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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 28מליאה מן המניין מס' ישיבת 

  6.10.16, י תשע"זד' בתשר, חמישימיום 
         

 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין   

 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר
 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס

 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן   

 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר
 חבר מועצה -  אבי אליהו מר

 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל   

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
  חבר מועצה -  מר חיים מוריה

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
 חבר מועצה -  אורן בדירימר 

 
יזדי  חסרים:  חבר מועצה -   מר דני 

 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 חבר מועצה -  מר גל אהרון 

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

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 בר מועצהח  -   מר יוסי פרץ

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

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

 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח
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   על סדר היום:

 .30.8.16אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  (1

 חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים.  (2

 .2015ועדת בקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים לשנת  אישור המלצת (3

 אישור מורשי חתימה בית חינוך אלומות. (4

 אישור פתיחת קוד מוסד )בנושא חינוך( בחשבונות הבנק של המועצה. (5

 ₪.מיליון  15אישור הלוואה ע"ס  (6

 ישור מסירת עבודות תכנון ופיתוח הרחבת מבוא מודיעין לחברה הכלכלית. א (7

 אישור מכרזים: (8

 ביצוע עב' החלפת קו ביוב ביישוב שילת. – 14/2016זוטא מכרז  -

 ביצוע עב' שירותי אחזקת גינון במוס"ח וציבור בתחום המועצה.  –15/2016מכרז פומבי  -

 עדכון תב"ר היכל התרבות. (9

 תנועה וסובה בקריית המועצה.עדכון תב"ר הסדרי  (10

 ₪. 1,349,415אישור תב"ר הקמת מועדון נוער בן שמן ע"ס  (11

 ₪. 1,134,517אישור תב"ר רכישת אוטובוס בסך  (12

 אישור תב"ר הקמת יחידה לתשושי נפש. (13

 דיווחי ראש המועצה.  (14
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  קובץ החלטות

 16-6.10.2מיום  28ישיבת מליאה מס' 
 

 ת סדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר אהחלטה
 

 .30.8.16אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  (1
 

 .30.8.16פרוטוקול ישיבת מליאה מיום : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

 חלוקת תקציבי פיתוח ליישובים. (2
 

 , לפי הפירוט הבא:2016לשנת  : הוחלט פה אחד לאשר את חלוקת תקציבי פיתוח ליישוביםהחלטה
 ₪, 500,000בית נחמיה ₪,  500,000ברקת ₪,  500,000בארות יצחק ₪,  500,000בני עטרות ₪,  500,000אחיסמך 

₪,  500,000חדיד ₪,  500,000גמזו ₪,  500,000גנתון ₪,  500,000גבעת כח ₪,  500,000 בית עריף₪,  500,000בן שמן 
 ₪,  500,000נחלים ₪,  500,000מזור ₪,  500,000ל כפר דניא₪,  500,000כפר טרומן ₪,   500,000טירת יהודה 

 ₪,  350,000מבוא מודיעין ₪,  500,000לפיד ₪,  500,000שילת  ₪,  500,000רינתיה ₪,  500,000ך נופ
 ₪. 200,000כפר רות ₪,  200,000כרם בן שמן 

 

 ₪.מיליון  15אישור הלוואה ע"ס  (6
 

  קבועהשנים בריבית  10מבנק לאומי לתקופה של ₪, ליון מי 15הלוואה ע"ס : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .2.22%בגובה 

 

 .2015אישור המלצת ועדת בקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים לשנת  (3
 

 . 2015: הוחלט פה אחד לאשר את המלצת ועדת בקורת לדו"ח מבקר משרד הפנים לשנת החלטה
 

 אישור מורשי חתימה בית חינוך אלומות. (4
 

 ט פה אחד לאשר את קרן לוי קלמנוביץ' כמורשית חתימה בית חינוך אלומות. : הוחלהחלטה
 

 אישור פתיחת קוד מוסד )בנושא חינוך( בחשבונות הבנק של המועצה. (5
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את פתיחת קוד מוסד )בנושא חינוך( בחשבונות הבנק של המועצה.החלטה
 

 מבוא מודיעין לחברה הכלכלית. אישור מסירת עבודות תכנון ופיתוח הרחבת (7
 

 מסירת עבודות תכנון ופיתוח הרחבת מבוא מודיעין לחברה הכלכלית.: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

 עדכון תב"ר היכל התרבות.  (9
 

 ₪. 47,748,343עדכון תב"ר היכל התרבות על סך : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

 יית המועצה.עדכון תב"ר הסדרי תנועה וסובה בקר (10
 

 ₪. 8,584,464עדכון תב"ר הסדרי תנועה וסובה בקריית המועצה על סך : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

 ₪. 1,349,415אישור תב"ר הקמת מועדון נוער בן שמן ע"ס   (11
 

 ₪. 1,349,415תב"ר הקמת מועדון נוער בן שמן ע"ס : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

 ₪. 1,134,517שת אוטובוס בסך אישור תב"ר רכי  (12
 

 ₪. 1,134,517תב"ר רכישת אוטובוס בסך : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 

 אישור תב"ר הקמת יחידה לתשושי נפש.  (13
 

 ₪  4,177,000, ע"ס הקמת יחידה לתשושי נפשתב"ר : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 (.₪  1,765,443ומקרן פיתוח ₪   2,411,557מביטוח לאומי )


