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 מועצה אזורית חבל מודיעין
ן מס'  , כג'   73ישיבת מליאה מן המניי ום רביעי וון תשע"ב, מי  37.2.1.31בסי

         
 יו"ר המועצה  -  מר שמעון סוסן משתתפים:

 חבר מועצה  -  מר עידן ניסים  
 חבר מועצה  -  מר פרץ יוסי  
 חבר מועצה  -  מר גל אהרון  
 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי  
 חבר מועצה  -  מר דב בן אברהם  
 חברת מועצה  -  גב' כוכבה הלל  
 חבר מועצה  -  אלישע הללמר   
 חבר מועצה  -  מר אבנר אבולש  
  חבר מועצה  -  מר זכריה אבנר  
 חבר מועצה  -  מר יוני ריינהורן  
 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם  
 חבר מועצה  -  מר  אהרון שמעון  
 חבר מועצה  -  מר עובד שטח  
 חברת מועצה  -  גב' ורד לוי  
 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר  
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ  
 חבר מועצה  - מר קופרשטיין אילן  

 חבר מועצה  -  מר בן ציון שפר
 חבר מועצה  -  מר יוסף אמיתי

 חבר מועצה  -  מר ראובני רפאל
 חבר מועצה  -  מר כהן דני   
 חבר מועצה  -  מר יהודה חיון   

 

 צהחבר מוע  -  מר דישיק אבי   חסרים:
 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי

 חבר מועצה  -  מר אברהם אליהו
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה    
 חבר מועצה  -  מר יהודה חיון   
 חבר מועצה  -  מר טימי ברנרד   

 חבר מועצה  -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה -  מר אלי בנצקי

 

 מנכ"ל המועצה  -  מר יוסי אלימלך   נוכחים:
 גזבר המועצה -  כפרי שלמה מר    

   על סדר היום:
 21.2.2.12מיום  63אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .1
 אישור מכרזים: .2

 ביצוע עב' סלילת כביש צפוני בקש"ת. - 2-2.12מכרז מס'  -

 ביצוע עב' בניית גן ילדים במזור. - 5-2.12מכרז מס'  -
 ן שמן.ביצוע עב' בניית גן ילדים בכ.נ. ב - 7-2.12מכרז מס'  -
 ביצוע סלילת כבישים ומעגל תנועה במזור. - 8-2.12מכרז מס'  -

 קו סניקה למט"ש איילון. - 1..21-2מכרז  -הגדלת חוזה עם חב' מדיסון  .6

 מינוי ועדת הקצאות קרקע. .2

 אישור תבחינים להקצאת קרקע. .5

 .2.12מרץ  -דו"ח ביצוע תקציב ינואר  .3
 ע"ח מועצה(.₪  ...,.1ע"ח טוטו, ₪  ...,..2למתקני כושר ) ₪  ...,.21אישור תב"ר בסך  .7
 עדכון תב"ר מיגון אקוסטי בי"ס בני עטרות. .8
 מהטמנה. -עדכון תב"ר תשתיות מחזור  .1

 אישור תקציב ומיסים בישובים השונים. ..1
 מושב גנתון. -אישור ועדת ביקורת לועד מקומי  .11
 מושב בני עטרות. -אישור רשות שמירה  .12

 

 :דר היוםתוספות לס
 : אישור תב"רים .1

 ....,..1תב"ר משרד התחבורה בסך  -אישור תב"ר בית עריף  -
 כיכר. -אישור משרד התחבורה   - ...,..1אישור תב"ר בן שמן על סך  -
 ש"ח. 617,.82אישור תב"ר לפיד, כיכר בלפיד של  -
 ₪.  ...,.21אישור תב"ר ממשרד החינוך לשלוש כיתות על סך  -

 . 5363הסכם הקצאת מקרקעין בויצ"ו לפיד רחוב השקמה, גוש  אישור הארכת .2

 . .2.1אישור דו"חות כספיים תאגיד לשנת  .6
 רכב ראש המועצה. .2

 
 

 



  

 קובץ החלטות 

 37/2/1/31מיום   73ישיבת מליאה מס' 
 

 הוספת נושאים לסדר היום  
 

דו"חות כספיים תאגיד  : הוחלט לאשר פה אחד את הוספת הנושאים : אישור תב"רים, אישורהחלטה
 ואישור רכב ראש המועצה, לסדר היום.

