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 33פרוטוקול ישיבת ועד מקומי מבוא מודיעים מס' 

 ד' מנחם אב 27.07.17יום חמישי  תאריך:

 נוכחים:

 , חברשלום שוורץ .1

 ניצה דוד, חברה .2

 מימי וילנסקי, מנהלת וועד מקומי .3

 :נעדרים

 אלנתן גולומב .1

 שושנה סלומון .2

 אלישבע סלומון, יו"ר הוועד .3

 ושאים :נ

 עדכון שוטף .1

 

 בהעדר פורום חוקי לא התקבלו החלטות. - דיון והחלטות

 שמירה ואבטחה 

 2המשטרה מימנה  2015עד שנת  מימי עדכנה לגבי ההתפתחות בעניין השמירה בישוב. 

שעות והישוב נשא בעלות סופי שבוע, חגים, בונוסים לשומרים, ושעות  340שומרים בהיקף של 

 נוספות.

עות אך עמדה על כך שבכל משמרת יוצבו ש 170, המשטרה שילמה רק עבור 2016החל משנת 

 84שומרים., לאחר משא ומתן ארוך ומייגע עם המועצה הושגה הסכמה שהמועצה תממן  2

 שעות הממומנות על ידי המשטרה ואילו הישוב ישלם עבור יתר השעות. 170שעות מעבר ל

הנחייה יוני אך התקבלה  -הוחל חוק השמירה החדש )החוק נכנס לתוקף במאי  2017בשנת 

.( חוק השמירה החדש שינה את שיטת החישוב לחיוב 2017לחייב לפי החוק החדש החל מינואר 

 על פי מטרים תחת חיוב זהה לכל יחידת דיור. 

 



 
 

 

  7312200 המרכז ד.נ. מודיעים מבוא

 vaadmekomi443@gmail.com 08-8560568 : /פקסטלפון

www.mevo-modiim.com 

 

  

  

  

  

  

, הוועד התריע מספר ניכר של פעמים למועצה כי 70%שיטה זו הקטינה את הכנסות הישוב בכ

יחות ופגישות עם הנוגעים בדבר כולל פגישות עם אין באפשרותו לשלם עבור שמירה. קוימו ש

, נשלח 2017אלון ביטון, יוסי אלימלך בהשתתפות מימי, אלישבע ושרולי.  בחודש פברואר 

 מועצה אתלידי מכתב למועצה בו הישוב משיב ובהחלטת הוועד , בהנחיית היועץ המשפטי 

  .סמכות השמירה

 בפגישות לא התקבל מענה מהמועצה. למרות כל הפניות הן בכתובים, הן בעל פה והן

 26,000לפני כשבוע התקבל מכתב התראה מחברת השמירה בן בטחון לגבי חוב בסדר גודל של 

ליוסי אלימלך מנכ"ל המועצה. בשיחת טלפון עם אלישבע, יוסי  לאלתרהמכתב הועבר  -שקל 

שראש המועצה  אלימלך התחייב להסדיר את העניין, אך לאחר מספר ימים הוא חזר בו בטענה

מסרב לשלם. מימי הבהירה כי הישוב לא התקשר עם חברת בן בטחון ולא שכר ממנו שירותים 

 באופן ישיר. חברת בן בטחון נבחרה במכרז על ידי המועצה. 

בפגישה שהתקיימה בסוף חודש יולי בהשתתפות אלון ביטון, שרולי סלומון ומימי, סוכם כי 

ום באופן מיידי וההתחשבנות מי אמור לשלם תוסדר המועצה תעביר לבן בטחון את התשל

 .13.08.17בפגישה הצפויה עם ראש המועצה בתאריך 

בנוסף, העילה לכך שחברת בן בטחון לא העמידה שומרים לישוב בשבועות האחרונים הינה 

השומרים בגין חוסר שביעות רצון  2שילח את  העדר מועמדים לתפקיד לאחר ששרולי

 מההתנהלות ולא אי תשלום.

מתכוונת לצאת למכרז בחודש ספטמבר להחלפת חברת השמירה למרות מימי ציינה כי המועצה 

 שבן בטחון זכתה במכרז לפני מספר חודשים.

רה תחת הסתייעות בחברת שמי -מימי דיווחה כי נבחן מתווה חדש לפתרון בעיית השמירה 

חיצונית, השמירה תתבצע על ידי תושבי הישוב הנכללים בכיתת הכוננות. באופן זה העסקה 

תהייה ישירה ויחסך פער תיווך של חברת שמירה. המועצה תעביר לישוב את סכום הכסף 

שעות המשולמות על ידי המועצה ואת  86שעות( בתוספת דמי  170המשולם על ידי המשטרה )

 שמירה.היתר ישלים הישוב ממס 

 ניתן אישור עקרוני על ידי הגורם האחראי במשטרה וממתינים לאישור בכתובים.

סוכם כי מימי תבחן  - לשומרים מטעם הישוב שלום שוורץ הסב את תשומת הלב לסוגיית הביטוח

 .משפטיאת העניין עם המשטרה, מועצה ויועץ 

 עצמית או חלופה אחרת  כפתרון ביניים לחודש אוגוסט עד לקבלת האישורים למתווה שמירה
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שתגובש, המועצה תעמיד לרשות הישוב את השומרים המצוותים דרך קבע במוסדות חינוך 

 הנמצאים בחופשת קיץ.

מימי עדכנה כי המועצה מתכננת לבצע שיפוץ מקלטים ומתוכננת פגישה בשטח לבחינת מצב 

 המקלטים.

 

 מימי רשמה: 


