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 חבל מודיעיןת מועצה אזורי
 34מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 7.6.2017, זתשע"סיון ב גי", רביעימיום 
         

 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 גל אהרון 
 חבר מועצה -  מר אליהו בנצקי

 חבר מועצה  -  מר ניסים עידן   
 חבר מועצה  -    מר דן כהן

 חבר מועצה -  מר דב בן אברהם
  חבר מועצה -  ליאור סטופל מר

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

 מועצה תחבר -  גב' נחמה סילבר
 חבר מועצה  -  מר יוסף חכים

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

 
 חבר מועצה -  אורן בדירימר   חסרים:

 חבר מועצה -  אבי אליהו מר
 חבר מועצה -  אבנר אבולשמר 

 חבר מועצה -  מר הרצל אברהם
  חבר מועצה  -  שי ספקטורמר 

 מועצה תחבר -   גב' ורד לוי
 חבר מועצה -  רפאל ראובני מר

 חברת מועצה -  גב' זהבה טמסית
 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

 מר ג'קי להב
 ר.מ.יועץ  -  מר אייל אריאל

 ופיר בוכניקא רו"ח
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 על סדר היום:

 .27.4.17מיום  33אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1

 .2017 –חוק עזר לחבל מודיעין )סלילת רחובות( התשע"ז אישור  (2

 .2017 –אישור חוק עזר לחבר מודיעין )תיעול( התשע"ז  (3

 .2017 –חוק עזר לחבל מודיעין )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ז אישור  (4

 .2017מרץ  –וע תקציב רגיל ינואר דו"ח ביצ (5

 קפיטריה בי"ס נחשון. –מבנה יביל  – 16/2017מכרז זוטא  –החלטת ועדת מכרזים  (6

 עדכון תב"ר שיפוץ אולם ספורט בארות יצחק. (7

 עדכון תב"ר מגרש מיני פיץ' נחלים. (8

 סיוע באחזקת בסיסי מג"ב )משרד הפנים(. -₪  54,000אישור תב"ר ע"ס  (9

 מחיקת חובות ארנונה.אישור הסדר מבצע  (10

 הפקת לקחים אירוע יום העצמאות. (11

 גזבר המועצה. –אישור מינוי מר ג'קי להב  (12

 גזבר המועצה. –מר ג'קי להב  –אישור תנאי שכר  (13

 אישור מורשי חתימה בחשבונות השונים במועצה. (14

 מינוי מר ג'קי להב לדירקטוריון התאגיד לחינוך תרבות ופנאי. (15

 מליאה.  אישור מינוי חברים לוועדת (16

 דיווחי ראש המועצה.  (17

11)  

 סדר היום:תוספת ל

 .ון אקוסטי מוסדות חינוךגמי 13/2017מכרז  -החלטת ועדת מכרזים  (19

 .לרכישת חפ"ק משרד הפנים₪  20,000על סך אישור תב"ר  (20

 .לאבזור מרכז הפעלה₪  20,000אישור תב"ר על סך  (21

 מכלי מים. 3לרכישת ₪  35,000אישור תב"ר על סך  (22
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  חלטותקובץ ה
 7/6/2017מיום    - 34ישיבת מליאה מס' 

 
 

 את סדר היום וכן את תוספת לסדר היום.: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .27.4.17מיום  33אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  (1
 

 .27.4.17מיום  33פרוטוקול ישיבת מליאה מס' את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 ספורט בארות יצחק.עדכון תב"ר שיפוץ אולם  (7
 

₪  147,025, מסך של ב"ר שיפוץ אולם ספורט בארות יצחקעדכון תאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 כמפורט לעיל.₪,  561,439לסך של 

 

 סיוע באחזקת בסיסי מג"ב )משרד הפנים(. -₪  54,000אישור תב"ר ע"ס  (9
 

 סיוע באחזקת בסיסי מג"ב )משרד הפנים(. -₪  54,000תב"ר ע"ס את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 עדכון תב"ר מגרש מיני פיץ' נחלים.  (1
 

