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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי

 33המניין מס' מליאה מן ישיבת 

 27.4.17, זתשע" יריאב א', חמישימיום 

         
 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין   
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 

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

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן   

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 חבר מועצה  -    מר דן כהן

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

 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש

 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 
 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל

 חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 ר מועצהחב -  מר דב בן אברהם

 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס
 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 

 חבר מועצה -  מר גל אהרון 
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה -  מר צדוק שמח
 עצהחבר מו -  מר הרצל אברהם

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 חבר מועצה -  מר יעקב חניה
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר
 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל
 . ומנהל פניות הציבורעוזר ר.מ -  מר יעקב אטיה 

 אופיר בוכניק רו"ח
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  על סדר היום:

  

 .22.2.17מיום  32אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 .2017 –חוק עזר לחבל מודיעין )סלילת רחובות( התשע"ז אישור  (2

 .2017 –אישור חוק עזר לחבל מודיעין )תיעול( התשע"ז  (3

 .2017 -תוחים( התשע"ז אישור חוק עזר לחבל מודיעין )שטחים ציבוריים פ (4

 אישור מכרזים: (5

 מע' מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש. – 17/2016מכרז פומבי מס'  -

 ביצוע הסדרי בטיחות למבני ציבור במושב חדיד. – 3/2017פומבי מס' מכרז  -

 ביצוע מעגל תנועה וכביש במושב טירת יהודה. – 4/2017מכרז פומבי מס'  -

 ביצוע עבודות פיתוח ותשתית וכיכרות במושב אחיסמך. – 5/2017 מס' מכרז פומבי -

 לקבלת הצעות למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה בשפכים. – 7/2017פומבי מס' מכרז  -

 .2017הצעות להפעלת אירוע יום העצמאות  – 9/2017מס' מכרז זוטא  -

 .2017העצמאות  הצעות להופעות אומנים ומערכות הגברה יום – 10/2017מכרז זוטא מס'  -

 .2016דו"ח ביצוע תקציב רגיל לשנת  (6

 .לקרן פיתוח₪  1,512,000אישור העברת עודף מתקציב רגיל לתחילת שנה בסך  (7

 בי"ס יסודי. –אישור המלצת ועדת שמות  (8

 עדכון מבנה ארגוני. (9

 אישור נסיעת משלחת המועצה לגרמניה. (10

 עדכון תב"ר הסדרים בטיחותיים. (11

 ביישובים השונים. –יב אישור היטלי מיסים ותקצ (12

 .5.3.17אישור המלצות ועדת תמיכות מיום  (13

  דיווחי ראש המועצה. (14
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  קובץ החלטות
 27/4/2017מיום    33ישיבת מליאה מס' 

 
 .22.2.17מיום  32אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 

 .22.2.17מיום  32מס' את פרוטוקול ישיבת מליאה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 אישור מכרזים: (5
 מע' מידע ממוחשבת לניהול שכר, נוכחות ומשאבי אנוש. – 17/2016מכרז פומבי מס'  -
 ביצוע הסדרי בטיחות למבני ציבור במושב חדיד. – 3/2017מכרז פומבי מס'  -
 ביצוע מעגל תנועה וכביש במושב טירת יהודה. – 4/2017מכרז פומבי מס'  -
 ביצוע עבודות פיתוח ותשתית וכיכרות במושב אחיסמך. – 5/2017מכרז פומבי מס'  -
 לקבלת הצעות למתן שירותי דיגום ובדיקות מעבדה בשפכים. – 7/2017מכרז פומבי מס'  -
 .2017הצעות להפעלת אירוע יום העצמאות  – 9/2017מכרז זוטא מס'  -
 .2017ערכות הגברה יום העצמאות הצעות להופעות אומנים ומ – 10/2017מכרז זוטא מס'  -

 

מע' מידע ממוחשבת לניהול שכר,  – 17/2016מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 לחודש₪  11,550חברה לאוטומציה כהצעה הזוכה בסכום של   נוכחות ומשאבי אנוש.

 

למבני ציבור  ביצוע הסדרי בטיחות – 3/2017מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 כולל מע"מ. ₪  1,790,484חברת סילס הנדסה ופרויקטים בע"מ בסך   במושב חדיד.

 

ביצוע מעגל תנועה וכביש במושב טירת  – 4/2017מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,153,030חברת סילס הנדסה ופרויקטים בסך    יהודה.

 

ביצוע עבודות פיתוח ותשתית וכיכרות  – 5/2017רז פומבי מס' מכאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 5,868,561חברת ערן י.ד. בסך של   במושב אחיסמך.

 

לקבלת הצעות למתן שירותי דיגום  – 7/2017מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ה. על המחירון בהצעה הזוכ 25%חברת בקטוכם הנחה של   ובדיקות מעבדה בשפכים.

 

 .2017הצעות להפעלת אירוע יום העצמאות  – 9/2017מכרז זוטא מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 כולל מע"מ.₪  59,000בסך  21-חברת פנאי המאה ה

 

הצעות להופעות אומנים ומערכות  – 10/2017מכרז זוטא מס' את : הוחלט ברוב קולות לאשר החלטה
 ₪.  217,300בסך  21-י המאה החברת פנא  .2017הגברה יום העצמאות 

 

 לקרן פיתוח.₪  1,512,000אישור העברת עודף מתקציב רגיל לתחילת שנה בסך  (7

 

 לקרן פיתוח.₪  1,511,000העברת עודף מתקציב רגיל לתחילת שנה בסך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 27.4.17חמישי,  יוםמ, 33מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 5 
 

 
 
 

 בי"ס יסודי. –המלצת ועדת שמות אישור  (8

 

 קריאת שם בי"ס החדש הנבנה  –את המלצת ועדת השמות  : הוחלט פה אחד לאשרהחלטה
 על שם יצחק נבון. בקרית המועצה 

 

 אישור נסיעת משלחת המועצה לגרמניה. (10

 

 את נסיעת משלחת המועצה לגרמניה.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 אישור עדכון מבנה ארגוני. (9

 

 עדכון מבנה ארגוני.את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 . עדכון תב"ר הסדרים בטיחותיים  (11

 

 ₪ 1,783,264 -ל₪  1,650,061 -מ תב"ר הסדרים בטיחותייםעדכון את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 ביישובים השונים. –אישור היטלי מיסים ותקציב   (12

 

 למ"ר מגורים, וכן₪  11ע"ס  2017צו המיסים ליישוב שילת לשנת  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,851,500ע"ס  2017תקציב שילת לשנת 

 

למ"ר ₪  12.63ע"ס  2017צו המיסים ליישוב בארות יצחק לשנת  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  541,213ע"ס  2017מגורים, וכן תקציב בארות יצחק לשנת 

 

למ"ר  ₪ 14.35ע"ס  2017צו המיסים ליישוב בית נחמיה לשנת  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,133,973ע"ס  2017למ"ר עסקים, וכן תקציב בית נחמיה לשנת ₪  15.17-מגורים ו

 

למ"ר ₪  16.49ע"ס  2017צו המיסים ליישוב טירת יהודה לשנת  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  1,624,900ע"ס  2017מגורים וכן תקציב טירת יהודה לשנת 

 

למ"ר מגורים ₪  22.08ע"ס  2017מיסים ליישוב אחיסמך לשנת צו ה את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  2,013,941ע"ס  2017וכן תקציב אחיסמך לשנת 

 

 כפי שפורט על ידי המנכ"ל. 5.3.17את המלצות ועדת תמיכות מיום : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 
 


