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 מועצה אזורית חבל מודיעין

 94ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 80.62..018מיום שני, כ' באלול התשע"ג, 

         
 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:

 חבר מועצה  -  מר עמנואל יוסי
 חבר מועצה -   מר כהן דן

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

 חבר מועצה  -  מר בנצקי אליהו 
 חבר מועצה -  מר אמיתי יוסף

 חבר מועצה - קופרשטיין אילןמר 
 חבר מועצה -  מר שפר בנציון

 חבר מועצה  -  מר אהרון שמעון
 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש

 חבר מועצה -  מר ריינהורן יוני
 חבר מועצה -  מר חיון יהודה

 חבר מועצה -  מר בן אברהם דב
 חבר מועצה -   מר גל אהרון

 חבר מועצה   -  מר שוורץ שלומי
 חבר מועצה  -  ראובני רפאלמר 

 חברת מועצה -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה -  מר עובד שטח

 חבר מועצה  -  מר זכריה משה
 חברת מועצה -   סילבר נחמה

 
 חבר מועצה  -  מר הלל אלישע  :חסרים

 חבר מועצה -  מר אברהם אליהו
 חבר מועצה -  מר ברנרד טימי

 חבר מועצה  -  מר שטרית מאיר
 חבר מועצה -  יק אבימר דיש

 חבר מועצה -  מר בן שחר יוסי
 חבר מועצה -   מר פרץ יוסי

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

 
 מנכ"ל -  מר יוסי אלימלך   נוכחים:

 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
 גזבר המועצה -  מר שלמה כפרי

 מנהל אגף החינוך  -  מר נתן ריגלר
 אגף מוניציפאלי מנהל  -  יובל לובטוןמר 

    
 

  



 
 

  על סדר היום:
  

 .11.5.10, מיום 84אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 אישור מכרזים:  (7

 ציוד לגני ילדים.  - 1007310מכרז זוטא מס'  -

 השתלמות נופש חברי מליאה ודירקטוריון באילת.   - 1807310מכרז זוטא מס'  -

 עב' פיתוח בבית נחמיה. - 1707310מכרז זוטא מס'  -

 אשרור חוק עזר )הסדרת השמירה(. (0

 חלק ב'.  -כביש צפוני קשת  -אשרור הסכם חברת נתיבי ישראל  (8

 . 7310יוני -ביצוע תקציב רגיל לתקופה של ינואר -דוח כספי  (7

 עבור הקמת עולם ספורט. ₪  7,333,333אישור הלוואה ע"ס  (6

 ₪(. מיליון  0)סה"כ ₪ מיליון  7-עבודות ביוב ב הגדלת תב"ר (5

 הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור.  (4

 ₪(. 759,577)סה"כ ₪  97,757הקטנה בסך של  -עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  (9

₪  78,746)משרד התחבורה ₪  55,698אישור תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך  (13

 עדכון(.₪( ) 70,034מועצה 

 )עדכון(.  7310אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים לשנת  (11

אישור מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי דיווח למשרדי ממשלה  (17

 ולמוסדות ציבור אחרים )עדכון(. 

 דיווח על היערכות פתיחת שנת הלימודים תשע"ד.  (10

 . 78.17.10אישור קביעת "מודד" לבחירות ביום  (18

 . 7317דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת  -ר המלצות ועדת ביקורת אישו (17

 דיווחי ראש המועצה.  (16

 

 

 
 



 קובץ החלטות
 71/2/7.11מיום  94ישיבת מליאה מס' 

 
 .11.5.10, מיום 84אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 

 . 11.2.11מיום  92: הוחלט לאשר פה אחד את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה

 

 אישור מכרזים:  (7
 ציוד לגני ילדים. - 1007310אישור מכרז זוטא מס'  -            

 השתלמות נופש חברי מליאה ודירקטוריון - 1807310אישור מכרז זוטא מס'   -          
 עב' פיתוח בבית נחמיה. - 1707310מס' אישור מכרז זוטא   -          

