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 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:

 חבר מועצה -  מר דישיק אבי
 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי

 חבר מועצה -   מר פרץ יוסי
 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי

 חבר מועצה -   מר כהן דן
 חברת מועצה  -  גב' הלל כוכבה

 ועצהחבר מ  -  מר אברהם אליהו
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

 חברת מועצה -  גב' סילבר נחמה
 חבר מועצה  -  מר בנצקי אליהו 

 חבר מועצה -  מר אמיתי יוסף
 חבר מועצה - מר קופרשטיין אילן

 חבר מועצה -  מר שפר בנציון
 חבר מועצה  -  מר אהרון שמעון
 חבר מועצה  -  מר ראובני רפאל

 ועצהחבר מ -  מר אברהם אליהו
 חבר מועצה  -  מר שטרית מאיר

 
   :חסרים

 חבר מועצה -  מר בן אברהם דב
 חבר מועצה -  מר ריינהורן יוני
 חבר מועצה   -  מר שוורץ שלומי

 חברת מועצה -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה  -  מר חיון יהודה

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש

 בר מועצהח -  מר עובד שטח
 חבר מועצה  -  מר זכריה משה
 חבר מועצה  -  מר הלל אלישע

 חבר מועצה -   מר גל אהרון
 חבר מועצה  -  מר עידן ניסים

 חבר מועצה -  מר ברנרד טימי
 

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

 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי
 ר.מ. יועץ  -  מר אייל אריאל

    
 
 

 

 



 

 

 

   על סדר היום:

 אישור הנושאים שעל סדר היום ]התווסף לסדר היום[ *

 .10...7, מיום 75אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 )א( לצו המועצות האזוריות(.177מינוי ועדת בחירות )סעיף  (7

 .7317אישור נושא מרכזי לשנת  (0

 -ם ושמירת הסדר והניקיון( התשע"גאישור תיקון חוק העזר לחבל מודיעין )מניעת מפגעי (7

7310117 . 

 אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה. – 17-7310אישור מכרז זוטא מס'  (7

 אישור היטלי מיסים  ותקציב בישובים השונים. (.

"אופן  –עבור פינות עבודה למורים  –משרד החינוך ₪,  50,733אישור תב"ר בסך  (5

 חדש". 

 קת. אישור מינוי ועדת בקורת בישוב בר (8

 נוהל מחיקת חובות ]התווסף לסדר היום[ (9

 אישור מאזן ודוחות כספיים לתאגיד החינוך ]התווסף לסדר היום[.  (13

 דיווחי ראש המועצה.  (11



 

 קובץ החלטות
 11/2/7.11מיום   84ישיבת מליאה מס' 

 
 אישור הנושאים שעל סדר היום ]התווסף לסדר היום[ *
 

 הנושאים שעל סדר היום. : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 .10...7, מיום 75אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .7.0.7.11 , מיום82פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 )א( לצו המועצות האזוריות(.177מינוי ועדת בחירות )סעיף  (7
 

יו"ר, רוני  –: אברהם אלפסי וועדת הבחירות, כדלקמן: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה
 חברי וועדה.  –סגן, אביגיל חבשוש, שימי אביב ועינת מועלם  –אזרק 

 

 .7317אישור נושא מרכזי לשנת  ( 0
 

 "קידום אורח חיים בריא". – 7.18: הוחלט פה אחד את הנושא המרכזי לשנת החלטה

 

 –הסדר והניקיון( התשע"ג  (   אישור תיקון חוק העזר לחבל מודיעין )מניעת מפגעים ושמירת7
7310 . 

 

 : הוחלט לאשר פה אחד תיקון חוק העזר ל חבל מודיעין )מניעת מפגעים ושמירת החלטה
 . 7.11 –הסדר והניקיון( התשע"ג 

 

 אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה. – 17-7310אישור מכרז זוטא מס'  (7
 

אספקת מחשבים ניידים וציוד  – 17-7.11: הוחלט לאשר פה אחד מכרז זוטא מס' החלטה
 למחשב. ₪    7,410חב' נס מטח ע"ס  -נלווה

 

 אישור היטלי מיסים  ותקציב בישובים השונים. (.
 

: הוחלט לאשר פה אחד היטלי מיסים ותקציב ביישוב בן שמן: תעריף למטר מגורים החלטה
 ₪. ...,280 –סך הכל תקציב ₪.  8.48 –ש"ח תעריף למטר עסקים  11.20 –
 

: הוחלט לאשר פה אחד היטלי מיסים ותקציב ביישוב בית נחמיה: תעריף למטר החלטה
 ₪.   682,240 –סך הכל תקציב ₪.  8.47 –תעריף למטר עסקים ₪,  11.12 –מגורים 

 

"אופק  –עבור פינות עבודה למורים  –משרד החינוך ₪,  50,733אישור תב"ר בסך  (5
 חדש". 

 

עבור פינות עבודה  –משרד החינוך ₪,  ..21,7ב"ר בסך ת: הוחלט לאשר פה אחד החלטה
 "אופק חדש".  –למורים 

 



 
 
 
 

 אישור מינוי ועדת בקורת בישוב ברקת.  (8
 

נורית בן דוד, תומר חתוקה וסמדר פשרל כחברי : הוחלט לאשר פה אחד את מינוי החלטה
 ועדת ביקורת בישוב ברקת. 

 

 נוהל מחיקת חובות ]התווסף לסדר היום[ (9
 

 : הוחלט לאשר פה אחד את נוהל מחיקת חובות. החלטה

 

 אישור מאזן ודוחות כספיים לתאגיד החינוך ]התווסף לסדר היום[.  (13
 

 : החלטה
 של החברה לחינוך תרבות ופנאי חבל מודיעין. 7.17הוחלט לאשר פה אחד את המאזן לשנת 

וך תרבות ופני חבל של החברה לחינ 7617הוחלט לאשר פה אחד את הדוח הכספי לשנת 
 מודיעין.

 
 

 


