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על סדר היום:
 )1אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום 28.6.17.
 )2אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17
 )3אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח – פארק התעשייה חמ"ן.
 )4הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות התכנון והפיתוח בפארק תעשייה חמ"ן.
 )5אישור תב"רים:
-

עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין.

-

עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון.

-

עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן.

 )6אישור גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.
 )7אישור מורשי חתימה של המועצה.
 )8אישור מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.
 )9אישור מכרזים:
-

מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה טמוני קרקע.
מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות.
מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון.
מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד.
מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי הספר.
מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים.

 )10דיווח היערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ח.
 )11דיווח ראש המועצה.

תוספות לסדר היום:
 )12דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017
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קובץ החלטות
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,36מיום 27.8.2017
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.
)1

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום .28.6.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  35מיום .28.6.17
)2

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין – צו ארנונה  2018מיום .28.6.17
)3

אישור הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י לתכנון ופיקוח – פארק התעשייה חמ"ן.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הארכת חוזה הרשאה עם רמ"י – רשות מקרקעי ישראל,
לתכנון ופיתוח פארק התעשייה חמ"ן ,תיק א 52358933/ומסמיכה את מורשי החתימה מטעמה ראש
המועצה והגזבר לחתום בשמה על ההרשאה.
)4

הסמכת החברה הכלכלית לבצע עבודות התכנון והפיתוח בפארק תעשייה חמ"ן.

החלטה :מליאת המועצה מאשרת פה אחד להסמיך את החברה הכלכלית לבצע בשמה את עבודות התכנון
והפיתוח של פארק התעשייה חמ"ן ,בהתאם לחוזה ההרשאה שייחתם בין המועצה לבין רמ"י.
)5

אישור תב"רים:
עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין.
עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון.
עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
-

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית בי"ס אזורי חבל מודיעין – מ .החינוך . ₪ 12,187,365
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית בי"ס נחשון – מפעל הפיס – ,₪ 4,397,510
משרד החינוך –  ,₪ 5,574,237סה"כ – .₪ 9,971,747
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר בניית מועדון נוער במושב בן שמן –
מפעל הפיס – .₪ 1,427,689
)6

אישור גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר גזבר המועצה כממונה גבייה עפ"י המסמך המצורף.

4

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,36מיום ראשון27.8.17 ,

)7

אישור מורשי חתימה של המועצה.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר את ראש המועצה מר שלמה סוסן וגזבר המועצה מר ג'קי להב כמורשי
חתימה של המועצה.
)8

אישור מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מינוי חבר מליאה – מר ישראל הלל.
)9

אישור מכרזים:
מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה טמוני קרקע.
מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן.
מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות.
מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון.
מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח רגיל ומיוחד.
מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט לבתי ספר.
מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה ודירקטורים.
-

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 12/2017רכישה ,אספקה והתקנה של מתקני אצירה
טמוני קרקע .חברת שיא אשקלון  + ₪ 17,000מע"מ ,סה"כ .₪ 19,890
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 18/2017בניית מועדון נוער במושב בן שמן,
חברת אגאין בסך .₪ 2,707,631
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 19/2017אספקת ארוחות חמות לצהרונים ומועדוניות,
חברת התעשיינים בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 12.285לארוחה כולל מע"מ.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 20/2017להפעלת ולתחזוקת מזנון נחשון,
חברת רוז הפקות בע"מ ,סך ההצעה  ₪ 9,594לחודש לפני המע"מ
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 21/2017הסעות תלמידים ו/או עובדי הוראה למוס"ח
רגיל ומיוחד.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז פומבי מס'  – 22/2017לקבלת הצעות לאספקת ריהוט משרדי וריהוט
לבתי ספר ,חברת א.ד .מיראז' תעשיות בע"מ  13%הנחה על כל הפרקים שניתנו.
החלטה :הוחלט פה אחד לאשר מכרז זוטא מס'  – 23/2017למתן הצעות מחיר להשתלמות חברי מליאה
ודירקטורים ,חברת אנג'י נופש ,שי מלאכי נופש והפקות .מלון רויאל ביץ' ,העסקה בסך  ₪ 5,639לחבילה.
)12

דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017

החלטה :הוחלט פה אחד לאשר דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר – יוני .2017

5

מועצה אזורית חבל מודיעין
ישיבת מליאה מן המניין מס'  ,36מיום ראשון27.8.17 ,

 4סמכויות אותן ניתן להקנות לממונה על הגביה:
א.

גביית ארנונה כללית המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת
יעדי תקציב) התשנ"ג  .1992ותשלומי חובה המגיעים לרשות המקומית על פי כל דין.

ב.

גבייה לפי סעיף  70לחוק העונשין ,התשל"ז ,1977-של קנסות שפסק ביהמ"ש לעניינים
מקומיים לטובת ברשות המקומית.

ג.

גביית קנסות כמשמעותם בסעיף  70לחוק העונשין התשל"ז 1977-בשל עבירות שהן ברירת
משפט כאמור בס' (228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1982-המגיעים
לרשות המקומית על פי כל דין.

ד.

גבייה של קנסות לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות התשמ"ן ,1985-של קנסות מנהליים
שהוטלו לטובת המועצה בשל כל עבירה שנקבע לגביה כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס
בדרך מנהלית לפי חוק העבירות המנהליות.
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