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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 21מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 2.2.2016, ותשע" כ"ג בשבט, שלישימיום 
         

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

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 

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

 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן   
 חבר מועצה -  מר צדוק שמח

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם

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

  חבר מועצה -  מר חיים מוריה
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:

 חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
  מועצה חבר -  ליאור סטופל מר
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

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

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 נציג ציבור  -  מר עובד שטח
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   על סדר היום:

 .17.12.15מיום  20פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  אישור (1

 .17.12.15פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום אישור  (2

 אישור מכרזים: (3

 אוטובוס וסיטרואן ברלינגו.  –מכירת רכבים  – 32/2015מכרז פומבי מס'  -

לביצוע שירותי תחזוקה ותיקונים במערכות חשמל במבני  – 34/2015פומבי מס' מכרז  -
 .בור ובמוס"ח בתחום שיפוט המועצהצי

לביצוע עב' אחזקה ותחזוקה שוטפת של מערכות תאורת  – 35/2015מכרז פומבי מס'  -
 .רחוב ומגרשי ספורט בתחום שיפוט המועצה

לביצוע עב' אחזקה של גני משחקים במוס"ח ובגנים  – 36/2015זוטא מס' מכרז  -
 ציבוריים. 

קת והתקנת משטחי בטיחות / דשא "סינטטי" לאספ – 37/2015מסגרת זוטא מס' מכרז  -
 .בטיחותי למתקני משחק

 אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה.  – 2/2016מכרז  -

 

 אישור היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים. (4

 משרד הפנים. –מיכלי מים  4עבור רכישת ₪  22,800אישור תב"ר ע"ס  (5

 מושב בית עריף. –אישור שמות רחובות  (6

  המועצה. דיווחי ראש (9

 תוספת לסדר היום:

 מינוי חברים לוועדות במליאה. (7

 מינוי ועדת ביקורת שילת.  (8
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  קובץ החלטות

 2.2.16 מיום,  21מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין
 

 את סדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .17.12.15מיום  20אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .17.12.15מיום  20את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' ט פה אחד לאשר : הוחלהחלטה

 

 .17.12.15פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום אישור  (2
 

 .17.12.15את פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 מכרזים:אישור  (3
 אוטובוס וסיטרואן ברלינגו.  –מכירת רכבים  – 32/2015מכרז פומבי מס'  -
 לביצוע שירותי תחזוקה ותיקונים במערכות חשמל במבני ציבור  – 34/2015מכרז פומבי מס'  -

 ובמוס"ח בתחום שיפוט המועצה. 
 לביצוע עב' אחזקה ותחזוקה שוטפת של מערכות תאורת רחוב  – 35/2015מכרז פומבי מס'  -

 ומגרשי ספורט בתחום שיפוט המועצה. 
 לביצוע עב' אחזקה של גני משחקים במוס"ח ובגנים ציבוריים.  – 36/2015מכרז זוטא מס'  -
 לאספקת והתקנת משטחי בטיחות / דשא "סינטטי"  – 37/2015מכרז מסגרת זוטא מס'  -

 בטיחותי למתקני משחק. 
 אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה. – 2/2016מכרז  -

 

אוטובוס וסיטרואן  –כבים מכירת ר – 32/2015מכרז פומבי מס'  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .על שני הרכבים₪  50,000 ע"ס  חברת ציר הסעות בע"מ ,ברלינגו

 

לביצוע שירותי תחזוקה ותיקונים  – 34/2015מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ,ערכות בע"ממונוליד חירות מחב'  יבור ובמוס"ח בתחום שיפוט המועצה,במערכות חשמל במבני צ

 .18%הנחה של 
 

לביצוע עב' אחזקה ותחזוקה  – 35/2015מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
, חב' א.א.כ.י  שירותי מערכות תאורת רחוב ומגרשי ספורט בתחום שיפוט המועצהשל שוטפת 

 הן למחיר המחירון.הן למחיר החודשי ו 15%חשמל ואחזקה בע"מ, אשר כוללת הנחה של 
 

י משחקים לביצוע עב' אחזקה של גנ – 36/2015מכרז זוטא מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 לגן. ₪  155מתקן גן מ.א. בע"מ בסך של חברת , במוס"ח ובגנים ציבוריים

 

לאספקת והתקנת משטחי  – 37/2015מסגרת זוטא מס' מכרז את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 . למטר₪  186חברת דשא עוז בסך של  ,דשא "סינטטי" בטיחותי למתקני משחקבטיחות / 

 

 ,אספקת מחשבים ניידים וציוד נלווה – 2/2016מכרז את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 למחשב כולל מע"מ. ₪  2,754חברת נס מטח בסך 
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 היטלי מיסים ותקציב ביישובים השונים. אישור  (4
 

למ"ר מגורים ₪  14.9ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב מזור לשנת אשר : הוחלט פה אחד להחלטה
 ₪. 1,406,000ע"ס  2016למ"ר עסקים, וכן את תקציב מזור לשנת ₪  6-ו

 

למ"ר ₪  10.80ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב שילת לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 1,878,744ע"ס  2016מגורים, וכן את תקציב שילת לשנת 

 

למ"ר מגורים, ₪  14ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב לפיד לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 2,150,000ע"ס  2016וכן את תקציב לפיד לשנת 

למ"ר ₪  18.90ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב גמזו לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .₪ 1,333,813ע"ס  2016מגורים, וכן את תקציב גמזו לשנת 

 

למ"ר ₪  20.82ע"ס  2016את צו המיסים ליישוב בני עטרות לשנת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 1,586,000ע"ס  2016למ"ר עסקים, וכן את תקציב בני עטרות לשנת ₪  6.84-מגורים ו

 

 משרד הפנים. –מיכלי מים  4עבור רכישת  22,800תב"ר ע"ס אישור  (5
 

 משרד הפנים. –מיכלי מים  4עבור רכישת  22,800ע"ס  תב"ר: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 מושב בית עריף –שמות רחובות אישור  (6
 

נחל ירדן, נחל שניר, נחל את שמות רחובות מושב בית עריף: : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 פולג.נחל יעלים ונחל ערוגות, נחל לוטם, נחל דולב, נחל ארבל, נחל אשלים, נחל תבור, 

 

 חברים לוועדות במליאה. מינוי (7
 

 ודוד בנג'ו כחברי ועדת חינוך.   את שונית נחושתאי: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 מינוי ועדת ביקורת שילת. (8
 

 : הוחלט לדון בנושא רק לאחר הבאתו לוועדה שדנה בנושא וועדות הביקורת.   החלטה

 


