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 ת חבל מודיעיןמועצה אזורי
 40ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 23.1.18ט תשע"ח, שלישי, ז' בשבמיום 
         

 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 חבר מועצה -  מר ניסים עידן

 חבר מועצה -  מר גל אהרון 
 חבר מועצה -   מר דני יזדי

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  מר אבי אליהו

 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה
 חברת מועצה -  אביגיל חבשושגב' 

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה   -  מר שי ספקטור

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

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 חבר מועצה -  מר יוסף אמיתי
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני

 
 

 חבר מועצה -  מר אורן בדירי  חסרים:
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 חבר מועצה -  מר ישראל הלל   

 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 
 חבר מועצה  -  מר חיים מוריה

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
 חבר מועצה -  אריק אטיאסמר 

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

 
 

 מנכ"ל -  מר יוסי אלימלך   נוכחים:
 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -   מר ג'קי להב
 ס. גזבר  -  רו"ח יניב חלפון

 ספורט מחזיק תיק   -  מר עובד שטח
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   על סדר היום:

 .20.12.17מיום  39אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 .21.12.17אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  (2

 עדכון נוהל תמיכות.  (3

 אישור תב"רים: (4

 מקרנות הרשות.₪  400,000אישור תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  -

 ₪. 350,000ים" בסך אישור תב"ר "מובילים דיגיטלי -

 )הרשאה חדשה(.₪  75,000חידוש מבנים "למען אחיי" בסך  – 54הגדלת תב"ר  -

 ₪.  95,301 –גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך  – 6הגדלת תב"ר  -

 ע"ח ישיבת נחלים. ₪  14,618-מתקציב משרד החינוך ו₪  80,683 

 ₪.  1,830,901מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך  – 48הגדלת תב"ר  -

 מתקציב פיתוח אחיסמך. ₪  549,271-מתקציב משרד התחבורה ו₪  1,281,630 

 .2018אישור תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת  (5

 עדכון מורשי חתימה של המועצה.  (6

 אישור מכרזים: (7

 הקמת מגרשי ספורט מדשא סינטטי )שחבק(. – 25/2017מכרז פומבי  -

 וף נתוני שטח. איס – 15/2017מכרז פומבי מס'  -

 הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט.  – 29/2017מכרז זוטא מס'  -

 דיווחי ראש המועצה.         (9

 תוספת לסדר היום:

 אישור שמות רחובות בפארק חמן. (8
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  קובץ החלטות 

 23.1.18, מיום 40ישיבת מליאה מן המניין מס' 
 
 .20.12.17מיום  39אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

   

 .20.12.17מיום  39פרוטוקול ישיבת מליאה מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .21.12.17אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  (2
 

 .21.12.17פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 עדכון נוהל תמיכות.  (3
 

 עדכון נוהל תמיכות.את חלט פה אחד לאשר : הוהחלטה

 

 אישור תב"רים: (4

 מקרנות הרשות.₪  400,000אישור תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך  -
 ₪. 350,000אישור תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך  -
 )הרשאה חדשה(.₪  75,000חידוש מבנים "למען אחיי" בסך  – 54הגדלת תב"ר  -
 ₪.   95,301 ת אסבסט ישיבת נחלים בסך גגו – 6הגדלת תב"ר  -

 ע"ח ישיבת נחלים. ₪  14,618-מתקציב משרד החינוך ו₪  80,683 
 ₪.  1,830,901מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך  – 48הגדלת תב"ר  -

 מתקציב פיתוח אחיסמך. ₪  549,271-מתקציב משרד התחבורה ו₪  1,281,630 
 

 מקרנות הרשות.₪  400,000תב"ר רכש והתקנה טמוני קרקע בסך את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 ₪. 350,000תב"ר "מובילים דיגיטליים" בסך את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

₪  75,000חידוש מבנים "למען אחיי" בסך  – 54הגדלת תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 )הרשאה חדשה(.

  

₪.  95,301 גגות אסבסט ישיבת נחלים בסך – 6תב"ר הגדלת את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ע"ח ישיבת נחלים.₪  14,618-מתקציב משרד החינוך ו₪  80,683

 

 1,830,901מעגלי תנועה במושב אחיסמך בסך  – 48הגדלת תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מתקציב פיתוח אחיסמך.₪  549,271-מתקציב משרד התחבורה ו₪  ₪1,281,630. 

 

 .2018אישור תקציב והיטלי מיסים ליישובים שונים לשנת  (5
 

למ"ר ₪  16.24ע"ס  2018צו המיסים ליישוב רינתיה לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 ₪.  935,707ע"ס  2018למ"ר עסקים, וכן תקציב רינתיה לשנת ₪  5.11מגורים, 

 

למ"ר מגורים, ₪  15.08ע"ס  2018לשנת צו המיסים ליישוב גינתון : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 ₪.  1,229,000ע"ס  2018למ"ר עסקים, וכן תקציב גינתון לשנת ₪  8.08
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למ"ר ₪  22.90ע"ס  2018צו המיסים ליישוב כפר טרומן לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
ע"ס  2018למ"ר שטח תפוס, וכן תקציב כפר טרומן לשנת ₪  0.7למ"ר עסקים, ₪  2.68מגורים, 

1,359,000  .₪ 
 

למ"ר ₪  14.66ע"ס  2018צו המיסים ליישוב בית נחמיה לשנת : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 ₪.  1,245,547ע"ס  2018למ"ר עסקים, וכן תקציב בית נחמיה לשנת ₪  5.28מגורים, 

 

 עדכון מורשי חתימה של המועצה.  (6
 

יניב חלפון סגן הגזבר לממלא מקום הגזבר בכל מינויו של מר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
מקרה שבו יבצר מהגזבר למלא את תפקידו. חתימתו של מר יניב חלפון במקרה זה בצירוף חתימת 

 ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.
 

הסמכתו של סגן הגזבר מר יניב חלפון להשתמש בסמכויותיו של : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
ר ולחתום על מסמכי תשלום או התחייבויות כספיות בגבולות ההסמכה החוקית על פי תקנות הגזב

( חתימתו של מר יניב חלפון במקרה זה בצירוף חתימת 1959העיריות )חתימה על מסמכים מסוימים 
 ראש המועצה תחייב את המועצה לכל דבר ועניין.

 

 אישור מכרזים: (7

 ספורט מדשא סינטטי )שחבק(. הקמת מגרשי – 25/2017מכרז פומבי 
 איסוף נתוני שטח.  – 15/2017מכרז פומבי מס' 

 הסעות תלמידים לאימוני ומשחקי ספורט.  – 29/2017מכרז זוטא מס' 
 

מגרשי ספורט מדשא סינטטי  הקמת – 25/2017מכרז פומבי את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .כולל מע"מ₪  685,807חברת א.מ. הבונה בע"מ בסכום של  , ( )שחבק(

 

 ,איסוף נתוני שטח – 15/2017י מס' מכרז פומבאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .כולל מע"מ ליישוב₪  102,492חברת טלדור בע"מ בסך של 

 

ות תלמידים לאימוני ומשחקי הסע – 29/2017מכרז זוטא מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 חברת אלעד לעד בע"מ. , ספורט

 

 .ר שמות רחובות בפארק חמןאישו (8
 

דרך האלה, רחוב האגוז, דרך החורש, את שמות רחובות בפארק חמן. ): הוחלט פה אחד לאשר החלטה
ורחוב  ערבה, רחוב שיטה, רחוב תאנה, רחוב זיתן, רחוב שקד, רחוב תמר, רחוב רחוב חרוב, רחוב רימו

 .אלון

 
 

 

 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 מנכ"ל המועצה


