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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 24מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 15.5.2016, אייר תשע"וז' ב, ראשוןמיום 
         

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

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חבר מועצה -  מר אריק אטיאס

 חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 
  חבר מועצה -  מר גל אהרון 

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

 חבר מועצה -  אורן בדירימר 
 חבר מועצה -  אבי אליהו מר

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
  חבר מועצה -  מר חיים מוריה

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ

  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 

 
 

 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית  חסרים:
 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 

 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי
 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן   

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 חבר מועצה -  שמחמר צדוק 

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 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
 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח

 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל
 החברה הכלכלית מנכ"ל  -  נברד"ר רוני ע

  רו"ח אמנון חדד
      

 

 



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 1615.5.ראשון,  מיום, 24מן המניין מס' מליאה ישיבת 

 

 3 
 

 

 

 

   על סדר היום:

 .7.4.2016מיום  23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 שירותי הדברת מזיקים, עשבייה ולכידת זוחלים.  – 8/2016מכרז פומבי אישור  (2

 הצגת דו"ח סקר סיכונים. (3

 חברה כלכלית.  – 2015דו"ח כספי לשנת אישור  (4

 תאגיד היכל התרבות.  –נוי ועדת ביקורת מי (5

 תאגיד לחינוך תרבות ופנאי. –מינוי ועדת ביקורת  (6

 דיווחי ראש המועצה.        (8

 תוספת לסדר היום:

 וועדת רישוי עסקים.למינוי חברים         ( 7       
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  קובץ החלטות

 15/5/2016מיום  24ישיבת מליאה מן המניין מס' 
 
 
 

 את סדר היום.וחלט פה אחד לאשר : ההחלטה

 
 .7.4.2016מיום  23אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .7.4.2016מיום  23 את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 שירותי הדברת מזיקים, עשבייה ולכידת זוחלים. – 8/2016אישור מכרז פומבי  (2
 

רת מזיקים, עשבייה ולכידת שירותי הדב – 8/2016מכרז פומבי ת א: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 165,842בסך של   חברת חרקירי ביטוח מזיקים בע"מ  - זוחלים

 
 חברה כלכלית. – 2015אישור דו"ח כספי לשנת  (4
 

 חברה כלכלית. – 2015כספי לשנת הדו"ח את ה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 היכל התרבות.ניהול  תאגיד –מינוי ועדת ביקורת  (5

 

את דורון בן שאול ממושב גמזו ואת ליאת רון ממושב גנתון כחברי : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 תאגיד ניהול היכל התרבות.  –ועדת ביקורת 

 
 

 תאגיד לחינוך תרבות ופנאי. –מינוי ועדת ביקורת  (6
 

מושב גמזו כחברי ועדת את שי יצחקי מבן שמן ואת מירי אפל מ: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 תאגיד לחינוך תרבות ופנאי.  –ביקורת 

 
 מינוי חברים בוועדת רישוי עסקים. (7
 

 את רפי ראובני ואביבה הלל בחברי ועדת רישוי עסקים. : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 
 


