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 מועצה אזורית חבל מודיעין
ן מס'  יי  44ישיבת מליאה מן המנ

, ן ,  מיום ראשו  02.020.30.כ"ג בשבט תשע"ג

 

  משתתפים:
 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן 
 חבר מועצה -  מר אהרון סימון

 חבר מועצה -  מר בנציון שפר
 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם

 חבר מועצה  -  מר זכריה משה
 חבר מועצה -   מר אהרון גל

 חבר מועצה  -  מר יוני ריינהורן
 מועצהחבר  -  מר ניסים עידן

 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר
 חבר מועצה  -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני

 חבר מועצה  -   מר דן כהן
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חברת מועצה  -  גב' כוכבה הלל
 חבר מועצה -  מר יוסי בן שחר

 חבר מועצה -  מר עובד שטח
 חבר מועצה -  מר שלומי שוורץ

 חבר מועצה -  ר אלישע הללמ
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

 

  :חסרים
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק

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

 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר יהודה חיון

 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  מר טימי ברנרד

 חברת מועצה -   ' ורד לויגב
 חבר מועצה - מר אילן קופרשטיין

 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה -  מר יוסף אמיתי

 

  נוכחים:
 מנכ"ל -  מר יוסי אלימלך 

 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי

 יועץ ראש המועצה  -  מר אייל אריאל
 פניםמבקר   -  מר ליאור מלמד

 מנהל מחלקת הגבייה  -  מר אפי מנצור
 קב"ט -  מר אלון ביטון

 מנהל אגף מוניציפאלי  -  מר יובל לובטון
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  על סדר היום:
  

 

 201/30/302   אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3
 01/30/302מיום  240   אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  0

 יקת חובות ארנונה22   אישור מח0

 בטחון אישי2 – 20.30   הצגת סיכום שנת 4
 :אישור תב"רים2   5

 ₪,     0,776,803 -ל₪  633,333 -,  מסלילת כביש וכיכר בן שמן  – 689הגדלת תב"ר      -      
 ישוב. –מקרן פיתוח ₪.  976.803גידול של   

 

 )סיום עבודה(, תכיתות בי"ס בני עטרו - 676הגדלת תב"ר       -      
 ₪. 80,333גידול של ₪,  0,880,333 -ל₪   0,833,333 -מ             
 ₪ . 85,878 -והקטנת קרן פיתוח ב₪   098,878 -ע"י גידול תקציב פייס ב             

 

 ₪,  7,093,333ע"ס   גנ"י אחיסמך  -אישור תב"ר      -      
 ₪ . 7,093,333סה"כ  ₪,   607,370רן פיתוח  ק₪,  0,700,605משרד החינוך              

 

 ₪ 7,033,333ע"ס   גנ"י גבעת כחאישור תב"ר      -      
 ₪. 7,033,333סה"כ  ₪,   787,370קרן פיתוח   ₪,   0700,605משרד החינוך               

 

 ₪ 7,753,333ע"ס   גנ"י שילתאישור תב"ר      -      
   ₪. 7,753,333סה"כ  ₪,   577,370קרן פיתוח  ₪,  0,700,605משרד החינוך               

 ₪ 0,383,093ע"ס   מפעל שיקומיאישור תב"ר        -      
 ₪,   983,093מועצה   -קרן פיתוח₪,  933,333קרן שלם  ₪,   0,833,333ביטוח לאומי               

 ₪. 0,383,093סה"כ    
 

 ₪ 0,033,333ע"ס   מועדון נופךאישור תב"ר   -
 ₪. 0,033,333סה"כ  ₪,   633,333הישוב   –קרן פיתוח ₪,   733,333מפעל הפיס               

 

 ₪ 0,333,333ע"ס    כבישים ומדרכות אחיסמךאישור תב"ר  -
 ₪. 0,333,333סה"כ  ₪,   785,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   000,333משרד הפנים              

 

 ₪  033,333ע"ס   חוב מבוא מודיעיםשדרוג תאורת ראישור תב"ר  -

 ₪. 033,333סה"כ  ₪,   73,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   83,333משרד הפנים              
 

 מתקציב  ₪   007,000, ע"ס פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחליםאישור תב"ר   -
 משרד החינוך.  

