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 חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 33מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 21.6.2.62, תשע"בו כסלי ', אראשוןמיום 

         
 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:

 חבר מועצה -  מר אהרון סימון
 חבר מועצה -  אמיתימר יוסף 

 חבר מועצה -   מר אהרון גל
 חבר מועצה -  מר עובד שטח

 מועצה תחבר -  כוכבית הלל גב'
 חבר מועצה -  ניסים עידןמר 

 חברת מועצה -   גב' ורד לוי
  חבר מועצה  -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה - מר אילן קופרשטיין
 חבר מועצה  -  דב בן אברהםמר 
 חבר מועצה  -   דן כהןמר 
  מועצה תחבר -  נחמה סילבר גב'

 חבר מועצה -  יהודה חיוןמר 
 חבר מועצה -  אלישע הללמר 

 חבר מועצה -  מר בנציון שפר
 חבר מועצה  -  אבי דישיקמר 
 חבר מועצה  -  ני ריינהורןיומר 

 חבר מועצה -  מר יוסי עמנואל
 חבר מועצה -  מר יוסי בן שחר

  חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה -  שלומי שוורץמר 
 

 

 חבר מועצה -  ברנרד מר טימי  :חסרים
 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני

 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה
 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם

 חבר מועצה -  מר זכריה משה
 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 מבקר המועצה -  מר ליאור מלמד   
 יועץ ראש המועצה -  מר אייל אריאל   
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   על סדר היום:
 

 6116212.661אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  (6

 6116212.661מיום  32אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (2

 : אישור מכרזים (3

לביצוע עב' פינוי פסולת עירונית מעורבת ופסולת גושית )גזם  - 61-2.66מכרז מס'  -
 וגרוטאות(

 גנ"י בישוב בית עריף1 2בניית  - 61-2.66מס' מכרז  -

 לאספקת מקרנים אינטראקטיביים וציוד נלווה1 - 61-2.66מכרז זוטא מס'  -

 מכירת אוטובוס1 - 61-2.66מכרז  -

 בישובים השונים1 2.62אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  (1

 :אישור תב"רים (1

 ורי1עבור בית תרבות אז₪  ...,...,6אישור הגדלת תב"ר בסך של  -

 .2.3,33עבור רכישת אוטובוס )השתתפות המועצה ₪  6,6.1,.,6אישור תב"ר בסך של  -
1)₪ 

 1₪ 63,,331אישור הגדלת תב"ר קירוי מגרש ספורט לפיד בסך של  -

 לחידוש מבנים בכפר הנוער בן שמן₪1  ...,..1אישור תב"ר בסך של  -

 מן )מפעל הפיס(1עבור הקמת מבני תרבות בכפר טרו₪  ...,311אישור תב"ר בסך של  -

 עבור הקמת מבני תרבות ברינתיה )מפעל הפיס(₪1  ...,..1אישור תב"ר בסך של  -

 )נושא נוסף(₪1   13,111אישור הגדלת תב"ר בית כנסת לפיד בסך  11

 דיווחי ראש מועצה1 11
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 קובץ החלטות 
 33מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין

 211.612.62, תשע"ב ב' בשבט, חמישימיום 
 
 

 הוספת נושא הגדת תב"ר בית כנסת לפיד לסדר היום 

 

₪  13,111פה אחד את הוספת נושא הגדלת התב"ר בית כנסת לפיד בסך : הוחלט לאשר החלטה
 לסדר היום

 

 67.67.7366אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  (6

 

 6116212.66מן המניין מיום  פה אחד את  ישיבת מליאה שלא: הוחלט לאשר החלטה

 

 67.67.7366מיום  07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (7

 

 6116212.66מיום  32פה אחד את  הפרוטוקול מישיבת מליאה מס' : הוחלט לאשר החלטה

  

 :אישור מכרזים (0
לביצוע עב' פינוי פסולת עירונית מעורבת ופסולת גושית )גזם  - 61-7366מכרז מס'  -

 רוטאות(וג 

  

לביצוע עב' פינוי פסולת עירונית  - 61-2.66פה אחד את תוצאות מכרז מס' : הוחלט לאשר החלטה
 חב' ג1א1ן תברואה בע"מ1 –כולל מע"מ ₪  ...,121מעורבת ופסולת גושית )גזם וגרוטאות( בסך 

 

 1גנ"י בישוב בית עריף 7בניית  - 67-7366מכרז מס'  -

 

