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 05ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 3101501513כ"ז בחשוון התשע"ד, מיום חמישי, 
         

 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:
 חברת מועצה  -  גב' הלל כוכבה

 חברת מועצה -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

 חבר מועצה  -  מר אברהם אליהו
 חבר מועצה  -  מר אהרון שמעון
 חבר מועצה -  מר בן אברהם דב

 חבר מועצה -  יוסי מר בן שחר
 חבר מועצה  -  מר בנצקי אליהו 

 חבר מועצה -   מר גל אהרון
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה

 חבר מועצה -   מר כהן דן
 חבר מועצה -  מר עובד שטח

 חבר מועצה  -  מר עידן ניסים
 חבר מועצה - מר קופרשטיין אילן

 חבר מועצה  -  מר רפאל ראובני
 חבר מועצה -  מר ריינהורן יוני
 חבר מועצה   -  מר שלומי שוורץ

 
 

 חברת מועצה -  גב' סילבר נחמה  :חסרים
יוסי     חבר מועצה  -  מר עמנואל 

 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה -  מר אמיתי יוסף
 חבר מועצה -  מר ברנרד טימי
 חבר מועצה -  מר דישיק אבי
 חבר מועצה  -  מר הלל אלישע

 חבר מועצה -  ברהםמר הרצל א
 חבר מועצה -  מר חיון יהודה

 חבר מועצה -   מר פרץ יוסי
 חבר מועצה  -  מר שטרית מאיר

 חבר מועצה -  מר שפר בנציון
 
 

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

 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי
 מנכ"ל חכ"ל  -   מר רוני ענבר   
 רו"ח חכ"ל  -  חדד אמנון רו"ח   
 מבקר פנים -   ליאור מלמד   

 



 

 

   על סדר היום:

 .71.8.10, מיום 94אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 אישור מורשי חתימה בית ספר בן שמן )שירלי עופר, לבנה גוטמן(. (7

 ש"ח. 514,777אישור תקציב משרד החינוך בניית גן ילדים מושב בן שמן על סך  (0

 מיליון ש"ח. 7תקציב לבניית אולם ספורט תיכון "נחשון" בסך אישור  (9

 חברה כלכלית לפיתוח חבל מודיעין. – 7317אישור דו"ח כספי לשנת  (7

 אישור מכרזים: (1

  ביצוע עבודות סלילת כביש במושב מזור – 1107310מכרז 

  ביצוע עבודות בניית מועדון נוער במושב נחלים. – 1507310מכרז 

 אישור המלצת ועדת הקצאת קרקע. (5

 דיווחי ראש המועצה. (8

 

 נושאים מחוץ לסדר היום:

 הקמת תאגיד חדש לפעילות של בית התרבות. (4

 רכישת אוטובוס חדש. (13

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 קובץ החלטות
 

 3101501513מיום  05ישיבת מליאה מס' 
 

 71.8.100, מיום 94אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 0 1107013מיום  84וחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : ההחלטה
 

 חברה כלכלית לפיתוח חבל מודיעין – 7317אישור דו"ח כספי לשנת  (7
 

 :  הוחלט לאשר פה אחד את הדו"ח הכספי של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעיןהחלטה
 15110לשנת 

 

 לי עופר, לבנה גוטמן(.אישור מורשי חתימה בית ספר בן שמן )שיר (0
 

 : הוחלט לאשר פה אחד את מורשי חתימה בית ספר בן שמן )שירלי עופר, לבנה גוטמן(0 החלטה

 

 ש"ח. 514,777אישור תקציב משרד החינוך לגן ילדים במושב בן שמן בסך  (9
 

 0₪  712,111: הוחלט פה אחד לאשר  תקציב משרד החינוך לגן ילדים במושב בן שמן בסך החלטה

 

 מיליון ש"ח. 7אישור תקציב לבניית אולם ספורט תיכון "נחשון" בסך  (7
 

 0₪ מיליון  0: הוחלט פה אחד לאשר תקציב לבניית אולם ספורט תיכון "נחשון" בסך החלטה

 

       ביצוע עבודות סלילת כביש במושב מזור                                  – 1107310מכרז  -:       אישור מכרזים (1
 בניית מועדון נוער ביישוב נחלים. – 1507310מכרז  -                                             

 

ביצוע עבודות סלילת כביש במושב מזור0  – 1101513: הוחלט לאשר פה אחד את מכרז החלטה
 ש"ח. 1,971,037בסך הזוכה: חברת "חופרי השומרון"  

 

 בניית מועדון נוער ביישוב נחלים0  הזוכה: – 1701513ת מכרז : הוחלט לאשר פה אחד אהחלטה
 0ש"ח 1,177,303בסך חברת "א0 ח0 חאלד בע"מ"   

 

 אישור המלצת ועדת הקצאת קרקע. (5
 

 : הוחלט לאשר פה אחד ההקצאה לגן ילדים אנתרופוסופי ביישוב לפיד, החלטה
 המועצה קבעה0 בכפוף לחתימה על הסכם למתן זכויות שימוש בהתאם לנהלים ש

 

 אישור תב"ר לרכישת אוטובוס. (8
 

 0₪ 1,155,01100: הוחלט לאשר פה אחד תב"ר לרכישת אוטובוס חדש בסך החלטה

 

 הקמת תאגיד חדש להפעלת היכל התרבות. (4
 

 :  הוחלט לאשר הקמת תאגיד חדש להפעלת בית התרבות.החלטה

 


