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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 8מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 30.9.2014, ההתשע" שריבת 'ו, שלישימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל

  חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין
 עצהחבר מו -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר 

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
 חבר מועצה  -    מר דן כהן

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

 חבר מועצה -  מר חיים מוריה
 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 
 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי  חסרים:

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה -  משה זכריה מר

 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 
 חבר מועצה -  אהרון  מר גל

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש
 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 יועץ תקשורת  -  מר אייל אריאל

 רט מחזיק תיק ספו  -  מר עובד שטח
  מהנדס המועצה  - מר ליאוניד גינזבורג 
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   על סדר היום:

 .21.8.14מיום  7אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 אישור מכרזים:  (2

 .שיפוץ בית העם בבית נחמיה – 16/2014זוטא מס' מכרז  -

 .החלפת קווי מים בלפיד – 20/2014 פומבי מכרז -

 יהודה.  בניית בית תרבות בטירת  – 21/2014 פומבי מכרז -

 השתלמות דירקטורים וחברי מליאה.  – 22/2014 זוטא מכרז -

 בי"ס בני עטרות.  –אישור מורשי חתימה  (3

 ₪.  2,816,000אישור העברת עודפים שנים קודמות מתקציב הרגיל לקרן פיתוח בסך  (4

 תב"רים: אישור  (5

משרד להגנת הסביבה,  -₪  ₪75,000 ) 123,000אישור תב"ר חינוך לקיימות ע"ס  -

 (. השתתפות המועצה -₪  48,000

והגדלת ₪  85,141הקטנת קרן פיתוח בסכום של  –עדכון תב"ר גן ילדים שילת  -

 ₪.  85,141השתתפות משרד החינוך בסכום של 

והגדלת ₪  85,142הקטנת קרן פיתוח בסכום של  -עדכון תב"ר גן ילדים כפר רות  -

 ₪.  85,142השתתפות משרד החינוך בסכום של 

₪,  110,000)הרשאה ע"ס ₪  250,000ציב משרד החינוך לחידוש מבנים ע"ס אישור תק -

 ₪(.   140,000הרשאה ע"ס 

 דיווחי ראש המועצה.  (6

  ר בית נחמיה גן ילדים )הוסף לסדר היום(. עדכון תב" (7

 ר הקמת מבנה תרבות בשילת )הוסף לסדר היום(. אישור תב" (8

  . ני עטרות )הוסף לסדר היום(בועדת ביקורת ל אישור (9
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 8ישיבת מליאה מס'  קובץ החלטות
 9/2014/30 מיום 

 

 

 .21.8.14מיום  7אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ( 1
 

 . 21.8.14מיום  7: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה

 

 אישור מכרזים:   ( 2
 שיפוץ בית העם בבית נחמיה.  – 16/2014מכרז זוטא 

 

 שיפוץ בית העם בבית נחמיה.   – 16/2014 זוטא : הוחלט פה אחד לאשר את מכרזהחלטה
 ₪.  449,890.34, בסך של סילס בע"מהזוכה: חברת 

 

 החלפת קווי מים בלפיד.  – 20/2014מכרז פומבי  
 

 החלפת קווי מים בלפיד.  פיתוח  - 20/2014 פומבי : הוחלט פה אחד לאשר את מכרזהחלטה
  ₪.  969,374בסך של  ד תשתיות בע"מ,י.כ. יעהזוכה: 

 

 בניית בית תרבות בטירת יהודה.  – 21/2014מכרז פומבי  
 

 בניית בית תרבות בטירת יהודה.    – 21/2014פומבי  : הוחלט פה אחד לאשר את מכרזהחלטה
 ₪. 1,664,998נצח ייזום ובניה בע"מ, בסך של הזוכה: 

 

 ים וחברי מליאה. השתלמות דירקטור – 22/2014מכרז זוטא  
 

 השתלמות דירקטורים וחברי מליאה. – 22/2014זוטא : הוחלט פה אחד לאשר את מכרז החלטה
 לחדר.  ₪ 5,450 גדעון מלאכי, בסך של : חברת ההזוכ

 

 בי"ס בני עטרות.  –אישור מורשי חתימה  ( 3
  

ית ספר בני את המנהלת ורד ביאלי אליהו, כמורשת חתימה בב: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 עטרות. 

 

 ₪.  2,816,000אישור העברת עודפים שנים קודמות מתקציב הרגיל לקרן הפיתוח בסך  ( 4
 

את העברת עודפים שנים קודמות מתקציב הרגיל לקרן פיתוח בסך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
2,816,000  .₪ 
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 אישור תב"רים:    ( 5
 – ₪  48,000  משרד להגנת הסביבה, -₪  ₪75,000, ) 123,000אישור תב"ר חינוך לקיימות על סך 

 השתתפות המועצה(.  
 

משרד להגנת  - ₪ ₪75,000, ) 123,000חינוך לקיימות על סך תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .   (השתתפות המועצה – ₪   48,000הסביבה, 

 

 הגדלת השתתפות ו₪  85,141הקטנת קרן פיתוח בסכום של  –עדכון תב"ר גן ילדים שילת 
 .  ₪    85,141משרד החינוך בסכום 

 

₪  85,141הקטנת קרן פיתוח בסכום של  –תב"ר גן ילדים שילת  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .  ₪  85,141פות משרד החינוך בסכום והגדלת השתת

 

  והגדלת השתתפות ₪  85,142הקטנת קרן פיתוח בסכום של  –עדכון תב"ר גן ילדים כפר רות 
 .  ₪  85,142החינוך בסכום  משרד

 

₪  85,142הקטנת קרן פיתוח בסכום של  – כפר רותתב"ר גן ילדים  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .  ₪  85,142והגדלת השתתפות משרד החינוך בסכום 

 

 ₪, 110,000)הרשאה ע"ס   ₪ 250,000אשור תקציב משרד החינוך לחידוש מבנים ע"ס 
 ₪(.  140,000הרשאה ע"ס  
  

 אישור תקציב משרד החינוך לחידוש מבנים בתיכון נחשון  פה אחד לאשר: הוחלט החלטה
 ₪(.   140,000הרשאה ע"ס ₪,  110,000)הרשאה ע"ס ₪  250,000ע"ס 

 

 ( עדכון תב"ר בית נחמיה גן ילדים )הוסף לסדר היום(.  7
 

 ₪.  1,271,000"ס פה אחד לאשר עדכון תב"ר בית נחמיה גן ילדים, ע: הוחלט החלטה

 

 ( אישור תב"ר הקמת מבנה תרבות בשילת )הוסף לסדר היום(.8
 

 ₪  3,500,000פה אחד לאשר תב"ר הקמת מבנה תרבות בשילת ע"ס : הוחלט החלטה
 ₪(.  1,691,668וקרן פיתוח ₪,  1,000,000השתתפות הישוב ₪,  808,332פיס )

 

 יום(. ( אישור ועדת ביקורת בבני עטרות )הוסף לסדר ה9
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את חן מעוז, דני רונן ואורי מבל לחברי ועדת ביקורת בישוב החלטה
  בני עטרות.

 