 

, 1ציוד לגני ילדים. הזוכים: מציע מספר  - 11/7.11: הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא החלטה
 "לגן ולטף פתח תקווה".  7גני ומציע מספר  חברת עידן אל

 

השתלמות נופש חברי מליאה  - 19/7.11: הוחלט לאשר פה אחד את מכרז זוטא מס' החלטה
 רקטוריון באילת. הזוכה: חברת "אשת טורס". ודי

 

 אושר פה אחד.  -עב' פיתוח בבית נחמיה  - 11/7.11: מכרז זוטא מס' החלטה

 )כולל מע"מ(.₪  991,1.1חב' ק.ב.י הנדסה בסכום של   –הזוכה 
 

 אשרור חוק עזר )הסדרת השמירה בחבל מודיעין(.  (0

 

 : חוק העזר )הסדרת השמירה בחבל מודיעין( אושרר פה אחד. החלטה

 

 חלק ב'. -כביש צפוני קשת  -אשרור הסכם חברת נתיבי ישראל  (8

 

 חלק ב' אושרר פה אחד.  -כביש צפוני קשת  -: הסכם חברת נתיבי ישראל החלטה

 

 עבור הקמת עולם ספורט.₪  7,333,333אישור הלוואה ע"ס  (6

 

עבור הקמת עולם ספורט בתנאים ₪ מיליון  1: אושרה ההלוואה לאולם הספורט על סך החלטה
 שפורטו, פה אחד. 

 

 ₪(.מיליון  0)סה"כ ₪ מיליון  7-הגדלת תב"ר עבודות ביוב ב (5

 

 אושרה פה אחד.₪( מיליון  1)סה"כ ₪ מיליון  7-: הגדלת תב"ר עבודות ביוב בהחלטה
 

 

 שיפוץ מוסדות חינוך וציבור. הגדלת תב"ר (4

 

 אושרה פה אחד.  ₪ : הגדלת תב"ר שיפוץ מוסדות חינוך וציבור  במיליון החלטה



 

 ₪(.  759,577)סה"כ ₪  97,757הקטנה בסך של  -עדכון תב"ר תכנון שבילי אופניים  (9

 

 ₪(  724,271)סה"כ ₪  41,721הקטנה בסך של  -תכנון שבילי אופניים  : עדכון תב"רהחלטה

 אושרה פה אחד.               

 

 ₪      55,698אישור תב"ר פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך  (13

 )עדכון(₪(  70,034מועצה ₪  78,746)משרד התחבורה             

 

 ₪   19,721)משרד התחבורה ₪  22,149פרויקט סימון כבישים והתקני בטיחות בסך  : תב"רהחלטה

 אושר פה אחד.₪(  71,1.2מועצה                

 

 )עדכון( 7310אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים לשנת  (11

 

 למטר. ₪  11.21: הוחלט פה אחד לאשר את היטלי מיסים ותקציב בקיבוץ בארות יצחק בסך החלטה

 ₪. ..191,7 –סך התקציב                

 

אישור מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי דיווח למשרדי ממשלה  (17
 ולמוסדות ציבור אחרים )עדכון(

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס המועצה מאיר בן ארוש כמורשה חתימה על טפסי  החלטה

 דיווח למשרדי ממשלה ולמוסדות ציבור אחרים.                 

 

 .78.17.10אישור קביעת "מודד" לבחירות ביום  (18

 

 .79.17.11לבחירות ביום  ..1: הוחלט פה אחד על קביעת "מודד" לבחירת נציגי המליאה של החלטה

 

 .7317דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים לשנת  -אישור המלצות ועדת ביקורת  (17

 

 דו"ח ביקורת מבקר משרד הפנים  -:  הוחלט פה אחד לאשר את המלצות ועדת ביקורת החלטה
 .7317לשנת                

 

 


