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 מועצה אזורית חבל מודיעין
 63ישיבת מליאה מן המניין מס' 

ז' ן,   42.92..214באייר תשע"ב,  מיום ראשו

         

 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:
 חבר מועצה  -  מר דב בן אברהם

 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני

 חברת מועצה  -  גב' כוכבה הלל
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה

 חבר מועצה -   מר עובד שטח
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ
 חבר מועצה  -  מר יהודה חיון

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטיין
 חברת מועצה -   גב' ורד לוי

 חברת מועצה -  גב' נחמה סילבר
 

 חבר מועצה -  מר טימי ברנרד  :חסרים
 חבר מועצה -  מר אהרון סימון
יוסי בן שחר  חבר מועצה -  מר 

  חבר מועצה -  שפר מר בנציון
 חבר מועצה -  מר יוסף אמיתי

 חבר מועצה -   מר אהרון גל
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה  -  מר אליהו בנצקי
יוסי עמנואל  חבר מועצה -  מר 

יוני ריינהורן   חבר מועצה -  מר 
 חבר מועצה  -   מר דן כהן

 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  מר ניסים עידן

 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

יוסי פרץ  חבר מועצה  -   מר 
 חבר מועצה -  מר אלישע הלל

 

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

 גזבר המועצה -  מר כפרי שלמה
 יועץ ראש המועצה  -  מר אייל אריאל

 יועצת למעמד האישה במועצה  -   נית לבד"ר רו
 מועצת הנשים -  גב' דלית לאופר

  על סדר היום:
  

 234642.924מיום  63אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  94
 ביצוע עב' שיפוץ מבנים בי"ס חקלאי בן שמן4 – 312.92אישור מכרז זוטא מס'  24

 לבניית גן ילדים בכ4נ4 בן שמן₪4  56.,535אישור תקציב משרד החינוך בסך  64

 כיתות גן ילדים בברקת4 2לבניין ₪  .93,.9,61אישור תקציב משרד החינוך בסך  4.

 הצגת תכנית האב לטיפול בפסולת4 34

 הצגת מועצת נשים במועצה4 34

 דיווחי ראש המועצה4  54

 היום(מינוי ועדת ביקורת למושב בן שמן4 )מחוץ לסדר  84

 
 



 קובץ החלטות
 214.492מיום   63ישיבת מליאה מס' 
 
 

 הקראת הנושאים ואישור סדר היום.   *.
 

 : הוחלט לאשר פה אחד את הנושאים שעל סדר היום, כפי שהוקראו על ידי מר שמעון סוסן4 החלטה

 
 .71.0.7317מיום  07אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .1

 

 4 234642.92מיום  63את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  : הוחלט לאשר פה אחדהחלטה

 
 ביצוע עב' שיפוץ מבנים בי"ס חקלאי בן שמן. – 117317אישור מכרז זוטא מס'  .7

 

ביצוע עב' שיפוץ מבנים בי"ס חקלאי  – 312.92הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא מס'    : החלטה
 כולל מע"מ4 36545,.68של גג בע"מ' בסכום -בן שמן,  הקבלן הזוכה 'חברת עד

 
 לבניית גן ילדים בכ.נ. בן שמן.₪  575,750אישור תקציב משרד החינוך בסך  .0

 

 לבניית גן ילדים בכ4נ4 בן שמן4 ₪  56.,535: הוחלט לאשר פה אחד תקציב משרד החינוך בסך החלטה

 
 קת.כיתות גן ילדים בבר 7לבניין ₪  1,0,7,177אישור תקציב משרד החינוך בסך  .7

 

כיתות גן ילדים  2לבניית ₪  .93,.9,61: הוחלט לאשר פה אחד תקציב משרד החינוך בסך החלטה
 בברקת4 

 
 מינוי ועדת ביקורת למושב בן שמן. )מחוץ לסדר היום( .8

 

 : הוחלט לאשר פה אחד את מינויים של מר דורון נג'ר, מר מיכה ניר ומר אבי לויהחלטה
 4 לוועדת ביקורת ביישוב בן שמן 

 
 

 


