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 חבל מודיעיןמועצה אזורית 

 24מן המניין מס'  מליאהישיבת 

 42.11.4.14, ג"עתש בכסלוט"ו , חמישימיום 

         
 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:

 חבר מועצה -  מר אהרון סימון
 חבר מועצה -  מר בנציון שפר

 חבר מועצה  -  דב בן אברהםמר 
 חבר מועצה -  מר אליהו אברהם

 חבר מועצה  -  מר אייל אריאל
 חבר מועצה -   מר אהרון גל

 חבר מועצה -  מר יוסי עמנואל
 חבר מועצה  -  יוני ריינהורןמר 

 חבר מועצה  -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  ניסים עידןמר 
  מועצה תחבר -  נחמה סילבר גב'

 חבר מועצה -  מר אבנר אבולש
 חבר מועצה  -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה -  מר רפאל ראובני

 חבר מועצה  -   דן כהןמר 
 מועצהחבר   -   מר יוסי פרץ

 מועצה  תחבר -  כוכבה הלל גב'
 חבר מועצה -  מר יוסי בן שחר

 חבר מועצה -  מר עובד שטח
 חבר מועצה  -  אבי דישיקמר 
 חבר מועצה -  שלומי שוורץמר 

 

 חבר מועצה -  אלישע הללמר   :חסרים
  חבר מועצה -  מר זכריה משה
 חבר מועצה -  מר אבנר זכריה

 צהחבר מוע -  יהודה חיוןמר 
 חברת מועצה -   גב' ורד לוי

 חבר מועצה -  ברנרד מר טימי
 חבר מועצה - מר אילן קופרשטיין

 חבר מועצה -  מר מאיר שטרית
 חבר מועצה -  אמיתימר יוסף 

 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 יבהאיכות הסב -  גב' סמדר כהן
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 קובץ החלטות
 41/99/94מיום  , 24ישיבת מליאה מס' 

 
 219414.941.אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  (9

 

 219414.941.פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  : הוחלט לאשר אתהחלטה

 
 אישור תוכנית מפורטת להפרדת פסולת במקור1  (4

 

מר ניסים עידן( את התוכנית המפורטת להפרדת  –נמנע  9: הוחלט לאשר ברוב קולות )החלטה
 וכן להתחיל ולהשלים את תהליך הפרדת הפסולת במקור, כמפורט להלן :  פסולת במקור

 

ות בהתאם לתוכנית אשר לבצע את תהליך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים בשטח הרש 91
הוגשה למשרד וזאת בהתאם לתנאים וללוחות הזמנים המוגדרים בבקשה לתמיכה המועברת 

 למשרד להגנת הסביבה1
להפריד את הפסולת במקור לשני זרמים בשטח הרשות בהתאם לתוכנית במשך שש שנים  41

  לפחות מיום קבלת ההתחייבות ולפנותה כדין1
רדת במקור, באופן נפרד ומבלי שתתערבב עם פסולת למיחזור או להעביר את הפסולת המופ 31

סוגי אשפה אחרים, למפעל מיחזור ישירות או באמצעות תחנת מעבר/מיון הזמינים לקליטת 
  פסולת פריקה ביולוגית מופרדת במקור;

להקצות את התקציבים הדרושים להשלמת מימון הפעילויות הנתמכות מעבר לסיוע שיינתן  21
המשרד להגנת הסביבה, ולהמשיך לאחר מכן לממן את מלוא העלות של קיום /תפעול על ידי 

  מערך הפרדת הפסולת במקור לשני זרמים1
  ליישם את כל מרכיבי התוכנית המפורטת להפרדה במקור לשני זרמים ברשות שאושרה על  51

 ידי המשרד, על עידכוניה מעת לעת שיאושרו על ידי המשרד1            

 
 אישור עדכון תקנון של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ1  (3

 

 תקנון של החברה הכלכלית לפיתוח חבל מודיעין בע"מ1 העדכון את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 
 1 4.94ספטמבר -דו"ח ביצוע תקציב רגיל ינואר (2

 

 1 4.94בר ספטמ-רגיל ינוארהתקציב הדו"ח ביצוע את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 
 אישור שכר בכירים קב"ט המועצה1  (5

 

 1משכר בכירים %.5מועצה בגובה קב"ט הלשכר בכירים : הוחלט לאשר החלטה

 
 מינוי "ועדת השגה" בנושא רישוי עסקים1  (6

 

 : הוחלט לאשר "ועדת השגה" בנושא רישוי עסקים, חברי הוועדה:החלטה
  אברהם ומר דני כהן1-מר אהרון גל, מר דב בן