גנ"י בישוב בית עריף,  2בניית  - 61-2.66את תוצאות מכרז מס'  פה אחד: הוחלט לאשר החלטה
 חב' אגאין בע"מ1 –כולל מע"מ ₪  121,,6,13בסך 

 

 לאספקת מקרנים אינטראקטיביים וציוד נלווה - 61-7366מכרז זוטא מס'  -

 

לאספקת מקרנים  - 61-2.66פה אחד את תוצאות מכרז זוטא מס' : הוחלט לאשר החלטה
 פלוס מע"מ, למקרן, על ידי חברת אוליטק בע"מ₪1  .1,11ם וציוד נלווה בסך אינטראקטיביי

  

 מכירת אוטובוס - 65-7366מכרז  -

 

 ₪  ..,,32-מכירת אוטובוס ב - 61-2.66מכרז  פה אחד את תוצאות: הוחלט לאשר החלטה
 ל"טיולי גילי"1
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 אישור תב"רים: (7

  

 ר בית תרבות אזורי.עבו₪  6,333,333אישור הגדלת תב"ר בסך של   -

 

 עבור בית תרבות אזורי₪1  ...,...,6פה אחד את הגדלת תב"ר בסך של : הוחלט לאשר החלטה

 

 ₪(. 733,003עבור רכישת אוטובוס )השתתפות המועצה ₪  6,3,6,631אישור תב"ר בסך של  -

 

תתפות עבור רכישת אוטובוס )הש₪  6,6.1,.,6פה אחד את התב"ר בסך של : הוחלט לאשר החלטה
 ₪(1 .2.3,33המועצה 

 

 ₪. 60,,305אישור הגדלת תב"ר קירוי מגרש ספורט לפיד בסך של  -

 

 1₪ 63,,331פה אחד את הגדלת תב"ר קירוי מגרש ספורט לפיד בסך של : הוחלט לאשר החלטה

  

 1לחידוש מבנים בכפר הנוער בן שמן₪  733,333אישור תב"ר בסך של   -

  

 לחידוש מבנים בכפר הנוער בן שמן₪1  ...,..1את תב"ר בסך של  פה אחד: הוחלט לאשר החלטה

 

 עבור הקמת מבני תרבות בכפר טרומן )מפעל הפיס(.₪  311,333אישור תב"ר בסך של  -

  

עבור הקמת מבני תרבות בכפר טרומן ₪  ...,311תב"ר בסך של  פה אחד את: הוחלט לאשר החלטה
 )מפעל הפיס(1

 

 עבור הקמת מבני תרבות ברינתיה )מפעל הפיס(.₪  533,333אישור תב"ר בסך של  -

 

עבור הקמת מבני תרבות ברינתיה ₪  ...,..1תב"ר בסך של  פה אחד את: הוחלט לאשר החלטה
 )מפעל הפיס(1

 

 ₪1 13,171אישור הגדלת התב"ר בית כנסת לפיד בסך  -

  

 1₪ 13,111פה אחד את הגדלת התב"ר בית כנסת לפיד בסך : הוחלט לאשר החלטה

 

 בישובים השונים. 7367אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  (1

 

תקציב ₪,  611.6פה אחד צו המיסים של טירת יהודה, תעריף למטר : הוחלט לאשר החלטה
,11,1.. 1₪ 
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למטר ₪  63112למטר מגורים,  ₪  61פה אחד את צו המיסים של נחלים, : הוחלט לאשר החלטה
 1₪ 6,1.6,163לעסקים ואת התקציב  בסך 

 

 למטר למגורים ₪  61112פה אחד את צו המיסים למושב גמזו : הוחלט לאשר החלטה
 313,6211ואת התקציב בסך 

 

 

 ,6212פה אחד את צו המיסים של כפר נופך, תעריף למטר : הוחלט לאשר החלטה
 1₪ 331,116ואת התקציב בסך  

 

 למטר, ₪  6,13ריף של פה אחד את צו המיסים של כפר דניאל תע: הוחלט לאשר החלטה
 331.,,31ואת התקציב  בסך  

 

 ש"ח למטר מגורים .6313פה אחד את צו המיסים של מזור תעריף של : הוחלט לאשר החלטה
 1₪ ...,...,6למטר עסקים ואת התקציב בסך  ₪  111 -ו 

 

 למטר מגורים₪  63111פה אחד את צו המיסים של בן שמן : הוחלט לאשר החלטה
 1₪  ,116,11טר עסקים ולאשר את תקציב בן שמן בסך למ₪   111-ו 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצהמנכ"ל 

 

 

 


