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כספים  הנהלה ות וועדסיכום ישיבת 
6.2.22הישיבות התקיימו ביום 

, ישראל פרץ, איתי שייביץ, , גדי איצקוביץ, עמיר כהן, רן שדהיו"ר, יהודה שניוייס, אלעד לוי-רותם ידלין :נוכחים
 חיה לזר נטקין, משה פוליאקוביץ 

ענת אוזן ליאת פרמון, אילנית ביטון,  אופיר עלוה,  כרמל טל, דוד גמליאל, , )בזום( חן סומךעו"ד : משתתפים

 נעמה מאירי מקוב  ,נריה הרואה  ,יוחנן יומטוביאןויקטור חמני,  :חסרים

 כספים:

אישור תב"רים: .1

במספר קולות קוראים שונים.המועצה זכתה  : רותם ידלין

 ₪.   58,733 –זכינו בקול קורא של משרד הגנת הסביבה   - רכישת מדיחי כלים לגנים
, נוף איילון משלימים את המימון בסך של  ₪  450,000  -זכינו בקול קורא של משרד הדתות    –  בית כנסת בנוף איילון 

 ₪ מתב"ר הישוב שלהם. 250,000
במצליח  הכדורגל  במגרש  תאורה  והספורט    -  שידרוג  התרבות  משרד  של  קורא  בקול  מצליח    508,756  –זכינו   ,₪

 ₪ מתב"ר הישוב שלהם. 127,189משלימים את המימון בסך של 
שעלבים  ישיבת  ₪,    600,000  –זכינו בקול קורא של משרד התרבות והספורט    -  ידרוג אולם הספורט בישיבת שעלביםש

₪ מכספם.  600,000ישלימו 

מספר 

תב"ר

תקציב מבוקש שם תב"ר  

)₪(

מקור מימון

משרד להגנת הסביבה58,733רכישת מדיחי כלים לגני הילדים

המשרד לשירותי דת450,000בית כנסת נוף איילון )קול קורא 2021(

תב"ר היישוב250,000

700,000

משרד המדע, התרבות והספורט508,756שדרוג תאורה מגרש כדורגל מצליח

תב"ר הישוב127,189

635,945

משרד המדע, התרבות והספורט600,000שדרוג אולם ספורט ישיבה תיכונית שעלבים

התחייבות בעלים600,000

1,200,000

משרד התחבורה50,000סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת 2021

קרנות הרשות21,429

71,429

התאמת נגישות למוסדות חינוך קיימים 

במועצה
משרד החינוך440,000

תברים חדשים 1

הבהרות

ציוד ופעילות הסברה לגנ"י,   

השתתפות המועצה ב- 6,881 ₪ 

יתוקצב מתקציב רגיל לשנת 2022

משרד החינוך310,800חידוש מבנים - אולפנת שעלבים



                                                                                                                                       

 
 

 
  ₪21,429, המועצה תשתתף בסך של    50,000  –זכינו בקול קורא של משרד התחבורה    –  סימון כבישים והתקני בטיחות

 ₪ מכספי קרנות הרשות. 
 ₪.   440,000 -זכינו בקול קורא של משרד החינוך  – ות במוסדות חינוך במועצהשהתאמת נגי

 ₪.   310,800  –זכינו בקול קורא של משרד החינוך  – אולפנת שעלבים –חידוש מבנים 
 

 
 
 
 

 0  -, נמנע   0  -, נגד 10 -בעד 
 

 פה אחד  אושר :החלטה
 
 
 
 

 : הנהלה
 
 
 אישור הסכם מבנה לודים הישן. .1
 

נשאו    , מוא"ז גזר, חבל מודיעין ושדות דן,ללא פעילות ושלושת הרשויות 2007מבנה לודים עומד משנת  :וייסי יהודה שנ
ירכשו את הזכויות מחברת  היום הגענו להסכם כי שלושת הרשויות   בתשלומי שכירות וארנונה למבנה לעיריית רמלה.

