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 חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 34מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 2.7272022, שע"בת באדר 'ד, שנימיום 

         
 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:

 חבר מועצה -  מר אהרון סימון
 חבר מועצה -  אמיתימר יוסף 

 חבר מועצה -   מר אהרון גל
 מועצה תחבר -  הלל כוכבית גב'

 חבר מועצה -  ניסים עידןמר 
 חברת מועצה -   גב' ורד לוי

  חבר מועצה  -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם

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

 חבר מועצה  -  יוני ריינהורןמר 
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

 החבר מועצ -  מר רפאל ראובני
 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר יוסי בן שחר

 חבר מועצה -  מר עובד שטח
 חבר מועצה -  מר יוסי עמנואל

 
 חבר מועצה -  ברנרד מר טימי  :חסרים

 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה -  מר זכריה משה
 חבר מועצה -  יהודה חיון מר

 חבר מועצה -  אלישע הללמר 
 חבר מועצה -  מר בנציון שפר

 חבר מועצה  -  אבי דישיקמר 
 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 מבקר המועצה -  מר ליאור מלמד   
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   על סדר היום:
 

 71.7.7377מיום  00מס'  מליאה ישיבתוטוקול אישור פר (7

 7377דו"ח כספי לשנת אישור  (7

 : אישור מכרזים (0

 סלילת כבישים ומדרכות בישוב נחלים. - 7-7377מכרז מס'  -

 .7377להפעלת אירוע יום העצמאות  - 0-7377פתיחת מכרז זוטא  -

 :אישור תב"רים (3

 ₪.מיליון  77תב"ר כביש צפוני קש"ת בסך של אישור  -

 ₪.מיליון  7.7תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך של  אישור -

 ₪. 373,333בי"ס בני עטרות בסך של  -אישור תב"ר מחשוב מוסדות חינוך  -

 ₪. 007,733בי"ס מודיעים נחלים בסך של  -תב"ר מחשוב מוסדות חינוך אישור  -

 בישובים השונים. 7377אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  (7

 .אישור רו"ח בישובים (1

 לוד. -אישור הסכם עקרונות שת"פ חבל מודיעין  (5

 דיווחי ראש המועצה (0
 תוספות לסדר היום:

 .אישור המלצת וועדת תמיכות .7

 אישור צו גינון במושב בן שמן. .7

 מינוי וועדת ביקורת ביישובים לסדר היום בישיבת המליאה. .0
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  קובץ החלטות
 27/2/2.22מיום   34ישיבת מליאה מס' 

 
 הוספת נושאים לסדר היום 

 

אישור צו גינון , אישור המלצת וועדת תמיכותאת הוספת הנושאים:  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 לסדר היום בישיבת המליאה0 במושב בן שמן ומינוי וועדת ביקורת ביישובים

 

 .71.7.7377מיום  00רוטוקול ישיבת מליאה מס' אישור פ (7
 

 210202.220מיום  33מס'  מליאה מן המניין הישיבת  את פרוטוקול פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 

 .7377 אישור דו"ח כספי לשנת (7
 

 2.220 כספי לשנתהדו"ח את ה פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 0₪אלפי  .237,41  -סה"כ הכנסות 
 0₪אלפי  237,241  -סה"כ הוצאות 

 0₪אלפי  321  -סה"כ עודף  

 

 :אישור מכרזים (0
 

 .סלילת כבישים ומדרכות בישוב נחלים - 7-7377מכרז מס'  -
 

 0סלילת כבישים ומדרכות בישוב נחלים - 2-2.22מכרז מס' את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 כולל מע"מ₪0  2,231,422חב' א0מ0 הבונה בע"מ בסך של  

 

 .7377להפעלת אירוע יום העצמאות  - 0-7377ת מכרז זוטא פתיח  -
 

 2.220להפעלת אירוע יום העצמאות  - 3-2.22מכרז זוטא  את פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 כולל מע"מ₪0   ..202,4חב' סופר סאונד הפקות בע"מ בסך של  

 

 אישור תב"רים:( 3
 

 ₪. מיליון 77אישור תב"ר כביש צפוני קש"ת בסך של  -
 

 0₪ מיליון 21תב"ר כביש צפוני קש"ת בסך של את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 

 ₪. מיליון 7.7אישור תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך של  -
 

 0₪ מיליון 201תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך של את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 

 .₪ 373,333טרות בסך של בי"ס בני ע -אישור תב"ר מחשוב מוסדות חינוך  -
 

 .₪ 007,733בי"ס מודיעים נחלים בסך של  -אישור תב"ר מחשוב מוסדות חינוך  -
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 בי"ס בני עטרות  -תב"ר מחשוב מוסדות חינוך את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 ₪ ...,.41בסך של 

 

  בי"ס מודיעים נחלים -תב"ר מחשוב מוסדות חינוך את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 ₪0 ..322,2בסך של 

 

 .בישובים השונים 7377אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  (7
 

 ביישוב לפיד  2.22היטלי מיסים ותקציב לשנת את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 למטר ארנונה מגורים₪0  22003בסך 

 

 ביישוב בית עריף 2.22היטלי מיסים ותקציב לשנת את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 למטר ארנונה עסקים₪0  3-למטר ארנונה מגורים ו₪  23 בסך 

 

 .ישוביםיאישור רו"ח ב (1
 

 את רואה החשבון אסף ביבי, כרואה החשבון של לפיד ואת  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 'ברית פיקוח' כרואי החשבון של מזור0

 

 אישור המלצת וועדת תמיכות 
 

 ₪  ...,..2,1ת התמיכות לתמיכות בסך של ברוב קולות את המלצת ועדהוחלט לאשר : החלטה
תמיכה  -העמותה לחבר הוותיק ₪, אלף  ..4תמיכה בגובה  -עמותת הספורט  לפי החלוקה הבאה:

 0₪אלף  ..4 -ועמותת התיירות ₪ אלף  ..2העמותה לגיל הרך ₪, אלף  ..1בסך של 
 מר ניסים עידן , מר דני כהן0 -ים נמנע 2

 

 שמן אישור צו גינון במושב בן 
 

 את צו הגינון במושב בן שמן0 פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 

 אישור מינוי וועדת ביקורת ביישובים לסדר היום בישיבת המליאה. 
 

ה, כחברים החדשים בוועדת הביקורת את רוני מזרחי ודוד בן ארי פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 של מושב גינתון0

 

 .לוד -ן אישור הסכם עקרונות שת"פ חבל מודיעי (5
 

 0לוד -הסכם עקרונות שת"פ חבל מודיעין את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל

 


