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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 41מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 27.2.18, חתשע" אדרב י"ב, שלישימיום 
         

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

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

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
  חבר מועצה -  מר חיים מוריה

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חבר מועצה -  מר אסף דימרי
 

 
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק  חסרים:

 עצהחבר מו -  אורן בדירימר 
 חבר מועצה -   מר דני יזדי

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

 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
 חבר מועצה -  אבי אליהו מר

 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 
 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

 חבר מועצה -  יק אטיאסמר אר
 חבר מועצה -  מר יעקב חניה   

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר
 

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

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

 מחזיק תיק הספורט -מר עובד שטח                  
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   על סדר היום:

 .23.1.18מיום  40אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 מסמך מדיניות בנושא "רוכלות".אישור  (2

 אישור מכרזים: (3

 שירותי טיפול בפסולת אריזות כלי אצירה כתומים. – 30/2017מכרז פומבי  -

 פירוק והרכבת מתקני ספורט. עב' – 31/2017מכרז זוטא  -

 .2018הפעלת מתחמים ופעילויות באירוע יום העצמאות  – 1/2018מכרז זוטא  -

 .2018אומנים ומערכות הגברה לאירוע יום העצמאות  – 2/2018מכרז זוטא  -

 אישור הקמה "רשות שמירה" מושב בית עריף. (4

 אישור פתיחת חשבון בנק עבור פרויקט האוטובוס הדיגיטלי. (5

 ישור מינוי מר אסף דימרי כחבר מליאה מטעם היישוב לפיד.א (6

 ביישובים השונים.  2018אישור תקציב והיטלי מיסים לשנת  (7

 :תב"ריםאישור  (8

היתרה ₪.  2,000,000-ל₪  10,900,000-. הקטנה מ2017תקציב פיתוח יישובים  – 77תב"ר  -

 תועבר לקרן ייעודית לפיתוח יישובים. ₪  8,900,000בסך 

 מקרנות הרשות. ₪  1,854,311מועדון פיס בן שמן. הגדלה בסך  – 06תב"ר  -

השתתפות משרד התחבורה ₪.  300,000תכנון שביל אופניים כפר טרומן. סך של  – תב"ר חדש -

 מקרנות הרשות. ₪  90,000-ו₪  210,000

ממשרד ₪  6,016,563בניית בי"ס יסודי אזורי חבל מודיעין. בסך של  –)הגדלה(  27תב"ר  -

 ינוך. הח

מהמשרד לשוויון חברתי ₪  197,637שדרוג ותחזוקה אמצעים דיגיטליים בסך  –חדש תב"ר  -

 )מ. רוה"מ(. 

הקמת מבנה תרבות בשילת. סגירת תב"ר. ביטול סעיף השתתפות בעלים בסך  -  34תב"ר  -

 ₪.  1,285,894והגדלת סעיף קרנות הרשות )ע"ח תקציב פיתוח מושב שילת( בסך ₪  1,000,000

 מקרנות הרשות. ₪  40,947.29-מבנה יביל למען אח"י. סגירת תב"ר. הגדלה ב – 58"ר תב -

 דיווחי ראש המועצה.  (9

 תוספת לסדר היום:      

 אחיסמך. אישור חתימת המועצה להתחייבות בלתי חוזרת לרמ"י לבעל הרחבה במושב  (10

 אישור המלצת ועדת תמיכות.  (11
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 קובץ החלטות
 27/2/2018מיום  41מליאה מס'  

 
 את סדר היום ואת התוספות לסדר היום. : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .23.1.18מיום  40אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .23.1.18מיום  40ישיבת מליאה מס' את פרוטוקול : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 מכרזים: אישור (3

 שירותי טיפול בפסולת אריזות כלי אצירה כתומים. – 30/2017מכרז פומבי  - 
 עב' פירוק והרכבת מתקני ספורט. – 31/2017מכרז זוטא  -
 .2018הפעלת מתחמים ופעילויות באירוע יום העצמאות  – 1/2018מכרז זוטא  -

 .2018מאות אומנים ומערכות הגברה לאירוע יום העצ – 2/2018מכרז זוטא  - 
 

בפסולת אריזות כלי אצירה  שירותי טיפול – 30/2017מכרז פומבי את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 קוב  2.5לחודש עבור מיכל בנפח ₪  40קוב,  1.5לחודש עבור מיכל בנפח ₪  30 -חברת חן המקום , כתומים

 לסבב פינוי. ₪  1,450-ו
 

עילויות באירוע יום העצמאות הפעלת מתחמים ופ – 1/2018מכרז זוטא את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  66,105ההצעה על סך , 21,  חב' פנאי המאה 2018

 

 

אומנים ומערכות הגברה לאירוע יום העצמאות  – 2/2018מכרז זוטא את לאשר ברוב קולות : הוחלט החלטה
2018. 

