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 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 35מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 21.3.2.62 ,ע"בתשבניסן ג' , שנימיום 
 

         
 הישיבה יו"ר  -                        מר זכריה משה משתתפים:

  מועצההחבר   -  קופרשטיין אילןמר    
 מועצהחבר  -   מר אמיתי יוסף

 מועצהחבר  -  מר דובי בן אברהם
 מועצהחבר   -  בנצקי אליהומר 
 מועצהחבר  -  ריינהורן יונימר 

 מועצהחבר  -    אבנרמר זכריה 
 מועצה תחבר  -  גב' נחמה סילבר

 מועצהחבר  -   גל אהרוןמר 
 מועצהחברת  -   גב' הלל כוכבית
 מועצהחבר  -   מר חיון יהודה

 מועצהחבר  -  מר אהרון סימון
 מועצהחבר   -   שטח עובדמר 

 מועצהחבר  -  מר בן אברהם דב
 מועצהחבר  -   ציון שפרבן מר 

 חבר מועצה -   מר אלישע הלל                                    
 מועצהחבר  -  אברהם הרצלמר 

 חבר מועצה -   יוסי פרץ
 חבר מועצה -   רפי ראובני

 
 יו"ר המועצה  -מר סוסן שמעון                          :חסרים

 מועצהחבר  -  מר אבולש אבנר
 מועצהחבר   -    כהן דןמר 
 מועצהחבר  -  אליהואברהם מר 

 חבר מועצה -   אבי דישק   
 חבר מועצה -   חרבן שיוסי    
 חבר מועצה -   גל אהרון   
 חבר מועצה -   טימי ברנרד   
 חברת מועצה -    ורד לוי   
 חבר מועצה -   שלומי שוורץ   
 חבר מועצה -   מאיר שטרית   

 
 מועצה גזבר -   מר שלמה כפרי  :נוכחים

 מנכ"ל המועצה  -  מלךמר יוסי אלי
 יועמ"ש -   עו"ד חן סומך

 יועץ ר.מ. -   אייל אריאל
 מבקר פנים  -  מר ליאור מלמד

 מנכ"ל חכ"ל -   רוני ענברד"ר    
 מנהלת עמותת תיירות -   גב' מירב לזר
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 קובץ החלטות
 1.3.2.622מיום  35מס' מן המניין ישיבת מליאה 

 
 הוספת נושא לסדר היום. 

 

החברה הכלכלית לפיתוח חבל  - 2.66את הוספת הנושא: אישור מאזן  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 מודיעין

 
 .החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין - 7366אישור מאזן  

 

 .החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין - 2.66מאזן את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 
 75.7.7367 מיום 03פרוטוקול ישיבת מליאה מס' אישור  (6

 

 .21.2.2.62מיום  33מס'  מליאה מן המניין הישיבת  את פרוטוקול פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 
 אישור תב"רים: (0
 

 ₪  575,350אישור תב"ר בניית גן ילדים מזור בסך של  -
 

 ₪. 151,313מזור בסך של תב"ר בניית גן ילדים את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה

 
 ₪ 6,371,016הגדלת תב"ר בניית גן ילדים כפר דניאל לסך של  -
 

 ₪  21,016.,6הגדלת תב"ר בניית גן ילדים כפר דניאל לסך של את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 
 ₪  868,068הגדלת תב"ר בניית גן ילדים חדיד לסך של אישור  -
 

 ₪ 868,368לת תב"ר בניית גן ילדים חדיד לסך של הגדאת  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 
לאוטובוס )השתתפות המועצה בסך ₪  6,306,631.7אישור תב"ר רכישת שני אוטובוסים בסך של  -

 .(לכל אוטובוס₪  738,003
 

לאוטובוס ₪  06,6.1.5.,6תב"ר רכישת שני אוטובוסים בסך של את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 (לכל אוטובוס₪  .2.8,33 )השתתפות המועצה בסך

  
 אישור היטל מיסים ותקציב בישובים (3

 

₪  1..63בסך  בית נחמיהביישוב  2.62פה אחד את היטלי מיסים ותקציב לשנת לאשר הוחלט : החלטה
 ₪. 811,526למטר ארנונה עסקים. סך הכול התקציב  3.16 -ים, ולמטר ארנונה מגור

 

למטר ₪  62בסך  חגבעת כביישוב  2.62מיסים ותקציב לשנת היטלי את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 ₪. 031,111למטר ארנונה עסקים. סך הכול התקציב  1.60 -ים, וארנונה מגור

 

למטר ₪  66.33בסך  חדידביישוב  2.62היטלי מיסים ותקציב לשנת את  פה אחדהוחלט לאשר : החלטה
 ₪. 583,.38התקציב  למטר ארנונה עסקים. סך הכול 5.65 -ים, וארנונה מגור

 
__________________ 

 שמעון סוסן
 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה נכ"למ
 


