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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 37מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 19.10.2017, חתשע"בתשרי  כ"ט, שיחמימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  מר ניסים עידן

 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 חבר מועצה -  מר גל אהרון 

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  מר ישראל הלל   

 חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 ר מועצה חב  -  מר שלמה גולד 

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
  חבר מועצה -  מר חיים מוריה

 חבר מועצה -  מר יעקב חניה   
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין

 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק  חסרים:

 חבר מועצה -  אורן בדירימר 
 חבר מועצה -   מר דני יזדי

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית
 מועצה חבר -  מר הרצל אברהם

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה -  מר צדוק שמח

 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
 גזבר המועצה -   ג'קי להבמר 

 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל
 פרויקט הנגישות נציגת -  גב' אורה מבל

 נציגת פרויקט הנגישות -  גב' שרית ארנפלד
 נציגת פרויקט הנגישות -  ספיר לייב עו"ד

 נציגת פרויקט הנגישות -   גב' תמי פרץ
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   על סדר היום:

 

 .27.8.17מיום  36אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 .40/401אישור הכרזה לפי תכנית חמ/ –שמורת טבע בריכת ברקת  (  2

הסדרת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים עבור שטח להקמת תחנת שאיבה  (3

 ביישוב שילת. 

למתן היתרי בנייה באזור  424-0542670אישור הסמכת המועצה להכנת תכנית מפורטת  (4

 התעשייה.

 אישור תבר"ים: (5

 ₪. 50,000 –הגדלת תב"ר חידוש מבנים בי"ס למען אחי  - 

 ₪. 130,000 –ישור תב"ר עיקור וסירוס חתולי רחוב א - 

 ₪. 116,000 –אישור תב"ר עבודות ניקוז  - 

 ₪. 71,429 – 2017אישור תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 

 .2017 –אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים  (6

 .2017 –חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים  (7

 נגישה".הצגת פרויקט "קהילה  (8

 ברצלונה.  –ר משלחת לתערוכת "ערים חכמות" אישו (9

 דיווח ראש המועצה.  .10

 

 תוספת לסדר היום:

 אישור הארכת הסכם מול ויצ"ו ביישוב לפיד.(   11     
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 37מס'  החלטות ישיבת מליאה מן המניין קובץ החלטות
 19.10.2017מיום  

 
 

 
 ת סדר היום.א: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 .27.8.17מיום  36אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 

 .27.8.17מיום  36את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 .40/401אישור הכרזה לפי תכנית חמ/ –שמורת טבע בריכת ברקת  (  2
 

 שמורת טבע בריכת ברקת. עבור 40/401הכרזה לפי תכנית חמ/את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

הסדרת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים עבור שטח להקמת תחנת שאיבה  (3
 ביישוב שילת. 

 

הסדרת שינוי ייעוד מקרקע חקלאית למתקנים הנדסיים עבור שטח את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 להקמת תחנת שאיבה ביישוב שילת.

 
למתן היתרי בנייה באזור  424-0542670אישור הסמכת המועצה להכנת תכנית מפורטת  (4

 התעשייה.
 

למתן היתרי  424-0542670הסמכת המועצה להכנת תכנית מפורטת את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 בנייה באזור התעשייה.

 

 
 אישור תבר"ים: (5

 (54)תב"ר ₪,  50,000 –הגדלת תב"ר חידוש מבנים בי"ס למען אחי  - 
 ₪. 130,000 –אישור תב"ר עיקור וסירוס חתולי רחוב  - 
 ₪. 116,000 –אישור תב"ר עבודות ניקוז  - 
 ₪. 71,429 – 2017אישור תב"ר סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  - 

 

 ₪. 50,000 –הגדלת תב"ר חידוש מבנים בי"ס למען אחי את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 164,500ר היקף התב"

 

 ₪. 130,000 –תב"ר עיקור וסירוס חתולי רחוב את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 30,000 –קרנות הרשות ₪,   100,000 –משרד החקלאות 

 
 ₪. 116,000 –תב"ר עבודות ניקוז את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 ₪. 71,429 – 2017לשנת סימון כבישים והתקני בטיחות תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 ₪. 21,429 –קרנות הרשות ₪ ,   50,000 –משרד התחבורה 
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 .2017 –אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים  (6
 

למ"ר מגורים, ₪  14.79ע"ס  2017המיסים ליישוב בן שמן לשנת  את צו: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   827,078"ס ע 2017למ"ר עסקים, וכן תקציב בן שמן לשנת ₪  5.20

 
 

למ"ר ₪  14.28ע"ס  2017את צו המיסים ליישוב בית עריף לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   916,978ע"ס  2017למ"ר עסקים, וכן תקציב בית עריף לשנת ₪  3.32מגורים, 

 
ם, למ"ר מגורי₪  14.76ע"ס  2017את צו המיסים ליישוב גנתון לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 ₪.   1,196,000ע"ס  2017למ"ר עסקים, וכן תקציב בית עריף לשנת ₪  7.91
 

למ"ר מגורים, ₪  14.62ע"ס  2017את צו המיסים ליישוב נחלים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   1,924,719ע"ס  2017למ"ר עסקים, וכן תקציב בית עריף לשנת ₪  5.15

 
 .2017 –חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים  (7

 

 ₪. 10,900,000על סך  2017 –ת תקציבית פיתוח ליישובים חלוק: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 לפי הפירוט הבא:

אחיסמך, בני עטרות, בארות יצחק, ברקת, בית נחמיה, בן שמן, בית עריף, גבעת כח, גנתון, גמזו, חדיד, 
 ₪ 500,000רינתיה, שילת ולפיד בסך של  טירת יהודה, כפר טרומן, כפר דניאל, מזור, נחלים, כפר נופך,

 .לכל ישוב
 לכל יישוב.₪  350,000כפר רות ומבוא מודיעים  בסך של 

 ₪.  200,000יישוב כרם בן שמן בסך של  
 

 
 ברצלונה.  –אישור משלחת לתערוכת "ערים חכמות"  (9
 

 לונה.ברצ –לתערוכת "ערים חכמות"  איש 11המונה  משלחת: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 אישור הארכת הסכם מול ויצ"ו ביישוב לפיד.(   11
 

 שנים.  5-ל ארכת הסכם מול ויצ"ו ביישוב לפידה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 
 

 
 __________________ 

 שמעון סוסן
 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
 