 

 אישור פתיחת חשבון בנק עבור פרויקט האוטובוס הדיגיטלי. (5
 

 פתיחת חשבון בנק עבור פרויקט האוטובוס הדיגיטלי.: הוחלט פה אחד לאשר לטההח

 

 ביישובים השונים.  2018אישור תקציב והיטלי מיסים לשנת  (7
 

למ"ר ₪  22.57בתעריף   2018את צו המיסים ליישוב אחיסמך לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
באם יאושר תעריף העסקים יהיה ע"ס  2018ך לשנת למ"ר עסקים, וכן תקציב אחיסמ₪  5.62 -מגורים, ו
 ₪.  1,935,378ואם לא יאושר תעריף העסקים התקציב יעמוד על סך ₪  2,247,018

 

למ"ר מגורים, ₪  21.65ע"ס  2018את צו המיסים ליישוב בני עטרות לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   1,667,000"ס ע 2018למ"ר עסקים, וכן תקציב בני עטרות לשנת ₪  7.11

 

למ"ר, ₪  17.53ע"ס  2018את צו המיסים ליישוב מבוא מודיעים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   447,689ע"ס  2018מגורים, וכן תקציב מבוא מודיעים לשנת 
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 למ"ר מגורים,₪  12.74ע"ס  2018את צו המיסים למושב חדיד לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   792,156ע"ס  2018למ"ר עסקים, וכן תקציב חדיד לשנת ₪  5.78

 

למ"ר מגורים, ₪  13.50ע"ס  2018את צו המיסים למושב גבעת כח לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   1,145,000ע"ס  2018למ"ר עסקים, וכן תקציב גבעת כח לשנת ₪  6.94

 

למ"ר מגורים, ₪  14.74ע"ס  2018רקת לשנת את צו המיסים למושב ב: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.   1,880,000ע"ס  2018למ"ר עסקים, וכן תקציב ברקת לשנת ₪  12.12

 

 אישור תב"רים: (8
 ₪.  2,000,000-ל₪  10,900,000-. הקטנה מ2017תקציב פיתוח יישובים   -    77תב"ר   -

 . 2017 וביםתועבר לקרן ייעודית לפיתוח ייש₪  8,900,000היתרה בסך     
 

 מקרנות הרשות. ₪  1,854,311מועדון פיס בן שמן. הגדלה בסך   -    60תב"ר   -
 

 ₪.  300,000תכנון שביל אופניים כפר טרומן. סך של   -תב"ר חדש   -
 מקרנות הרשות. ₪  90,000-ו₪  210,000השתתפות משרד התחבורה                           

 

 ממשרד החינוך.  ₪  6,016,563בניית בי"ס יסודי אזורי חבל מודיעין. בסך של   -)הגדלה(  27תב"ר   -
 

 ברתי )מ. רוה"מ(. חמהמשרד לשוויון ₪  197,637שדרוג ותחזוקה אמצעים דיגיטליים בסך  - תב"ר חדש  -
 

₪  1,000,000בסך בעלים  הקמת מבנה תרבות בשילת. סגירת תב"ר. ביטול סעיף השתתפות  -    34תב"ר   -
 ₪.  1,285,894והגדלת סעיף קרנות הרשות )ע"ח תקציב פיתוח מושב שילת( בסך    

 

 מקרנות הרשות. ₪  40,947.29-מבנה יביל למען אח"י. סגירת תב"ר. הגדלה ב  -   58תב"ר   -

 

 ₪ 10,900,000-. הקטנה מ2017תקציב פיתוח יישובים  – 77תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .2017 תועבר לקרן ייעודית לפיתוח יישובים₪  8,900,000היתרה בסך ₪.  2,000,000-ל 
 

מקרנות ₪  1,854,311מועדון פיס בן שמן. הגדלה בסך  – 60תב"ר את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 הרשות.

 

₪.  300,000תכנון שביל אופניים כפר טרומן. סך של  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מקרנות הרשות.₪  90,000-ו₪  210,000שרד התחבורה השתתפות מ

 

בניית בי"ס יסודי אזורי חבל מודיעין. בסך של  –)הגדלה(  27תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ממשרד החינוך.₪  6,016,563

 

₪  197,637שדרוג ותחזוקה אמצעים דיגיטליים בסך  –תב"ר חדש : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 חברתי )מ. רוה"מ(. מהמשרד לשוויון

 

הקמת מבנה תרבות בשילת. סגירת תב"ר. ביטול סעיף  -  34תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
והגדלת סעיף קרנות הרשות )ע"ח תקציב פיתוח מושב שילת( בסך ₪  1,000,000בסך  בעלים. השתתפות
 ₪(. 1,542,321הגדלת תקציב מ.הפיס ע"פ העברה בפועל ) ₪. 1,285,894

 

₪  40,947.29-מבנה יביל למען אח"י. סגירת תב"ר. הגדלה ב – 58תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מקרנות הרשות.
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 אישור חתימת המועצה להתחייבות בלתי חוזרת לרמ"י לבעל הרחבה במושב אחיסמך.  (10
 

במושב  חתימת המועצה להתחייבות בלתי חוזרת לרמ"י לבעל הרחבה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 אחיסמך.

 

 אישור המלצת ועדת תמיכות. (11
 

 :  2018: הוחלט פה אחד לאשר את המלצת ועדת תמיכות לשנת החלטה
 ₪  500,000  סך של  -העמותה לחבר הוותיק                     
 ₪  600,000  סך של  -העמותה לגיל הרך                            

 ₪  350,000 סך של   -          עמותת תיירות חבל מודיעין   
 ₪ 400,000סך של    -העמותה להרחבת פעילות הספורט 
 ₪ 250,000  סך של  -עמותת תושבים למען תושבים        

 

לעמותה ₪  120,000: הוחלט פה אחד לאשר את המלצת ועדת תמיכות להעביר מקדמות על סך החלטה
 לעמותת הספורט. ₪  50,000-לחבר הוותיק ו

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 המועצה מנכ"ל
 


