
 
 
 
 

 מועצה אזורית חבל מודיעין
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 64מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין
 41.6.4.52, ע"גתשט"ו באייר , חמישימיום 

 
 
 

 - 30-7050705הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -
 
 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 7743647350, ראשוןמיום , 64מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 2 
 

 חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 64מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 014.640.52, ע"גתשבאייר  ט"ו, חמישימיום 

         
   משתתפים:

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר 
 חבר מועצה -  מר אהרון סימון

 חבר מועצה -  מר בנציון שפר
 חבר מועצה  -  דב בן אברהםמר 

 חבר מועצה -  אמיתימר יוסף 
 חבר מועצה -   מר אהרון גל

 חבר מועצה  -  יוני ריינהורןמר 
 חבר מועצה - ייןמר אילן קופרשט

 חבר מועצה -  ניסים עידןמר 
  מועצה תחבר -  נחמה סילבר גב'

 חברת מועצה -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר יוסי עמנואל

 חבר מועצה  -   דן כהןמר 
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 מועצה  תחבר -  כוכבה הלל גב'
 ועצהחבר מ -  מר עובד שטח

 חבר מועצה  -  אבי דישיקמר 
 חבר מועצה -  שלומי שוורץמר 

 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה
 חבר מועצה -  מר אברהם הרוש 

 חבר מועצה -   מר יוסי דר
 

   :חסרים
 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם

  חבר מועצה -  מר זכריה משה
 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם
 ועצה חבר מ -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני
 חבר מועצה -  מר יוסי בן שחר

 חבר מועצה -  ברנרד מר טימי
 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית

 חבר מועצה -  אלישע הללמר 
 חבר מועצה -  יהודה חיוןמר 

 

   נוכחים:
 מנכ"ל המועצה -   יוסי אלימלך מר

 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
 זבר המועצהג -  כפרי מר שלמה
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  על סדר היום:
  

 55330373504, מיום 67אישור פרוטוקול מליאה מספר  (5

 אישור מינוי מהנדס המועצה4  (7

 אשרור הפעלת רשות החניה באמצעות החכ"ל4 (0

 אישור סליקת דוחות הפיקוח העירוני באמצעות החכ"ל4  (6

 :אישור תב"רים (7

הגידול 4₪  733,333לסך של ₪  723,333-שובים, מ( מתקני כושר בי287הגדלת תב"ר ) א4 

 מקרן הפיתוח4 ₪  753,333בסך 

אישור תב"ר הסדרי תנועה וכביש גישה לישובים: נחלים, נופך, רינתיה, מזור, בסך  ב4

 ₪(4 5,575,388 –קרן פיתוח 4₪  5,728,257 –משרד התחבורה 4₪  7,573,333

 4₪  0,333,333ינוך וציבור בסך אישור תב"ר שיפוץ מוסדות ח ג4            

הגידול בסך 4₪  7,333,333-ל₪,  5,687,333-סקר נכסים מ – 278הגדלת תב"ר  ד4            

 מקרן פיתוח4 ₪,  757,333

 4₪ 633,333אישור תב"ר קידום תכנון פרויקטים בסך של  ה4            

 הקצאת תקציבי פיתוח לישובים4 (4

 :אישור מכרזים (5

 לרכישת טרקטור וטרייד אין לטרקטור משומש4 – 237350רז מספר מכ א4 

 ביטוח רכוש וחבויות המועצה4  – 5337350מכרז מספר  ב4            

 4 737357אישור נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל  (8

 אישור תקציב והיטלי מיסים בישובים השונים4 (2

 דיווחי ראש המועצה4  (53
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 ז החלטותריכו
 41/6/4.52מיום   64ישיבת מליאת מן המניין מס' 

 

 

 .2/4.52./51, מיום 61אישור פרוטוקול מליאה מספר  (5
 

 .2/4.52./51, מיום 61: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול מליאה מספר החלטה

 

 אישור מינוי מהנדס המועצה.  (4
 

משכר  51%הרוש, -צה, מר מאיר בן: הוחלט פה אחד לאשר את מינויו של מהנדס המועהחלטה
 מנכ"ל. 

