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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 22מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 2.3.2016, ותשע"א'  אדרב "בכ, ירביעמיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין   

 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל   

 מועצה תחבר -  גיל חבשושגב' אבי
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 

 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

  חבר מועצה -  מר חיים מוריה
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 מועצה תחבר -   ב' ורד לויג

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

יזדי  חבר מועצה -   מר דני 
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 

 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית
 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 

 חבר מועצה -  ון מר גל אהר
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 חבר מועצה -  מר צדוק שמח

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 נציג ציבור  -  מר עובד שטח
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   על סדר היום:

 .2.2.16מיום  21אה מס' אישור פרוטוקול ישיבת מלי (1

 .2015דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת  (2

 .16.2.16אישור המלצת ועדת תמיכות מיום  (3

 גן לפיד. –הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר  (4

 בי"ס אלומות.  –ניהול עצמי  –מורשי חתימה חשבון בנק אישור  (5

 בנק לאומי. –אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס  (6

 גן ילדים גמזו.עדכון תב"ר  (7

 ₪. 500,000ישיבות נחלים ע"ס  –אישור תב"ר לחידוש מבנים  (8

 ₪. 35,200 –פינות עבודה בי"ס אלומות  –אופק חדש  –אישור תב"ר  (9

 שילת.  –מינוי ועדת ביקורת לוועד מקומי  (10

 ביישובים השונים.  2016אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  (11

 דיווחי ראש המועצה.  (12
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  החלטותקובץ 
 2/3/2016מיום    22ישיבת מליאה מס' 

 
 .2.2.16מיום  21אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .2.2.16מיום  21את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .2015דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת  (2
 

 .2015 דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנתאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .16.2.16אישור המלצת ועדת תמיכות מיום  (3
 

 אילן קופרשטיין. –, מתנגד 16.2.16: הוחלט ברוב קולות לאשר את המלצת ועדת תמיכות מיום החלטה

 
 גן לפיד. –הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר  (4
 

 .שנים 3-ל גן לפיד –הארכת הסכם הקצאת קרקע עמותת גנאחר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 אלומות.י"ס ב –ניהול עצמי  –מה חשבון בנק אישור מורשי חתי (5
 

 חתימה בחשבון ניהול עצמי  את ירון זנבל ומאיה אסיה כמורשי: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 אלומות.  "סבי

 
 בנק לאומי. –אישור פתיחת חשבון פיתוח להקצבות פיס  (6
 

 .ביהוד בנק לאומי –ן פיתוח להקצבות פיס פתיחת חשבו: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 עדכון תב"ר גן ילדים גמזו.  (7
 

 ₪. 111,148: הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר גן ילדים גמזו בגידול של החלטה
 ₪ 70,320 –מקורות המימון: משרד החינוך     

 ₪.  40,828 -קרן פיתוח                

 
 ₪. 500,000בות נחלים ע"ס ישי –אישור תב"ר לחידוש מבנים   (8
 

 ₪. 500,000ישיבות נחלים ע"ס  –תב"ר לחידוש מבנים : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 ₪. 35,200 –פינות עבודה בי"ס אלומות  –אופק חדש  –תב"ר אישור   (9
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 ₪. 35,200 –פינות עבודה בי"ס אלומות  –תב"ר אופק חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 
 

 שילת. –ועדת ביקורת לוועד מקומי מינוי   (10
 

כחברי ועדת ביקורת  שלומית ארליך אורלי זינגר ועומר וונטש: הוחלט פה אחד לאשר מינוי החלטה
 לוועד מקומי שילת. 

 
  ביישובים השונים.  2016אישור היטלי מיסים ותקציב לשנת  (11

 

למ"ר ₪  21.70ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב אחיסמך לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 1,744,448ע"ס  2016מגורים, וכן את תקציב אחיסמך לשנת 

למ"ר ₪  12.99ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב גבעת כח לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 1,185,500ע"ס  2016למ"ר, וכן את תקציב גבעת כח לשנת ₪  6.69מגורים ולעסקים 

 

למ"ר מגורים, ₪  14.5ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב גינתון לשנת ר : הוחלט פה אחד לאשהחלטה
 ₪. 920,000ע"ס  2016וכן את תקציב גינתון לשנת 

 

למ"ר ₪  22.02ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב כפר טרומן לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
ע"ס  2016פר טרומן לשנת למ"ר, וכן את תקציב כ₪  0.67למ"ר ולשטח פתוח ₪  2.57מגורים, לעסקים 

1,207,000 .₪ 

 

למ"ר מגורים, ₪  15.63ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 1,063,881ע"ס  2016למ"ר, וכן את תקציב רינתיה לשנת ₪  4.88לעסקים 

 
 


