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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 26מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 17.7.16, ותשע" תמוזב אי", ראשוןמיום 
         

 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
  חבר מועצה   -  מר שלמה גולד 

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

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
  מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 חבר מועצה -  אבי אליהו מר

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

 מועצה תחבר -  שגב' אביגיל חבשו
 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם

 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
  חבר מועצה -  מר חיים מוריה

  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר
 חבר מועצה -  ובנירפאל רא מר

 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית
 חבר מועצה -  מר גל אהרון 

 חבר מועצה  -  מר אבי דישיק
  חבר מועצה    -  מר צדוק שמח

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

 יועץ משפטי -  עו"ד חן סומך
 גזבר המועצה -  כפרי מר שלמה

 נאירבות ופחינוך ת ידמנכ"לית תאג       -  גב' רבקה בליסטרא
 מר שייקה רוט
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   על סדר היום:

 . 19.6.16שלא מן המניין מיום  אישור פרוטוקול ישיבת מליאה (1

 .19.6.16מיום  25פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' אישור  (2

 אישור מכרזים: (3

  שירותי הדברת מזיקים, עשבייה ולכידת זוחלים.  – 8/2016מכרז פומבי מס'  -

 למתן שירותי החכרת רכב בשיטת ליסינג תפעולי.  – 9/2016מבי מס' מכרז פו -

 להחכרת / אספקת מדפסות רשתיות.  – 10/2016מכרז זוטא מס'  -

 תאגיד חינוך תרבות ופנאי.  – 2015דו"ח כספי לשנת אישור  (4

 אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים.  (5

 מינוי ועדת ביקורת מושב בן שמן.  (6

  דיווחי ראש המועצה. (7
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  קובץ החלטות

 17/7/2016מיום    26ישיבת מליאה מס' 
 

 את סדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 .19.6.16אישור פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום  (1
 

 .19.6.16שלא מן המניין מיום את פרוטוקול ישיבת מליאה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 .19.6.16מיום  25ישיבת מליאה מן המניין מס' אישור פרוטוקול  (2
 

  .19.6.1מיום  25את פרוטוקול ישיבת מליאה מס' : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 אישור מכרזים: (3

  שירותי הדברת מזיקים, עשבייה ולכידת זוחלים.  – 8/2016מכרז פומבי מס'  
 יסינג תפעולי. למתן שירותי החכרת רכב בשיטת ל – 9/2016מכרז פומבי מס'  
 להחכרת / אספקת מדפסות רשתיות. – 10/2016מכרז זוטא מס'  

 

מזיקים, עשבייה  שירותי הדברת – 8/2016מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 , חברת כרמלי הדברות בע"מ.ולכידת זוחלים

 

חכרת רכב בשיטת י הלמתן שירות – 9/2016מכרז פומבי מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 , חב' ש. שלמה בע"מ.ליסינג תפעולי

 

 ,להחכרת / אספקת מדפסות רשתיות – 10/2016מכרז זוטא מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 אל בע"מ.-חברת טכנו

 
 תאגיד חינוך תרבות ופנאי. – 2015אישור דו"ח כספי לשנת  (4
 

 תאגיד חינוך תרבות ופנאי.  – 2015דו"ח כספי לשנת  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 
 אישור תקציב והיטלי מיסים ביישובים. (5
 

למ"ר מגורים, ₪  14.52ע"ס  2016צו המיסים ליישוב בן שמן לשנת  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  816,556ע"ס  2016למ"ר עסקים, וכן תקציב בן שמן לשנת ₪  5.11

 

למ"ר ₪  13.27ע"ס  2016ליישוב כפר רות לשנת צו המיסים  את: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪.  709,650ע"ס  2016למ"ר עסקים, וכן תקציב כפר רות לשנת ₪  8.47מגורים, 

 
 
 

 