 

 אשרור הפעלת רשות החניה באמצעות החכ"ל. (2
 

 : הוחלט פה אחד לאשרר את הפעלת רשות החניה באמצעות החכ"ל.החלטה

 

 אישור סליקת דוחות הפיקוח העירוני באמצעות החכ"ל.  (6
 

 : הוחלט פה אחד לאשר סליקת דוחות הפיקוח העירוני באמצעות החכ"ל. החלטה

 

 :אישור תב"רים (1
            

₪.  ...,..1לסך של ₪  ...,.42-( מתקני כושר בישובים, מ254הגדלת תב"ר ) א.            
 מקרן הפיתוח. ₪  ...,.45הגידול בסך 

 

 ₪  ...,.42-ני כושר בישובים, מ( מתק254הגדלת תב"ר ) : הוחלט פה אחד לאשרהחלטה
 מקרן הפיתוח. ₪  ...,.45הגידול בסך ₪.  ...,..1לסך של 

 

 אישור תב"ר הסדרי תנועה וכביש גישה לישובים: נחלים, נופך, רינתיה, מזור,  ב.            
 ₪(. 55.,5,515 –קרן פיתוח ₪.  5,125,254 –משרד התחבורה ₪.  ...,.4,11בסך                         

 

: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר הסדרי תנועה וכביש גישה לישובים: נחלים, נופך, רינתיה, החלטה
 ₪(. 55.,5,515 –קרן פיתוח ₪.  5,125,254 –משרד התחבורה ₪.  ...,.4,11מזור, בסך 

 

 ₪.  ...,...,2אישור תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך  ג.            
 

 ₪.  ...,...,2ה אחד לאשר תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור בסך : הוחלט פהחלטה
 

 ₪. ...,...,4-ל₪,  ...,5,651-סקר נכסים מ – 215הגדלת תב"ר  ד.            
 מקרן פיתוח. ₪,  ...,151הגידול בסך                         

 

₪.  ...,...,4-ל₪,  ...,5,651-סקר נכסים מ – 215: הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר החלטה
 מקרן פיתוח. ₪,  ...,151הגידול בסך 

 

 ₪. ...,..6אישור תב"ר קידום תכנון פרויקטים בסך של  ה.            
 

 ₪. ...,..6: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר קידום תכנון פרויקטים בסך של החלטה



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 7743647350, ראשוןמיום , 64מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 5 
 

 
 

 הקצאת תקציבי פיתוח לישובים. (4
 

 ₪. מיליון  55קציבי פיתוח לישובים, על סך : הוחלט פה אחד לאשר הקצאת תהחלטה
 כ.נ. בן שמן. -₪ אלפי  ..2עפ"י החלוקה הבאה :      
 מבוא מודיעים וכפר רות. -₪ אלפי  .21                                         
 כל ישוב מהישובים הנותרים. -₪ אלפי  ..1                                         

 

 

 :ור מכרזיםאיש (1
 

 לרכישת טרקטור וטרייד אין לטרקטור משומש4 – 237350מכרז מספר  א4 
 

לרכישת טרקטור וטרייד אין לטרקטור  – 2/4.52: הוחלט פה אחד לאשר מכרז מספר החלטה
 ₪. .462,24 -חברת אפקו ציוד בע"מ. גובה ההצעה  –משומש. החברה הזוכה 

 

 יטוח רכוש וחבויות המועצה4 ב – 5337350מכרז מספר  ב4            
 

 ביטוח רכוש וחבויות המועצה.  – 4.52/.5מכרז מספר  : הוחלט פה אחד לאשר אתהחלטה
 חברת איילון בע"מ.  –החברה הזוכה 

 

 . 1/4.54אישור נוהל מחיקת חובות בהתאם לחוזר מנכ"ל  (5
 

 ** הנושא ירד מסדר היום, ויעלה לסדר בישיבה הקרובה. 
 

 יב והיטלי מיסים בישובים השונים.אישור תקצ (2
 

 :בישוב נופך: הוחלט פה אחד לאשר תקציב והיטלי מיסים החלטה
 למטר. ₪  6..52 –ארנונה מגורים 

 ₪.  .642,15 –סה"כ תקציב 
 

 :בישוב כפר דניאל: הוחלט פה אחד לאשר תקציב והיטלי מיסים החלטה
 למטר. ₪  44..4 –ארנונה מגורים 

 למטר. ₪  6.45 –ארנונה לעסקים 
 ₪.   14.,224 –סה"כ תקציב 

 