 

 .21.2.2.12מיום  63אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .1
 

 .11.2.1/31מיום  72: הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה
 

 אישור מכרזים: .2
 

 ביצוע עב' סלילת כביש צפוני בקש"ת. - 2-2.12מכרז מס'  -
 

ביצוע עב' סלילת כביש צפוני בקש"ת, חב'  - 1-1/31: הוחלט לאשר פה אחד את תוצאות מכרז מס' החלטה
 כולל מע"מ.₪, 12,382,111.52מצליח זאבי תשתיות פיתוח ויזמות הצעה ע"ס 

 

 ביצוע עב' בניית גן ילדים במזור - 5-2.12מכרז מס'  -
 

 -ביצוע עב' בניית גן ילדים במזור, חב' ק.ב.י  - 5-1/31: הוחלט לאשר פה אחד את תוצאות מכרז מס' החלטה
 ₪. /1/,117הנדסה אזרחית בע"מ, ע"ס  

 

 ביצוע עב' בניית גן ילדים בכ.נ. בן שמן. - 7-2.12מכרז מס'  -
 

 ביצוע עב' בניית גן ילדים - 3-1/31: הוחלט לאשר פה אחד את תוצאות מכרז מס' החלטה
 ₪. //302,5בכ.נ. בן שמן,   חב' קל פלד בע"מ, ע"ס   
   

 ביצוע סלילת כבישים ומעגל תנועה במזור - 8-2.12מכרז מס'  -
 

ביצוע סלילת כבישים ומעגל תנועה במזור,   - 0-1/31: הוחלט לאשר פה אחד את תוצאות מכרז מס' החלטה
 ₪. ///,233חברת לקטיבי, חב' לפיתוח ע"ס  

 

 קו סניקה למט"ש איילון. - 1..21-2מכרז  -ה עם חב' מדיסון הגדלת חוז .6
 

קו סניקה למט"ש  - 1//13-1מכרז  -: הוחלט לאשר ברוב קולות את הגדלת חוזה עם חב' מדיסון החלטה
 מתנגד: בן ציון שפר.     איילון, בהתאם להמלצת וועדת מכרזים.

 

 מינוי ועדת הקצאות קרקע. .2
 

 חד את מינוי ועדת הקצאות קרקע, אשר תורכב מ:: הוחלט לאשר פה אהחלטה
 מנכ"ל המועצה, גזבר המועצה, מהנדס המועצה, מנהל מח' גבייה, יועמ"ש.

 

 אישור תבחינים להקצאת קרקע. .5
 

 : הוחלט לאשר ברוב קולות את התבחינים להקצאת קרקע.החלטה
 מתנגד: בן ציון שפר

 

 .2.12מרץ  -דו"ח ביצוע תקציב ינואר  .3
 

 .1/31מרץ  -: הוחלט לאשר פה אחד את דו"ח ביצוע תקציב ינואר טההחל
 

 ע"ח מועצה(.₪  ...,.1ע"ח טוטו, ₪  ...,..2למתקני כושר )₪  ...,.21אישור תב"ר בסך  .7
 

₪  ///,/1ע"ח טוטו, ₪  ///,//1למתקני כושר ) ₪  ///,/11: הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר בסך החלטה
 ע"ח מועצה(.

