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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 23מליאה מן המניין מס' ישיבת 

7, ותשע"' ב אדרב ח"כ, חמישימיום  .3 .2016 

         
: ים וסןמר   משתתפ ן ס ה -   שמעו צ  ראש המוע

ן    רשטי אילן קופ ה -  מר   חבר מועצ
י מר אובנ ה -  רפאל ר  חבר מועצ

ורץ  שו ה  -  מר שלומי   חבר מועצ
ל    ל ה -  גב' אביבה ה צ  חברת מוע

ש בשו ה תחבר -  גב' אביגיל ח צ  מוע
ר ב ה תחבר -  גב' נחמה סיל צ  מוע

םמ י יוסף חכ ה  -  ר   חבר מועצ
ל מר טופ   חבר מועצה -  ליאור ס

י יזד י  דנ ה -   מר   חבר מועצ
ימר  ית ה -  יוסף אמ  חבר מועצ

ס אטיא ה -  מר אריק   חבר מועצ
ק י דיש ה  -  מר אבי   חבר מועצ
ח מ ה -  מר צדוק ש  חבר מועצ

ן דן כה ה  -    מר   חבר מועצ
ם ברה ה -  מר הרצל א  חבר מועצ

ימר  בדיר ה -  אורן   חבר מועצ
ם רה בן אב דב  ה -  מר   חבר מועצ

שמר  ול ה -  אבנר אב  חבר מועצ
 

: י  חסרים צק בנ ה -  מר אליהו   חבר מועצ
ו מר ה -  אבי אליה  חבר מועצ

ץ יוסי פר ה  -   מר   חבר מועצ
ה י חיים מור   חבר מועצה -  מר 

רמר  קטו   חבר מועצה  -  שי ספ
י לו ורד  ה תחבר -   גב'  צ  מוע

ת מסי ה -  גב' זהבה ט צ  חברת מוע
המר  י זכר ה -  אבנר   חבר מועצ

לד  גו  חבר מועצה   -  מר שלמה 
ן  גל אהרו ה -  מר   חבר מועצ

ן עיד ניסים   חבר מועצה  -  מר 
 

 
: מלך מר  נוכחים ל -   יוסי אלי  מנכ"

י מר שלמה ה -  כפר צ  גזבר המוע
ך חן סומ י -  עו"ד   יועץ משפט
ח ט עובד ש ט -  מר   מחזיק תיק ספור
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   :על סדר היום

 .2.3.16מיום  22אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 אישור מכרזים: (2

 .2016יום העצמאות  –הפעלת אירועים  – 6/2016מכרז זוטא 

 . 2016יום העצמאות  –אומנים ומע' הגברה  – 7/2016מכרז זוטא 

 ביצוע עבודות הסדרת תנועה, כיכר, חניות ותאורה בגינתון.  – 5/2016מכרז פומבי 

 השלמת בניית בית תרבות בשילת.  – 33/2015פומבי מכרז 

 מכינה קדם צבאית.  –איושר הקצאת קרקע  (3

 מכינה קדם צבאית.  –מועצה  –אישור הסכם סוכנות יהודית  (4

 קרית המועצה.  –עדכון תב"ר בי"ס יסודי אזורי  (5

 חידוש מבנים בי"ס למען אח"י. ₪  114,500ע"ס  ראישור תב" (6

 יב ביישובים השונים. אישור היטלי מיסים ותקצ (7

 דיווחי ראש המועצה.  (8
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  קובץ החלטות

 7.4.2016מיום  23ישיבת מליאה מס' 
 

 

 .2.3.16מיום  22אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .2.3.16מיום  22פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 אישור מכרזים: ( 2

 .2016יום העצמאות  –עלת אירועים הפ – 6/2016מכרז זוטא 

 . 2016יום העצמאות  –אומנים ומע' הגברה  – 7/2016מכרז זוטא 
 ביצוע עבודות הסדרת תנועה, כיכר, חניות ותאורה בגינתון.  – 5/2016מכרז פומבי 
 השלמת בניית בית תרבות בשילת.  – 33/2015מכרז פומבי 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מכרז כדלקמן:החלטה

 . 2016יום העצמאות  –הפעלת אירועים  – 6/2016מכרז זוטא 
 כולל מע"מ. ₪  65,000ההצעה הזוכה: חברת פנאי בסך 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מכרז כדלקמן:החלטה

 . 2016יום העצמאות  –אומנים ומע' הגברה  – 7/2016מכרז זוטא 
 כולל מע"מ. ₪  112,320ההצעה הזוכה: חברת סופר סאונד הפקות ומופעים בע"מ בסך 

 

 : הוחלט פה אחד לאשר מכרז כדלקמן:החלטה

 ביצוע עבודות הסדרת תנועה, כיכר, חניות ותאורה בגינתון.  – 5/2016מכרז פומבי 
 כולל מע"מ. ₪  1,020,628ההצעה הזוכה: חופרי השומרון בע"מ בסך 

 

 מכינה קדם צבאית.  –אישור הקצאת קרקע  ( 3
 

עבור  –את המלצת וועדת ההקצאות בנוגע להקצאת הקרקע אחד לאשר  : הוחלט פההחלטה: החלטה

 מכינה קדם צבאית של הסוכנות היהודית.

 

 מכינה קדם צבאית.  –מועצה  –אישור הסכם סוכנות יהודית  ( 4
 

 מכינה קדם צבאית.  –מועצה  –הסכם סוכנות יהודית : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 חידור מבנים בי"ס למען אח"י.₪  114,500ע"ס  תב"ר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 ת המועצהיקרי –עדכון תב"ר בי"ס יסודי אזורי  .5
 

 הנושא ירד מסדר היום.
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 חידוש מבנים בי"ס למען אח"י. ₪  114,500ע"ס  ראישור תב" (6
 

 חידור מבנים בי"ס למען אח"י.₪  114,500תב"ר ע"ס : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים.  אישור (7

 

למ"ר ₪  12.41ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב בארות יצחק לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  500,000ע"ס  2016מגורים, וכן את תקציב בארות יצחק לשנת 

 

ר מגורים, למ"₪  14.18ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב ברקת לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,114,000ע"ס  2016למ"ר, וכן את תקציב ברקת לשנת ₪  11.65לעסקים 

 

למ"ר ₪  14.1ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב בית נחמיה לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 ₪.  1,073,861ע"ס  2016למ"ר, וכן את תקציב בית נחמיה לשנת ₪  5.1מגורים, לעסקים 
 

למ"ר מגורים, ₪  12.25ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב חדיד לשנת ד לאשר : הוחלט פה אחהחלטה
 ₪. 644,899  ע"ס 2016למ"ר, וכן את תקציב חדיד לשנת ₪  5.55לעסקים 

 

למ"ר ₪  16.20ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב טירת יהודה לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 1,515,000ע"ס  2016מגורים, וכן את תקציב טירת יהודה לשנת 

 

למ"ר ₪  16.85ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב מבוא מודיעים לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  502,053ע"ס  2016מגורים, וכן את תקציב מבוא מודיעים לשנת 


