –יוני דנינו    המועצה,  ראש

  – רונן פרץ  ,  דובר המועצה  –יהודה עמרני  ,  רמ"ט מנכ"ל  –  קובי מאמוהמועצה,  

 רו"ח.  – אביגיל וקסלר  מנכ"ל משרד ראש הממשלה, 

 28.12.20 תאריך:  ליאת עטיה  רשמה:  במבנה המועצה   :מקום הדיון
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 20/8ריכוז החלטות המליאה מס' 

 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

1.  
הוספת נושא לדיון שלא הופיע 

 בסדר היום :  
 מינוי דירקטורים לחכ"ל 

22  ----- - ---- 

 
הוספת נושא לדיון שלא הופיע 

 בסדר היום :  
 מינוי דירקטורים לחכ"ל 

 אושר פה אחד 

2.  
הוספת נושא לדיון שלא הופיע 

 בסדר היום : 
 תיקון חלוקת כספי התמיכות 

22  ----- - ---- 

 
שלא הופיע הוספת נושא לדיון 

 בסדר היום : 
 תיקון חלוקת כספי התמיכות

 אושר פה אחד 
 

3.  

 
 מינוי דירקטורים  
 לחברה הכלכלית 

 

20  ----- - ---- 

 מינוי דירקטורים  
 לחברה הכלכלית 

 מינוי אבי הרשקוביץ   
 037098654מ"ז 

 נעם בן דוד 
016439986 

 במקום אסף דטנר ויעקב ניצן
 אושר פה אחד 

4.  
אישור מינוי ועדת ביקורת בישוב 

 -----  -----  20 מתתיהו  

 
 אישור מינוי ועדת ביקורת 

 בישוב מתתיהו : 
 נתי גפני 

 משה אפין
 יאיר שוורץ 

 מוטי הורביץ
 אושר פה אחד 

5.  
יצחק גור   –בקשה לעבודה נוספת 

 שלמה כהן  -----  20 ושלומית מולדובן  
יצחק  –בקשה לעבודה נוספת 

 גור ושלומית מולדובן 
 אושר

6.  

המשך  אישור מליאת המועצה ל 
גביית היטל שמירה על פי חוק 

עזר למטה בנימין)הסדרת  
 -התשע"ו  3שמירה()תיקון מס' (

2015 

או עד פרסום   1.1.2022עד ליום 
חוק עזר מתוקן /חדש על פי 
 המועד המוקדם בין השניים

 -----  יוסי ווהבה 18

 מליאת המועצה מאשרת  
המשך גביית היטל שמירה על 

פי חוק עזר למטה  
בנימין)הסדרת שמירה()תיקון 

 ( 3מס' 
 2015 -התשע"ו 

או עד  1.1.2022עד ליום 
פרסום חוק עזר מתוקן /חדש 

על פי המועד המוקדם בין  
 .השניים
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

7.  

 
 תב"רים מס' : 

1870 ,1878 ,1879 ,1887 ,1888 ,
1892 ,4947 ,4948 ,4949 ,4950 ,
4951 ,4952 ,4953 ,4954 ,4955 ,
4956 ,5688 ,5696 ,5697 ,6507 ,
6508 ,7040 ,8225 ,8256 ,9316 ,
9339 ,1893 ,1894 ,6509 ,4957 

 

23  -----  ----- 

 
 תב"רים מס' : 

1870 ,1878 ,1879 ,1887  ,
1888 ,1892 ,4947 ,4948  ,
4949 ,4950 ,4951 ,4952  ,
4953 ,4954 ,4955 ,4956  ,
5688 ,5696 ,5697 ,6507  ,
6508 ,7040 ,8225 ,8256  ,
9316 ,9339 ,1893 ,1894  ,

6509 ,4957 
 אושרו פה אחד 

8.  
 תב"רים לסגירה מס' : 

2119 ,4531 ,4534 ,4929 ,4937 ,
6129 ,6434 ,6412 ,6417 ,6420 

23  -----  ----- 

 תב"רים לסגירה מס' : 
2119 ,4531 ,4534 ,4929  ,
4937 ,6129 ,6434 ,6412  ,

6417 ,6420 
 אושרו פה אחד 

9.  
אישור קריאת שמות לרחובות 

 מקוב   אורנה 18 בישוב גני מודיעין  
 -----  נעם שרון   

 קריאת שמות לרחובות  
 בישוב גני מודיעין 

 האושר

10.  

 
אישור חברות של ישראל מלאכי  

גזבר המועצה בדירקטוריון   -
 קק"ל 

 
 

20  -----  ----- 

 
חברות של ישראל  אישור 

גזבר המועצה   -מלאכי 
 בדירקטוריון  קק"ל 

 אושר פה אחד 
 

11.  

 
האצלת סמכויות לנעם שטרן 

ואביטל גפן לחתום בשם המועצה  
על התקשרויות הנוגעות לקק"ל  

גזבר  –במקום ישראל מלאכי 
 המועצה  

 

20  -----  ----- 

 
האצלת סמכויות לנעם שטרן 

ואביטל גפן לחתום בשם  
המועצה על התקשרויות  
הנוגעות לקק"ל במקום  

 גזבר המועצה  –ישראל מלאכי 
 אושרה פה אחד 

12.  
 דו"חות כספיים 

 2019דו"חות כספיים מועצה  -----  -----  21   2019מועצה 
 אושרו פה אחד 

13.  

)יהודה אליהו יוצא מהמליאה 
 בזמן הדיון וההחלטה( 

העברת תמיכה לגוף   ביטול
המבקש השומר יו"ש והעברת  
סכום התמיכה לגוף המבקש 

 רגבים.
 

 ווהבה יוסי -----  17
 רפול אנגל 

)יהודה אליהו יוצא מהמליאה 
 בזמן הדיון וההחלטה( 

המליאה מבטלת בזאת העברת  
תמיכה לגוף המבקש השומר 
יו"ש והעברת סכום התמיכה  

 לגוף המבקש רגבים. 
 אושר 

 
 ליאת עטיה רשמה : 