 

 תב"ר מיגון אקוסטי בי"ס בני עטרות.עדכון  .8
 

  ₪. 15/,125 -: הוחלט לאשר פה אחד את הקטנת תב"ר מיגון אקוסטי בי"ס בני עטרות בהחלטה
 



 מהטמנה. -עדכון תב"ר תשתיות מחזור  .1
 

 ₪. /72,23: הוחלט לאשר פה אחד את הקטנת תב"ר תשתיות מחזור מהטמנה בסכום של החלטה

 

 ם בישובים השונים.אישור תקציב ומיסי ..1
 

למטר, ₪  33.5: הוחלט לאשר פה אחד את היטלי מיסים ותקציב בקיבוץ בארות יצחק בסך של החלטה
 ₪. 733,273תקציב כולל של 

 

₪  1/.31ביישוב בני עטרות בסך  1/31: הוחלט לאשר פה אחד את היטלי מיסים ותקציב לשנת החלטה
 ₪.  71,535/,3ה עסקים. סך הכול התקציב למטר ארנונ₪  2.70 -למטר ארנונה מגורים, ו

 

₪  /3./1ביישוב כפר טרומן בסך  1/31: הוחלט לאשר פה אחד את היטלי מיסים ותקציב לשנת החלטה
למטר ארנונה עסקים עם מבנה. סך ₪  1.23 -למטר ארנונה עסקים פתוחים ו₪  21./למטר ארנונה מגורים, 

 ₪. 321,313הכול התקציב 
 

למטר ₪  30.01ביישוב אחיסמך בסך  1/31שר פה אחד את היטלי מיסים ותקציב לשנת : הוחלט לאהחלטה
 ₪. ///,/11לארנונה. סך הכול התקציב 

 

 מושב גנתון. -אישור ועדת ביקורת לוועד מקומי  .11
 

 -: הוחלט לאשר פה אחד את מינוי צחי בכר, רוני מזרחי ודוד בן אריה לועדת ביקורת לוועד מקומי החלטה
 גנתון. מושב

 

 מושב בני עטרות -אישור רשות שמירה  .12
 

מושב  -: הוחלט לאשר פה אחד את מינוי אביב פרחי, עודד אברהמי ויאיר מרגלית, לרשות השמירה החלטה
 בני עטרות.

 

 אישור תב"רים: 
 

 ....,.21אישור תב"ר ממשרד החינוך לשלוש כיתות על סך  -
 

 ₪. ///,/13רד החינוך לשלוש כיתות יבילות על סך : הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר משהחלטה
 

 ...,..1תב"ר משרד התחבורה בסך  -אישור תב"ר בית עריף  -
 

 ₪. ///,//1תב"ר משרד התחבורה בסך  -: הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר בית עריף החלטה
 

 כיכר -אישור משרד התחבורה   - ...,..1אישור תב"ר בן שמן על סך   -
 

 כיכר. -אישור משרד התחבורה   - ///,//1ט לאשר פה אחד תב"ר בן שמן על סך : הוחלהחלטה
 

 ש"ח 617,.81אישור תב"ר לפיד, כיכר בלפיד של  -
 

 ₪. 713,/02: הוחלט לאשר פה אחד את תב"ר לפיד, כיכר בלפיד של החלטה
 

 .5363אישור הארכת הסכם הקצאת מקרקעין בויצ"ו לפיד רחוב השקמה, גוש  
 

הוחלט לאשר פה אחד את הארכת הסכם הקצאת מקרקעין בויצ"ו לפיד, לתקופה של עד חמש : החלטה
 .5272שנים, רחוב השקמה, גוש 

 

 ..2.1כספיים תאגיד לשנת  דו"חותאישור  
 

 ./1/3הכספיים של תאגיד חינוך ופנאי לשנת  הדו"חות: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה
 

 רכב ראש המועצה.  
 

 בעסקת ליסינג עם חברת 'ניו קופל'.₪,  ///,/30ר פה אחד רכב לראש המועצה, בשווי : הוחלט לאשהחלטה
 

   __________________ 
ן סוסן  שמעו

 ראש המועצה

 

__________________ 
 יוסי אלימלך

 מנכ"ל המועצה

 