לסך של ₪  391,170, מסך של עדכון תב"ר מגרש מיני פיץ' נחליםאת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 ש"ח, כמפורט לעיל. 402,137

 

 .ור הסדר מבצע מחיקת חובות ארנונהאיש  (10
 

, בהתאם לתקנות הסדרים הסדר מבצע מחיקת חובות ארנונהאת הוחלט פה אחד לאשר  :החלטה
 .2017( 3במשק המדינה )הנחות מארנונה( )תיקון מס' 

 

 גזבר המועצה. –אישור מינוי מר ג'קי להב   (12
 

 גזבר המועצה. –מינוי מר ג'קי להב את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 גזבר המועצה. –י להב מר ג'ק –תנאי שכר אישור   (13
 

בכירים שכר  90%-ב גזבר המועצהמר ג'קי להב של  תנאי שכראת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 בכפוף לאישור משרד הפנים. 

 

 מינוי חברים לוועדת מליאה.אישור   (16
 

 לוועדת חינוך. ממזור את מינוי מיטל מימון : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
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 ה בחשבונות השונים במועצה.אישור מורשי חתימ (14
 

השונים של את חתימתו של מר ג'קי להב כמורשה חתימה בחשבונות : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
מר שלמה כפרי המשמש כמורשה חתימה כיום ישמש כמורשה חתימה כגזבר.   1.7.17-המועצה מה

 נוסף עד קבלת החלטה אחרת על ידי המועצה.

 

 מימון אקוסטי מוסדות חינוך. 13/2017ז מכר -החלטת ועדת מכרזים  (11
 

מיגון אקוסטי מוסדות  13/2017מכרז  -החלטת ועדת מכרזים את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 מהאומדן. 15.1%הנחה של ₪,  2,151,359חברת ניר קהלני בע"מ כחברה הזוכה בסך של ,    חינוך

 

 ם.לרכישת חפ"ק משרד הפני₪  20,000אישור תב"ר על סך  (19
 

 לרכישת חפ"ק משרד הפנים.₪  20,000תב"ר על סך את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 לאבזור מרכז הפעלה.₪  20,000אישור תב"ר על סך  (20
 

 לאבזור מרכז הפעלה.₪  20,000תב"ר על סך את : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 מכלי מים. 3לרכישת ₪  35,000אישור תב"ר על סך  (21
 

 מכלי מים. 3לרכישת ₪  35,000תב"ר על סך את ט פה אחד לאשר : הוחלהחלטה

 

 מינוי מר ג'קי להב לדירקטוריון התאגיד לחינוך תרבות ופנאי.  (15
 

 מר ג'קי להב לדירקטוריון התאגיד לחינוך תרבות ופנאי.את מינויו של : הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 .2017 –התשע"ז אישור חוק עזר לחבל מודיעין )סלילת רחובות(   (2
 

 .2017 –אישור חוק עזר לחבר מודיעין )תיעול( התשע"ז   (3
 

 .2017 –אישור חוק עזר לחבל מודיעין )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ז  (4

 

חוק עזר לחבל ( לאשר נחמה סילבר – נמנעת 1 דני כהן, – מתנגד 1: הוחלט ברוב קולות )החלטה
 .2017 –מודיעין )סלילת רחובות( התשע"ז 

 

חוק עזר לחבר לאשר  נחמה סילבר( –נמנעת  1דני כהן,  –מתנגד  1): הוחלט ברוב קולות החלטה
 .2017 –מודיעין )תיעול( התשע"ז 

 

חוק עזר לחבל לאשר  נחמה סילבר( –נמנעת  1דני כהן,  –מתנגד  1): הוחלט ברוב קולות החלטה
 .2017 –מודיעין )שטחים ציבוריים פתוחים( התשע"ז 


