
 
 
 
 

 מועצה אזורית חבל מודיעין
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 27מס'  פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין

 30.8.16, ותשע"כ"ו באב , שלישימיום 

 

 
 

 - 03-5373237הופק ע"י: בונוס פרוטוקולים בע"מ, טלפון:  -



 חבל מודיעיןמועצה אזורית 
 30.8.16שלישי,  מיום, 27מן המניין מס' מליאה ישיבת 

 

 2 
 

 

 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 27מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 30.8.16, ותשע" כ"ו באב, שלישימיום 

         
 ראש המועצה -   שמעון סוסןמר   משתתפים:

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 
 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 

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

 חבר מועצה -  אורן בדירימר 
 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל   
 חבר מועצה -  אבי אליהו מר

 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 
 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש

  חבר מועצה -  מר חיים מוריה
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה -  ליאור סטופל מר
 

 חבר מועצה -  מר אילן קופרשטין  חסרים:
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

 חבר מועצה -  אבנר זכריהמר 
 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
 ועצהחבר מ -  מר צדוק שמח

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

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

 

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

 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה
 מחזיק תיק ספורט   -  מר עובד שטח

 ר.מ. יועץ -  מר אייל אריאל
 מהנדס המועצה - מר ליאוניד גינזבורג

 מנהל האגף המוניציפאלי  -  מר יובל לובטון
 מנהל אגף החינוך -  מר נתן ריגלר
 אדריכלית -  גב' הדס נוחם

 קב"ט המועצה -  מר אלון ביטון
 ובנייה תובעת בוועדה לתכנון - עו"ד יפעת מלטר חורש

 יהתובע בוועדה לתכנון ובני -  עו"ד שגב פלץ
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   על סדר היום:

 .17.7.16מיום אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  (1

 . 2016יוני -ינוארדו"ח ביצוע תקציב אישור  (2

 אישור עדכון חוק השמירה.  (3

 ועדה לתכנון ובנייה חבל מודיעין.  –מדיניות אכיפה אישור  (4

 אישור הנחיות מרחביות לוועדה לתכנון ובנייה.  (5

 ם תשע"ז.דיווח מוכנות פתיחת שנת הלימודי (6

 אישור מכרזים: (7

 ביצוע עבודות בניית מרכז לתשושי נפש ושיפוץ מבנה. – 11-2016מכרז פומבי מס'  -

 הצעות מחיר להשתלמות באילת. – 12/2016מכרז זוטא מס'  -

 אישור תב"רים: (8

 עדכון תב"ר מועדון נופך.  -

 שילת.עדכון תב"ר מועדון  -

 ₪. 71,429אישור תב"ר סימון כבישים ומתקני בטיחות בסך של  -

 ₪. 70,000אישור תב"ר רכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים נחלים ע"ס  -

 אישור מורשי חתימה בי"ס יסודי בן שמן. (9

 מינוי חברים לוועדות המליאה.  (10

 דיווחי ראש המועצה.  (11

 תוספת לסדר היום:

 גרירה, פינוי וגריטת רכבים נטושים. - 13-2016מכרז  (12

 ₪.  70,000ן החי למעבית ספר רכישת מבנה יביל אישור   (13
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  קובץ החלטות

 30/8/2016מיום   27ישיבת מליאה מס' 
 

 : הוחלט פה אחד לאשר את סדר היום.החלטה

 

 .17.7.16אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  (1

 

 .17.7.16פרוטוקול ישיבת מליאה מיום : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 .2016יוני -אישור דו"ח ביצוע תקציב ינואר (2

 

 .2016יוני -: הוחלט פה אחד לאשר את דו"ח ביצוע תקציב ינוארהחלטה

 

 ועדה לתכנון ובנייה חבל מודיעין. –אישור מדיניות אכיפה  (4

 

 ועדה לתכנון ובנייה חבל מודיעין.  –: הוחלט פה אחד לאשר את מדיניות האכיפה החלטה

 

 אישור הנחיות מרחביות לוועדה לתכנון ובנייה. (5

 

 מרחביות לוועדה לתכנון ובנייה.ההנחיות הוחלט פה אחד לאשר את ה :החלטה

 

 אישור מכרזים: (7
 ביצוע עבודות בניית מרכז לתשושי נפש ושיפוץ מבנה. – 11-2016מכרז פומבי מס'  
 הצעות מחיר להשתלמות באילת. – 12/2016מכרז זוטא מס'  

 

ביצוע עבודות בניית מרכז לתשושי  – 11-2016מכרז פומבי מס' : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 כולל מע"מ.₪  3,147,300חברת ק.ב.י. הנדסה בע"מ  נפש ושיפוץ מבנה.

 

 חברת אשת טורסשל מחיר  תהצע – 12/2016מכרז זוטא מס' : הוחלט פה אחד לאשר את החלטה
 להשתלמות באילת.

 

 ת רכבים נטושים. גרירה, פינוי וגריס – 13-2016מכרז  אישור (12

 

 , ת רכבים נטושיםסגרירה, פינוי וגרי – 13-2016כרז מ: הוחלט פה אחד לאשר את חלטהה
 .חברת גרר שער הגיא
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 אישור תב"רים: (8
 עדכון תב"ר מועדון נופך.  -
 עדכון תב"ר מועדון שילת. -
 ₪. 71,429אישור תב"ר סימון כבישים ומתקני בטיחות בסך של  -
 ₪. 70,000יל בי"ס מודיעים נחלים ע"ס אישור תב"ר רכישת מבנה יב -

 

 עדכון תב"ר מועדון נופך.: הוחלט פה אחד לאשר את החלטה

 

 : הוחלט פה אחד לאשר את עדכון תב"ר מועדון שילת. החלטה

 

 ₪.  71,429: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר סימון כבישים ומתקני בטיחות בסך של החלטה

 

 ₪.  70,000רכישת מבנה יביל בי"ס מודיעים נחלים ע"ס : הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה
 התקציב ממשרד החינוך.

 

 ₪. 70,000חי אלמען בית ספר רכישת מבנה יביל  אישור (13

 

 ₪.  70,000חי ן רכישת מבנה יביל בית ספר למען א: הוחלט פה אחד לאשר את עדכוהחלטה

 

 אישור מורשי חתימה בי"ס יסודי בן שמן. (9

 

 לט פה אחד לאשר את דורית פאעל כמורשית חתימה של בית ספר יסודי בן שמן. : הוחהחלטה

 
 
 
 
 
 