  
 2    היטל מיסים ותקציב לישובים12

 מליאה לוועדות השונות22    מינוי חברי 1
 דיווחי ראש המועצה2   2 8

 

 
 
 
 
 
 



 קובץ החלטות 
 0/0/30מיום  44ישיבת מליאה מס' 

 

 201/30/302   אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום 3
 

 01/30/302את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום : הוחלט לאשר החלטה
 

 01/30/302מיום  40בת מליאה מס'  2   אישור פרוטוקול ישי0
 

, בכפוף להערתו של 01/30/30מיום  40את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  : הוחלט לאשר החלטה
 חבר המועצה מר משה זכריה2

 

 2   אישור מחיקת חובות ארנונה02
 

 מחיקת חובות ארנונה לעסקים ולמגורים עפ"י רשימה מצורפת2 : הוחלט לאשר החלטה
 2₪מיליון   0,450,53423של  בסכום כולל 

 

 2   אישור תב"רים:5
 

 ₪,     0,776,803 -ל₪  633,333 -,  מסלילת כביש וכיכר בן שמן  – 689הגדלת תב"ר      -      
 ישוב. –מקרן פיתוח ₪.  976.803גידול של   
 

 ₪ ...,..3 -סלילת כביש וכיכר בן שמן,  מ  – 381: הוחלט לאשר הגדלת תב"ר החלטה
 ישוב2 –מקרן פיתוח 2₪  .153,80גידול של ₪,  .3,553,80 -ל 
 

 

 

 )סיום עבודה(, כיתות בי"ס בני עטרות - 676הגדלת תב"ר      -      
 ₪. 80,333גידול של ₪,  0,880,333 -ל₪   0,833,333 -מ             
 ₪ . 85,878 -והקטנת קרן פיתוח ב₪   098,878 -ע"י גידול תקציב פיס ב             

 

 כיתות בי"ס בני עטרות )סיום עבודה(, - 353הגדלת תב"ר : הוחלט לאשר החלטה
₪   318,858 -ע"י גידול תקציב פיס ב2₪   ...,83גידול של ₪,  ...,3,883 -ל₪   ...,..3,8 -מ 

 ₪ 2 81,858 -ב  והקטנת קרן פיתוח
 

 

  ₪, 7,093,333ע"ס   גנ"י אחיסמך  -אישור תב"ר      -      
 ₪ . 7,093,333סה"כ  ₪,   607,370קרן פיתוח  ₪,  0,700,605משרד החינוך              

 

 ₪, 3,534,341משרד החינוך ₪,  ...,.0,41גנ"י אחיסמך  ע"ס   -לאשר תב"ר : הוחלט החלטה
 ₪ 2 ...,.0,41סה"כ  ₪,   50.,345קרן פיתוח  

 
 

 ₪ 7,033,333ע"ס   גנ"י גבעת כחאישור תב"ר      -      
 ₪. 7,033,333סה"כ  ₪,   787,370קרן פיתוח   ₪,   0,700,605משרד החינוך               

 

 ₪,  3534,341משרד החינוך  2₪  ...,..0,3תב"ר גנ"י גבעת כח  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..0,3סה"כ  ₪,   50.,585קרן פיתוח   
 

 

 ₪ 7,753,333ע"ס   גנ"י שילתאישור תב"ר      -  
 ₪. 7,753,333סה"כ  ₪,   577,370קרן פיתוח  ₪,  0,700,605משרד החינוך           

 

 ₪, 3,534,341משרד החינוך  2₪  ...,.0,01תב"ר גנ"י שילת  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,.0,01סה"כ  ₪,   50.,155קרן פיתוח   
 
