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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 10מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 2.12.2014, התשע"כסלו ב 'י, שלישימיום 
         

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

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

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר 

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם

 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

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

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

  חבר מועצה  -  מר שלמה גולד 
 

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

 חבר מועצה -  מר גל אהרון 
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

 חבר מועצה -  ר חיים מוריהמ
 חבר מועצה -  מר צדוק שמח

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין

  חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

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

 יועץ תקשורת  -  מר אייל אריאל
 מחזיק תיק ספורט   -  ר עובד שטחמ
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   על סדר היום:

 .30.10.14מיום  9אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 . 2014ספטמבר -דו"ח ביצוע תקציב רגיל לינואר (2

 עדכון תב"ר גן ילדים חדיד.  (3

 . ן תב"ר גן ילדים אחיסמך עדכו (4

 לאגרה לפי צריכת מים.  דיווח על שינוי שיטת גביית אגרת ביוב, מאגרה לפי יחידות דיור (5

 אישרור הקמת תאגיד לניהול היכל התרבות.  (6

 אישור תקנון תאגיד ניהול היכל התרבות.  (7

 אישור מינוי דירקטוריון היכל התרבות.  (8

 אישור כתובתו הרשומה של התאגיד.  (9

 :2013דו"חות כספיים לשנת אישור  (10

 עמותת תושבים למען תושבים.  -

 עמותת תיירות.  -

 יאה. מינוי ועדות מל (11

 דיווחי ראש מועצה.   (12
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  קובץ החלטות
 2/12/2014מיום   10ישיבת מליאה מס' 

 

 .30.10.2014מיום  9אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  ( 1
 

 . 30.10.14מיום  9הוחלט פה אחד לאשר את פרוטוקול ישיבת מליאה מס'   : החלטה

 

    .2014דו"ח ביצוע תקציב רגיל לינואר ספטמבר  ( 2
 

 2014ספטמבר -ושר דו"ח תקציב רגיל ינואר:  אהחלטה

 

 עדכון תב"ר גן ילדים חדיד.    (     3
 

₪  88,497)הקטנה של קרן פיתוח בסך   עדכון תב"ר גן ילדים חדיד.הוחלט פה אחד לאשר   : החלטה
 ₪. 1,413,156סה"כ תב"ר בסך ₪(   88,497והגדלה של תקציב משרד החינוך בסך של 

 

 עדכון תב"ר גן ילדים אחיסמך.    (  4
 

 לסכום של  ₪ 2,460,000תב"ר גן ילדים אחיסמך מסכום של הוחלט פה אחד לאשר   : החלטה
 (.₪ 161,059והגדלה ממשרד החינוך בסך  ₪ 177,829ן פיתוח בסך של רקהקטנה של )  ₪. 2,443,230 

 

 ת דיור לאגרה לפי צריכת מים.דיווח על שינוי שיטת גביית אגרת ביוב, מאגרה לפי יחידו (5
 

 דווח למליאה על שינוי שיטת החיוב בגין אגרת ביוב

 

 אישרור הקמת תאגיד לניהול היכל התרבות.   (6
 

 שרר הקמת תאגיד לניהול היכל התרבות.לא: הוחלט פה אחד החלטה

 

 אישור תקנון תאגיד ניהול היכל התרבות.   (7
 

 תאגיד ניהול היכל התרבות. את תקנון : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 אישור מינוי דירקטוריון היכל התרבות.  (8
 

 מינוי דירקטוריון היכל התרבות: : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 . יוסי אלימלך מנכ"ל המועצהמר נתן ריגלר, מנהל אגף חינוך, ונציגי המועצה: מר 

 . מטירת יהודה אורה מבל, מבני עטרות, ועו"ד אבשלום אשואלגב'  :נציגי ציבור
 נבחרי ציבור: מר שמעון סוסן יו"ר המועצה, ומר אבנר זכריה יו"ר ועדת תרבות של המועצה. 

   

 אישור כתובתו הרשומה של התאגיד.  (9
 

, קריית שדה 4רחוב הגלבוע  כתובתו הרשומה של התאגיד: לאשר את: הוחלט פה אחד החלטה
 התעופה.   
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 :מינוי ועדות מליאה (11
 :ועדה למאבק בנגע הסמים             

 

, גב' רונית סמים: מר אהרון גל, מר אלי בנצקינגע במאבק באת הועדה ל: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 גב' יעל גרינברג וגב' אורית חובב.  גב' קרן בראבי, לב, מר נתן ריגלר, גב' אתי עוז, גב' הדס פורת,

 

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור.    
 

 מר ליאור סטופל,  את הועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור: : הוחלט פה אחד לאשר חלטהה
 וגי עידן, משה נחמיה ורוני דנה.  ג

 

 ועדת ביטחון.   
 

 להוסיף את הגברת אתי נהרי מגבעת כוח לועדת ביטחון.  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 כריה.  )תוספת לסדר היום(מינוי מר שלמה גולד להנהלת המועצה במקום מר משה ז 
 

 את מר שלמה גולד כחבר הנהלת המועצה במקום מר משה זכריה. : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 :2013דו"חות כספיים לשנת אישור  (10
 עמותת התיירות.  

 

 את הדו"ח של עמותת התיירות. : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

  עמותת תושבים למען תושבים.   
 

 את הדו"ח של תושבים למען תושבים.  ט פה אחד לאשר : הוחלהחלטה

 

 )תוספת לסדר היום( אישור ועדת ביקורת למושב אחיסמך.  
 

את מר תשובה ברוך, מר אלגלי אשר ואלגלי ניסים לועדת ביקורת  הוחלט פה אחד לאשר: החלטה
 למושב אחיסמך.

 


