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 מועצה אזורית חבל מודיעין
 7ישיבת מליאה מן המניין מס' 

 81.2.8.12התשע"ד, מיום חמישי, כ"ה באב 

         
 ראש המועצה -  מר שמעון סוסן   משתתפים:

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
יוסי   חבר מועצה -   מר פרץ 
 חבר מועצה   -  מר אהרון גל 

 חבר מועצה -  מר דניאל יזדי
 חבר מועצה  -   מר דן כהן 

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל
 חבר מועצה  -  מר צדוק שמח 
 חבר מועצה  -  מר אבי אליהו

 חבר מועצה  -  מר אבנר אבולש 
 חברת מועצה -  גב' אביגיל חבשוש

 חברת מועצה  -  מר מוריה חיים
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה  -  מר שי ספקטור 
 חברת מועצה   -   גב' ורד לוי 

 חבר מועצה   -  מר יוסי חכים
 ה חבר מועצ  -  מר אריק אטיאס 
 חברת מועצה  -  גב' נחמה סילבר 

 חבר מועצה   - מר אילן קופרשטיין 
 חבר מועצה   -  מר ליאור סטופל
 חבר מועצה   -  מר ראובני רפאל

  
 

 חבר מועצה   -  מר אורן בדירי   חסרים:
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן

יוסי   חבר מועצה -   מר פרץ 
 חבר מועצה  -  מר משה זכריה 

 חבר מועצה   -  נר זכריה מר אב
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חברת מועצה   -  גב' זהבה טמסית 
 חבר מועצה   -  מר אליהו בנצקי 
 חבר מועצה   -  מר יוסף אמיתי 

 
 

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

 



 
 

   על סדר היום:
 

 . 71.5.12מיום  6בת מליאה מס' אישור פרוטוקול ישי (1

 אישור מכרזים:  (7

 להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.  –  1107312מכרז זוטא מס'  -

 לאספקת והצבת מבנים יבילים.  – 1107312מכרז זוטא מס'  -

 אישור מינוי מהנדס מועצה.  (0

 . 7312יוני -דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר (2

 אישור תב"רים:  (7

לסך ₪  133,333והסדרי בטיחות בית עריף מסך של  הגדלת תב"ר מעגל תנועה -
 מקרן פיתוח(.  ₪  675,161)גידול של ₪  1,775,161של 

₪   1,620,200לסך של ₪  1,201,333הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות מסך של  -
 קרן פיתוח(. ₪  116,672משרד החינוך, ₪  ₪1,131  ) 737,200גידול של 

 אישור רשות שמירה לישוב אחיסמך.   (6

 דיווחי ראש המועצה.  (5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 קובץ החלטות
 41/8/12מיום  – 7ישיבת מליאה מס 

 
 .71.5.12מיום  6אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ( 1

 

 .41.7.4.12מיום  6: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה

 

  אישור מכרזים:  ( 7
 להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.  – 1107312מכרז זוטא 

 

 להפעלת חדר אוכל בבניין המועצה.      – 18/4.12: הוחלט פה אחד לאשר את מכרז החלטה
 כולל מע"מ.₪  71.47הזוכה: "שיווק בדיוק בזמן" בסך של 

  

 אספקה והצבת מבנים ניידים.  – 1107312מכרז זוטא    
 

 לאספקת והצבת מבנים יבילים.      – 11/4.12חד לאשר את מכרז : הוחלט פה אהחלטה
 כולל מע"מ. ₪  727,781הזוכה: "חברת ישראמרין" בסך 

 

  אישור מהנדס מועצה.  ( 0
 

משכר  88%: הוחלט פה אחד לאשר מינוי מהנדס מועצה, מר ליאוניד גינסבורג, בשכר של החלטה
 מנכ"ל.  

 

 .  7312יוני -רדו"ח ביצוע תקציב רגיל ינוא ( 2
 

 .  4.12יוני -: הוחלט פה אחד לאשר דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינוארהחלטה

    

 עדכון תב"רים:    (7
לסך של        ₪  133,333הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של             

 מקרן פיתוח( ₪  675,161)גידול של ₪  1,755,161
 

אחד לאשר הגדלת תב"ר מעגל תנועה והסדרי בטיחות בית עריף מסך של : הוחלט פה החלטה
 ₪(   687,168)גידול של ₪  1,877,168לסך של ₪  ...,..1

 

)גידול של ₪  1,620,200לסך של ₪  1,201,333הגדלת תב"ר גן ילדים כפר רות מסך של   
 קרן פיתוח(. ₪  116,675משרד החינוך, ₪  1,131 -₪  737,200

 

לסך של ₪  ...,1,278גן ילדים כפר רות מסך של הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"ר : החלטה
   מקרן פיתוח(.₪  116,642משרד החינוך, ₪  ₪8,8.1  ) 4.8,277גידול של ₪   1,627,277

 

 אישור רשות שמירה לישוב אחיסמך. ( 6
 

 ניסים,: הוחלט פה אחד לאשר צוות לרשות השמירה במושב אחיסמך:  מר אלגלי החלטה
 אבידן שמעון, ושמקה רחמים.   



 