אסטרטגי, יש לו חשיבות  מבנהמהזכויות לרמלה. מיקום ה 25%  ללא תמורה   עבירנ ואנו   ,הנכס  ותיהיו בעלעמידר ו 
 נייצר ממנו הכנסות לטובת הרשויות. כלכלית משמעותית ואנו  

 
 

 פה אחד.   -ממליצים לאשר את אישור הסכם מבנה לודים הישן  
 

 פה אחד  אושר :החלטה
 
 
 
 

2

מספר 

תב"ר

 תקציב קודם שם תב"ר              

)₪(

תקציב מבוקש הקטנההגדלה

)₪(
הבהרותמקור מימון

השתתפות בעלים297,211-1,250,000       1,547,211 

עדכון תוספות אחוזיותמשרד החינוך225,5895,993,572       5,767,983 625

קרנות הרשות3,050,000       3,050,000 

 10,365,194     10,293,572

ביצוע הסתייםמפעל הפיס4,748-295,252           300,000 769

 300,000           295,252

3

מספר 

תב"ר

שם תב"ר              
 ביצוע )₪(

הערות

לסגירה295,252ציוד מחשבים בית ספר עתידים - כרמי יוסף769

לסגירה1,424,524פיתוח נצר סרני508

סגירת תברים

עדכון תברים

בינוי כיתות אולפנת שעלבים

ציוד מחשבים בית ספר עתידים - כרמי יוסף



                                                                                                                                       

 
 

 
 אסדרה ומינוי דירקטוריון.  -. חברה כלכלית 2
 

לאחר בדיקת המועצה בחרה  האסטרטגית והמיקודים שהוגדרו ע"י מליאת המועצה,  בהמשך לתכנית: יהודה שניוייס
 חלופות ולאחר התייעצויות עם מומחים בתחום, להגדיל את מוטת הניהול הכלכלי, בדרך של הקמת חברה כלכלית. 

 נבחנו לעומק הפתרונות של מיקור חוץ והגדלת מצבת כח האדם של המועצה.  
, נדרשת הקמת חברה כלכלית אשר האל מול מגוון האתגרים הכלכליים העומדים בפני  הנהלת המועצה החליטה כי

   תיתן מענה יזמי ותהיה זרוע ביצועית להוצאה לפועל של פרויקטים לפיתוח.
לצורך כך אנו  מטרת הקמת החברה הכלכלית היא צמיחה כלכלית והיעד העומד בפנינו הוא הקמת החברה והפעלתה.  

לאתר את תחומי הפעולה הכלכליים מתוך תוכניות המועצה, להכין תוכנית כלכלית מפורטת לפרוייקטים   םדרשינ
הנבחרים, להתחיל בהליכי אסדרה מול אגף תאגידים עירוניים במשרד הפנים, לקבל את אישור המועצה ולבסוף  

 להתחיל ולהפעיל את החברה הכלכלית.  
ם את הפוטנציאל האדיר ס של המועצה ועלינו למק חשובה מאוד לצמיחה הכלכלית   אבן דרךזאת  

 שקיים. 
 

 פה אחד.   -ממליצים לאשר את הקמת החברה הכלכלית  
 

 פה אחד  אושר :החלטה
 
 
 .בהתשפ"י"ב באדר א' , 13/2/22, אשוןביום ר תתקייםש 30מליאה מס'   ת. אישור סדר יום לישיב3
 

 : 30מליאה מס' 
 
 עדכון ראשת המועצה.  .1
 . 29ומס'   28אישור פרוטוקולי מליאה מס' . 2
 . אישור תב"רים. 3
 ירקטוריון. אסדרה ומינוי ד -. חברה כלכלית  4
 . אישור הסכם מבנה לודים הישן. 5
 . אישור מינוי חברי וועדות ביקורת יישוביות. 6
 . 2021. אישור דו"ח ממונה תלונות הציבור לשנת  7
 . 5/2012וזר מנכ"ל  . הסכמי פשרה למחיקת חובות ארנונה לפי ח8
 
 
 
 

 0  -, נמנע   0  -, נגד 10 -בעד  - 30ה מס' אישור סדר יום למליא 
 

 פה אחד.  אושר :החלטה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                     _____________________                            ___________________ 
 רותם ידלין                                                          כרמל טל                                                  

 ראשת המועצה                                                   מנכ"לית המועצה                                                 
 




