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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 9מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 30.10.2014, ההתשע" ןחשוב '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 -  אורן בדירימר 
 ועצהמ 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 -  מר חיים מוריה

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה -  ל אהרון מר ג

 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 
 

 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי  חסרים:
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה -  משה זכריה מר

 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין

 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

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

 
 

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

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

 מותה לקשישיו"ר הע -   אשר קריסטלמר 
 העמותה לגיל הרךמנכ"לית   -  גב' שרית מרדכי  

 יל רך של הגנציגת רו"ח   -  גב' מעיין פרץ
  עמותת הספורט  -   ליאאלגמר דודו 
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 על סדר היום:

 . 30/9/14מיום    8אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  .1

 חמ"ן.אישור רישום זכויות חכירה במקרקעין במתקנים ההנדסיים בפארק  .2

 " )עפ"י הסכם המסגרת הקיים(.GISאישור התקשרות עם החכ"ל על ביצוע פרוייקט מערכת " .3

 אישור דוח ועדת בקורת. .4

 :אישור תב"רים .5

 )משרד הפנים(, יישום רפורמה בוועדה לתכנון ובנייה.₪  314,000אישור תב"ר ע"ס    - 

 חלים.עבור בניית מקווה נשים בנ₪,   984,326אישור תב"ר ע"ס     - 

    607,508)גידול של ₪    1,400,000לסך  ₪   792,492נתון מסך  יעדכון תב"ר גן ילדים ג   - 

 מתקציב פיתוח(.       

   ₪   5,184,920לסך  ₪   2,739,571עדכון תב"ר הסדרי תנועה וסובה בקריית המועצה מסך      -         

 תקציב פיתוח(.₪   733,604משרד התחבורה,  ₪   1,711,745  -₪   2,445,349)גידול של                 

  ₪,   6,518,272 לסך₪   2,750,000עדכון תב"ר כביש ללא אבא )רינתיה, מזור, נופך( מסך     - 

 מע"צ(.₪  944,000תקציב פיתוח,  ₪   2,824,272  -₪   3,768,272)גידול של                 

 : 2013אישור דוחות כספיים לשנת  .6

 העמותה לחבר הוותיק.    -

 עמותה לגיל הרך.    -

 עמותת ספורט.    -

 דיווחי ראש המועצה. .7
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 קובץ החלטות 

 30.10.2014מיום    9ישיבת מליאה מס' 
 

 

 30.9.14מיום  8אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ( 1
 

 .  30.9.14מיום  8: הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' החלטה

 

  אישור רישום זכויות חכירה במקרקעין במתקנים ההנדסיים בפארק חמ"ן.  ( 2
 

הסכמי חכירה למגרשים עבור החליטה המליאה פה אחד לחתום על  1.6.2008הואיל וביום : החלטה
מתקנים הנדסיים בפארק התעשייה, והואיל ולשכת רישום המקרקעין דרשה לצורך רישום המועצה 
במרשמיה כבעלת זכויות החכירה במגרשים האמורים, החלטה מעודכנת של המליאה הכוללת את פרטי 

ת המליאה פה אחד  את המקרקעין הספציפיים שבגינם יירשמו זכויות החכירה על שם המועצה, מאשר
. 6חלקה  9232וגוש  12חלקה  9231רישום זכויות החכירה על שם המועצה במקרקעין הידועים כגוש 

 )בחלק(,  75, חלקות 4619פרטי המקרקעין האמורים טרם הפרצלציה שבוצעה בהם, היו:     גוש 
 .405-ו 404)בחלק( מגרשים  104)בחלק(,  76

 

 על פי הסכם המסגרת הקיים.  GISל על ביצוע פרויקט מערכת אישור התקשרות עם החכ" ( 3
 

על פי הסכם   GISהתקשרות עם החכ"ל על ביצוע פרויקט מערכת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
,  אשר אושר במליאה ביום 20/11/2011המסגרת הקיים לביצוע וניהול פרויקטים שנחתם ביום 

1/8/2011. 

 

 אישור דו"ח ועדת ביקורת.  ( 4
 

: הוחלט פה אחד לאשר המלצות ועדת ביקורת ולהנחות את הנהלת המועצה לתקן את הליקויים החלטה
 כפי שהופיעו בדו"ח הביקורת של משרד הפנים

 

 .2013דיווח דו"חות כספיים לשנת  (    6
 עמותה לגיל הרך.  
 העמותה לחבר הוותיק.  
 עמותת הספורט.  

 

 של : 2013ות הכספיים לשנת :   המליאה רשמה לפניה את הדוחהחלטה
 עמותה לגיל הרך,   העמותה לחבר הוותיק,   עמותת ספורט. 
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 אישור תב"רים:    ( 5
 ממשרד הפנים, ליישום רפורמה בוועדה לתכנון ובנייה. ₪  314,000אישור תב"ר ע"ס 

 

עדה לתכנון ממשרד הפנים, ליישום רפורמה בוו₪  314,000: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר ע"ס החלטה
 ובנייה.

 
 

 עבור בניית מקווה נשים בנחלים.  ₪,  984,326אישור תב"ר ע"ס 
   

מהמשרד לענייני דתות, עבור בניית מקווה נשים ₪  984,326: הוחלט פה אחד לאשר תב"ר בסך החלטה
 בנחלים. 

 

 מתקציב פיתוח(. ₪  607,508)גידול של ₪  1,400,000לסך ₪  792,492עדכון תב"ר גן ילדים גינתון מסך 
 

₪  1,400,000לסך של ₪   792,492: הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר גן ילדים גינתון מסך החלטה
 מתקציב פיתוח(. ₪  607,508)גידול של 

 

 ₪  5,184,920לסך ₪,  2,739,571עדכון תב"ר הסדרי תנועה וסובה בקריית המועצה מסך 
 תקציב פיתוח(.  ₪  733,604התחבורה,  משרד₪  ₪1,711,745  ) 2,445,349גידול של 

 

₪,  2,739,571: הוחלט פה אחד לאשר עדכון תב"ר הסדרי תנועה וסובה בקריית המועצה מסך החלטה
תקציב ₪  733,604משרד התחבורה, ₪  ₪1,711,745  ) 2,445,349גידול של ₪  5,184,920לסך של 
 פיתוח(. 

 

 ₪ 6,518,272לסך ₪  2,750,000ופך(, מסך של עדכון תב"ר כביש ללא אבא )רינתיה, מזור, נ
 מע"צ(. ₪  944,000מתקציב פיתוח, ₪  ₪2,824,272  ) 3,768,272גידול של  
   

 ₪  2,750,000: הוחלט פה אחד לאשר עדכון כביש ללא אבא )רינתיה, מזור, נופך(, מסך של החלטה
 מע"צ(. ₪  944,000פיתוח,  מתקציב₪  ₪2,824,272  ) 3,768,272גידול של ₪   6,518,272לסך 

 
 
 


