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 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 83מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 21.2.1.21 ,ע"בתשוון כג' בסי, רביעימיום 
 

 יו"ר המועצה  -   מר שמעון סוסן משתתפים:
 חבר מועצה  -   מר פרץ יוסי  
 חבר מועצה  -   מר גל אהרון  
 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי  
 חברת מועצה  -   גב' כוכבה הלל  
 חבר מועצה  -  מר אברהם אליהו  
 חבר מועצה  -  מר אבנר אבולש  
  חבר מועצה  -   בנרמר זכריה א  
 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם  
 חבר מועצה  -   מר עובד שטח  
 חברת מועצה  -   גב' ורד לוי  
 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר  
 חבר מועצה  -   מר יוסף אמיתי  

 חבר מועצה  -  מר ראובני רפאל
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה 

 חבר מועצה  -   מר דישיק אבי
 חבר מועצה  -  מר יוני ריינהורן

 חבר מועצה  -   מר כהן דני
 חבר מועצה  -  מר  אהרון שמעון   

 
 חבר מועצה  -   מר יהודה חיון  :חסרים
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ   

 חבר מועצה  -  מר קופרשטיין אילן  
 חבר מועצה  -  מר מאיר שטרית

 חבר מועצה  -   מר בן ציון שפר
 חבר מועצה  -   טימי ברנרדמר 

 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי
 חבר מועצה  -  מר דב בן אברהם

 חבר מועצה  -   מר עידן ניסים
 חבר מועצה -   הלל אלישע

 
 מנכ"ל המועצה  -  מר יוסי אלימלך  :נוכחים
 דובר המועצה -   מר אייל אריאל   
 רו"ח החברה הכלכלית -   מר אמנון חדד   
 מבקר פנים -  ליאור מלמדמר    
   יועץ משפטי -   מר חן סומך   
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   על סדר היום:

 20.2.7327מיום  05אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .2

 :אישור מכרזים .7

 חבל מודיעין. -ביצוע עב' הקמת היכל תרבות  - 4-7327מכרז מס'  -

 ירקטורים באילת.הצעת מחיר להשתלמות נופש לחברי מליאה וד - 22-7327מכרז זוטא מס'  -

 אישור מכירת שני אוטובוסים צהובים. - 23-7327מכרז  -

 7322אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת  .0

 .7322אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת  .4

: עמותה לחבר הותיק, עמותה לגיל הרך, עמותת תושבים למען 7323אישור דו"ח כספי לשנת  .7
 תושבים, עמותת ספורט, חברה כלכלית.

: עמותת ספורט, עמותת תושבים למען תושבים, עמותת תיירות, 7322דו"ח כספי לשנת אישור  .2
 תאגיד חינוך ופנאי.

 7327הצגת דו"ח לתושב  .5

 הצגת היערכות המועצה לאירועי הקיץ .3

 אישור היטל מיסים ותקציב בישובים. .9

 עדכון הסכם הבנות מול עיריית לוד. .23

 דיווחי ראש המועצה .22

 

 הוספת נושאים לסדר היום:
 
 חלוקת תקציבי פיתוח בישובים.  .2

 כיתה למודיעין נחלים.  -משרד החינוך, להקמת מבנה יביל ₪  53,333אישור תב"ר בסך  .7

  להקמת מבנים יבילים בית ספר בני עטרות, שתי כיתות.₪ אלף  243אישור תב"ר על סך  .0
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 קובץ החלטות
 21.2.1.21מיום   83ישיבת מליאה מס' 

 

 נושאים לסדר היוםהוספת   
 

 פה אחד את הוספת הנושאים :   הוספת תקציבי פיתוח ליישובים, הוחלט לאשר     : החלטה
 אישור תב"רים, לסדר היום.