   



 ₪,   0,833,333ביטוח לאומי     -  ₪ 0,383,093ע"ס   מפעל שיקומיאישור תב"ר        -  
 ₪. 0,383,093סה"כ             ₪,   983,093מועצה   -קרן פיתוח₪,  933,333קרן שלם           

 

 ₪,   ...,..3,8ביטוח לאומי  2₪  .41,.8.,0תב"ר  מפעל שיקומי  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ .41,.8.,0סה"כ   ₪,  .41,.18מועצה   -קרן פיתוח₪,  ...,..1קרן שלם  

 
 

                                                                                 ₪ 0,033,333ע"ס   מועדון נופךאישור תב"ר    -

 ₪. 0,033,333סה"כ  ₪,   633,333הישוב   –קרן פיתוח ₪,   733,333מפעל הפיס        
 

 ₪,  ...,..5מפעל הפיס  2₪  ...,..3,4ופך  ע"ס תב"ר  מועדון נ: הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..3,4סה"כ  ₪,   ...,..3הישוב   –קרן פיתוח  

 
 

                                                            ₪ 0,333,333ע"ס    כבישים ומדרכות אחיסמךאישור תב"ר      -
 ₪. 0,333,333סה"כ  ₪,   785,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   000,333משרד הפנים        

 

 2₪  ...,...,3תב"ר כבישים ומדרכות אחיסמך  ע"ס  : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,...,3סה"כ  ₪,   ...,581ישוב   –קרן פיתוח ₪,   ...,430משרד הפנים  

 
 

                                                   ₪  033,333ע"ס   שדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעיםאישור תב"ר    - 

 ₪. 033,333סה"כ  ₪,   73,333ישוב   –קרן פיתוח ₪,   83,333משרד הפנים       
 

    2₪ ...,..3תב"ר שדרוג תאורת רחוב מבוא מודיעים  ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 2₪ ...,..3סה"כ  ₪,   ...,.0ישוב   –קרן פיתוח ₪,   ...,.8משרד הפנים                

 
 

                        ₪   007,000, ע"ס פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחליםאישור תב"ר      -
 מתקציב  משרד החינוך.     

 

 ₪   440,330תב"ר  פירוק והרכבת גגות אסבסט לישיבת נחלים, ע"ס : הוחלט לאשר החלטה
 מתקציב משרד החינוך2

 

 

 ישובים22    היטל מיסים ותקציב ל1
 

 :לישוב לפידלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 2₪  3,131,311 –למטר2 סך הכול תקציב ₪  30200 –תעריף מגורים 

 

 :לישוב בית עריףלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 למטר2 ₪  023 –למטר2 תעריף עסקים ₪  3020 –תעריף מגורים 

 2₪  111,0.0 –סך הכול התקציב 
 

 :לישוב טירת יהודהלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט לטההח
 2₪  .310,44 –למטר2 סך הכול התקציב ₪  35205 –תעריף מגורים 

 

 :לישוב נחליםלאשר היטל מיסים ותקציב : הוחלט החלטה
 2₪  3,113,308 –למטר2 סך הכול התקציב ₪  30210 –למטר2 מפעל ₪  31203 –תעריף מגורים 

 

 אשר היטל מיסים ותקציב לישוב מזור:ל: הוחלט החלטה
 2₪  ...,3,335 –למטר2 סך הכול התקציב ₪  5210–למטר2 עסקים ₪  34230 –תעריף מגורים 

 

 לוועדות השונות2 2    מינוי חברים1
 

  נחלים, –מר אילן דרוקמן  :לוועדת ביטחוןמינויים של חברי המליאה : הוחלט לאשר החלטה
 גינתון2  –מר גיא פישלר  גמזו,  –מוטי הלל נחלים, מר  – מר צויבל משה

 

 את מינויו של מר רפי ראובני לוועדת איכות הסביבה2 : הוחלט לאשר החלטה


