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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 29מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 24.11.16, זתשע"חשון כ"ג ב, חמישימיום 
         

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

 חבר מועצה -   מר דני יזדי
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חבר מועצה  -  מר שלומי שוורץ 
 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית

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

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

 ועצהחבר מ -  מר הרצל אברהם
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 חברת מועצה -  גב' אביבה הלל   
 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר

 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים
 מועצה תחבר -  גב' אביגיל חבשוש

 חבר מועצה  -   מר יוסי פרץ
 חבר מועצה -  מר יעקב חניה

 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:

  חבר מועצה -  מר חיים מוריה
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

 חבר מועצה  -    מר דן כהן
 חבר מועצה -  יוסף אמיתימר 

 
 מנכ"ל -   יוסי אלימלך מר  נוכחים:

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

 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל
 הספורט מחזיק תיק        -           מר עובד שטח       
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   על סדר היום:

 

 .6.10.2016מיום אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  (1

 לפיד. –אישור מינוי חבר מליאה  (2

 .2016ספטמבר -ח ביצוע תקציב רגיל ינואר"דו (3

 המועצה. אחזקת גינון במוס"ח וציבור בתחוםביצוע עב' שירותי  - 15/2016אישור מכרז פומבי   (4

 מהנדס המועצה. –דכון שכר בכירים ע (5

 עדכון תב"ר גן ילדים בגנתון. (6

 בגנתון. םעדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישי (7

  הגדלת תב"ר הסדרי בטיחות  בחדיד. (8

 הגדלת תב"ר הסדרי בטיחות ומעגלי תנועה באחיסמך. (9

 אישור עדכון חוק השמירה. (10

 דיווחי ראש המועצה.  (11

 

 לסדר היום:תוספת 

 .מינוי חברים (12
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  קובץ החלטות 
 24/11/2016ישיבת מליאה מיום  

 
 לפיד. –אישור מינוי חבר מליאה  (2
 

 לפיד, כחבר מליאה במקום גב' ורד לוי. -את  מר יעקב חניה : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 
 .6.10.2016אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מיום  (1
 

 .6.10.2016ה מיום את פרוטוקול ישיבת מליא: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 מינוי חברים. (12
 

 את מינויו של אריק אטיאס כחבר הנהלה במקום ורד לוי. : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 

 את הוספת גב' סיגו בוקר יו"ר הנהגת הורים בבית ספר נחשון.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 נוך. ארזי יו"ר הנהגת הורים בבית ספר לפיד לוועדת חי-ואת צפי רוזנפלד

 
 ביצוע עב' שירותי אחזקת גינון במוס"ח וציבור בתחום המועצה. - 15/2016אישור מכרז פומבי   (4
 

ביצוע עב' שירותי אחזקת גינון במוס"ח  - 15/2016את מכרז פומבי  : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ₪. 42,857חברת חיים אוזן נופים בסך של , וציבור בתחום המועצה

 
 מהנדס המועצה. –עדכון שכר בכירים  (5
 

 שכר בכירים.  90%-את העלאת שכרו של מהנדס המועצה ל: הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 
 עדכון תב"ר גן ילדים בגנתון. (6
 

 ₪.   1,469,932את עדכון תב"ר גן ילדים בגנתון על סך : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 
 תון.עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישי בגנ (7
 

 ₪.  1,140,841את עדכון תב"ר מעגל תנועה וכבישים בגנתון לסך של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 
  הגדלת תב"ר הסדרי בטיחות  בחדיד. (8
 

 ₪.  1,895,292את הגדלת תב"ר הסדרי בטיחות  בחדיד לסך של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 
 

 סמך.הגדלת תב"ר הסדרי בטיחות ומעגלי תנועה באחי (9
 

 

את הגדלת תב"ר הסדרי בטיחות ומעגלי תנועה באחיסמך לסך של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
1,958,494  .₪ 

 
 אישור עדכון חוק השמירה. (10

 

 ניסים עידן(,  –את עדכון חוק השמירה. )מתנגד אחד : הוחלט ברוב קולות לאשר החלטה
 עפ"י תעריפי השמירה הרצ"ב.
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    ירההשמ חוק עדכון הצעת

 קיים תעריף ר"מ כ"סה יישוב
 ליחידה

 ר"למ תעריף
 אשכולות תכנית 

  2.75                584             92,183          אחיסמך 

  5.05                533             48,284          נחמיה בית 

  4.99                791             48,844         עריף בית 

  5.86                977             43,255          שמן בן 

  6.00                1,253          50,234          עטרות בני 

  5.17                1,000          50,822         ברקת 

  4.64                  -                 52,504         יצחק בארות 

  5.62                856             46,791          כוח גבעת 

  4.85                947             52,216         גנתון 

  5.57                1,787          35,987         גמזו 

  5.85                1,642          41,682         חדיד 

  5.12                753             51,354           יהודה טירת 

  6.06                1,912          36,878          דניאל כפר 

  4.90                615             49,767          טרומן כפר 

  4.29                2,349          20,460         נופך כפר 

  4.85                594             17,740         רות כפר 

  7.07                  -                 4,085            שמן בן כרם 

  4.47                958             91,099          לפיד 

  7.35                2,771          6,623            מודיעים מבוא 

  3.36                548             72,500          מזור 

  4.77                828             63,243          נחלים 

  4.59                484             53,102          רינתיה 

  7.35                772             75,610          שילת 

  8.05                  -                 533,801       ןמודיעי חבל תעשיות פארק 

 