 

 .20.2.7327מיום  05אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .2
 

 .28.2.1.21מיום  82פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט לאשר החלטה

 

 שור מכרזים:אי .7
 חבל מודיעין -ביצוע עב' הקמת היכל תרבות  - 4-7327מכרז מס'  

 

 –ביצוע עב' הקמת היכל תרבות  - 4-1.21פה אחד את הזוכה במכרז מס' : הוחלט לאשר החלטה
 ₪. 231.43,.84,23חבל מודיעין, חב' רם אדרת  בסך  

  

 הצעת מחיר להשתלמות נופש לחברי מליאה ודירקטורים. - 22-7327מכרז  זוטא מס'  -
 

השתלמות נופש  - 22-1.21פה אחד את אשת טורס כזוכה במכרז זוטא מס' : הוחלט לאשר החלטה
 לזוג, להשתלמות.₪  .834לחברי מליאה ודירקטורים בסך 

 

 מכירת שני אוטובוסים צהובים. - 23-7327מכרז  מס'  -
 

 ₪, ...,.3 -, מכירת שני אוטובוסים צהובים ב1.21-.2פה אחד את מכרז : הוחלט לאשר החלטה
 לסמינר בית יעקב תומר דבורה.

 

 .7322אישור דו"ח ביקורת מפורט לשנת  .0
 

 1.22פה אחד את דו"ח הביקורת מפורט לשנת : הוחלט לאשר החלטה

 

 .7322אישור דו"ח כספי שנתי מבוקר לשנת  .4
 

 .1.22פה אחד את הדו"ח הכספי השנתי המבוקר לשנת : הוחלט לאשר החלטה

 

 : החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ7323אישור דו"ח כספי לשנת  .7
 

של החברה הכלכלית לפיתוח חבל  .1.2הוחלט לאשר פה אחד את הדו"ח כספי לשנת : החלטה
 מודיעין ע"מ
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 חינוך תרבות ופנאי חבל מודיעין. תאגיד - 7322אישור דו"ח כספי לשנת  .2
 

 תאגיד חינוך תרבות ופנאי - 1.22פה אחד את הדו"ח הכספי לשנת : הוחלט לאשר החלטה
 חבל מודיעין 

 

 אישור היטל מיסים ותקציב ביישובים .9
 אישור היטל מיסים ותקציב ביישוב רינתיה. -
 

למטר עסקים ₪  8.2-ר מגורים ולמט -₪  24.34פה אחד את היטלי המיסים, : הוחלט לאשר החלטה
 ביישוב רינתיה.₪,  ...,.38ואת התקציב 

 

 אישור היטל מיסים ותקציב ביישוב ברקת. -
 

למטר עסקים ₪  82..2-למטר מגורים ו -₪  21.82פה אחד את היטלי המיסים, : הוחלט לאשר החלטה
 ביישוב רינתיה.₪,  38.,322ואת התקציב 

 

 כיתה למודיעין נחלים. -משרד החינוך, להקמת מבנה יביל  ₪ 53,333אישור תב"ר בסך  .20
 

כיתה  -משרד החינוך, להקמת מבנה יביל ₪  ...,.2פה אחד את תב"ר בסך : הוחלט לאשר החלטה
 למודיעין נחלים.

 

 להקמת מבנים יבילים בית ספר בני עטרות, שתי כיתות.₪ אלף  243אישור תב"ר על סך  .24
 

להקמת מבנים יבילים בית ספר בני ₪ אלף  .24חד את תב"ר על סך פה א: הוחלט לאשר החלטה
 עטרות, שתי כיתות.

 

 חלוקת תקציבי פיתוח בישובים. .27
 

 ...,.4.,22בסכום כולל של  1.21פה אחד את חלוקת תקציבי הפיתוח לשנת : הוחלט לאשר החלטה
 ₪. ...,..4 –יתר הישובים ₪ ,  .....84הישובים כפר רות, מבוא מודיעים, כ.נ. בן שמן סכום של ₪.  

 

 עדכון הסכם הבנות מול עיריית לוד. .23
 

 פה אחד את עדכון הסכם ההבנות מול עיריית לוד, כמפורט להלן:: הוחלט לאשר החלטה
להחיל את העקרונות של הסכם שיתוף הפעולה, בין חבל מודיעין ללוד, גם על הזכויות של המועצה 

תעסוקה הידוע בשם רג"מ, באופן שעיריית לוד תהיה זכאית לחמישים האזורית חבל מודיעין באזור ה
 אחוז מההכנסות שתנבענה למועצה האזורית חבל מודיעין, מאזור התעשייה. 

 
  

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה נכ"למ

 


