
 

 

 

 16מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין         

 30.04.2020תש"ף,  באייר ו', חמישימיום  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 חבל מודיעיןת מועצה אזורי

 zoomתוכנת ב – 16מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 30.4.2020תש"ף,  בניסן, ח' חמישימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  אורן בדירימר 

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

 חבר מועצה -  מר ניסים עידן
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה -  מר אברהם סופר                            
 חבר מועצה -  פאו-אייל דהמר 

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  מר יששכר מעטוף

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל
 חבר מועצה -  מר גיא פישלר

 חבר מועצה -  מר רונן זיידמן
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס

 חברת מועצה -  שייביץגב' סימון 
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 חבר מועצה -  מר נחום אפל

 חבר מועצה -  מר משה נחמיה
 חבר מועצה -  מר דניאל דדון
 חבר מועצה -  מר מרדכי כהן

 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -   דב עפרון מר

 
   חסרים:

 חבר מועצה -  אזרקמר רוני 
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 

 חבר מועצה -  מר אסף דמרי
 חבר מועצה  -  מר שייקה וילהם 

 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי
 

 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:
 מנהל אגף מוניציפלי -  מר דניאל מימוני

 מנהלתאגףרווחה  -   דר' רונית לב
 משפטייועץ  -  עו"ד חן סומך

 גזבר המועצה -   ג'קי להבמר 
 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח

 יועץ ר.מ. -  מר אייל אריאל
 קב"ט המועצה -  מר אסף אילוז

 
 
 
 
 

 :על סדר היום 



 
 על סדר היום:

 

 2.4.2020מיום   15.    אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1
 .    אישור מכרזים:2

לביצוע עבודות תכנון, רישוי, ייצור, אספקה, התקנה ואחריות מבני - 04/2020מכרז         
 מגורים ביישוב 

 .מודיעים מבוא         
לתכנון אספקה פירוק  והתקנה של גופי תאורת רחוב, מגרשי ,  -  35-2019מכרז         

    ספורט  ושצ"פ מסוג 
        LED  .ביישובי המועצה  

 נה בהתאם לתקנות התמודדות עם וירוס הקורונה..    אישור מתן הנחה בארנו3
 .    עדכון תב"רים:4
 

סך התב"ר לאחר  . ש"ח 5,804,568ב"ס נחלים  )הגדלה( מ.חינוך בסך  100תב"ר     -
 ₪. 20,191,636הגדלה 

 ₪.  250,000במעונות יום בסך של  השתתפות בהצטיידותאישור תב"ר      -
  מקורות מימון: קרנות הרשות.

   
 .    אישור תקציב ומיסים ביישובים.7
 
 .  דיווחי ראש המועצה.  8

 
 החלטות:

 אושר פה אחד – 4.3.2020אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום : החלטה

 
 :אישור הוספת נושאים: החלטה

 .2019אישור דוחות כספיים חכ"ל לשנת  

 אישור מינוי פקחים לקנסות מנהליים.

 איכה"ס. אישור פקח אליאל מעודה כפקח

 
רישוי ייצור אספקה התקנה ואחריות מבני עבודות תכנון  04/2020אישור מכרז : החלטה

 עים.ימגורים ביישוב מבוא מוד

 ש"ח 10,213,010חברת הר כביר בסך של 

 אושר פה אחד

 
 מרכז התייעלות אנרגטית 35/2019מכרז אישור : החלטה

 חברות: שטייניץ ו נדיבי. 2 אושר פה אחד המלצת ו.מכרזים על יציאה לפיילוט עם

 

 



בר בעקבות משהזכאים  בארנונה לעסקים פטור מלאהוחלט פה אחד על מתן : החלטה

 ע"פ מתווה התקנות. 2020חודשים: מרץ, אפריל, מאי  3הקורונה , לתקופה של 

 
ש"ח.  סך התב"ר  5,804,568ב"ס נחלים  )הגדלה( מ.חינוך בסך  - 100עדכון תב"ר : החלטה

 אושר פה אחד.  ₪. 20,191,636הגדלה לאחר 

 
 ₪  250,000הצטיידות במעונות יום בסך של בהשתתפות באישור תב"ר החלטה: 

  –קרנות הרשות( מימון: )

 אושר פה אחד.

 
 :2020ומיסים ביישובים לשנת ועדים מקומיים אישור תקציב החלטה: 

 לוועד מקומי תעריף מגורים 2020צו מיסים ₪.  1,490,000בסך  2020גינתון תקציב  -

 לשנה.₪  8.33למ"ר לשנה. תעריף עסקים ₪  15.50 

₪  13.11לוועד מקומי תעריף מגורים  2020צו מיסים ₪.  980,194בסך  2020חדיד תקציב  -

 למ"ר לשנה.₪  5.95למ"ר לשנה. תעריף עסקים 

 לוועד מקומי תעריף מגורים  2020צו מיסים ₪ .  1,376,570בסך  2020בן שמן תקציב  -

 למ"ר לשנה.₪  5.46למ"ר לשנה. תעריף עסקים ₪  15.54 

  

 
 

 ₪  250,000הצטיידות במעונות יום בסך של השתתפות באישור תב"ר החלטה: 

 מימון קרנות הרשות(.)

 
של אושר פה אחד הדוחות הכספיים  – 2019אישור דוחות כספיים חכ"ל לשנת החלטה: 

 .2019החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין לשנת 

 
-, ציון ג'רבי ת.ז 4097512 -אושר פה אחד מינוי פקחי המועצה: יוסי חזוט ת.זהחלטה: 

למתן קנסות  3808839, ג'ריאס אמסיס ת.ז 20385443-, אליאל מעודה ת.ז30023687

 מנהליים.

 



 כפקח איכות הסביבה. 20385443מינוי הפקח אליאל מעודה ת.ז אושר פה אחד החלטה: 

 
 
 
 
 
 
 

 דיווחי ראש מועצה:
 

 נמסר למליאה דיווח בנושאים הבאים:
 

 היערכות להתמודדות עם משבר הקורונה . -

 
 דיווח על תהליך מכרז בחירת רשת חינוך לתיכון נחשון. -

 
 דיווח על בחירת מנכ"ל לתאגיד מעגלים. -

 
 
 
 

__________________ 
 שמעון סוסן

 ראש המועצה

__________________ 
 יוסי אלימלך

 מנכ"ל המועצה

 


