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ריכוז החלטות מליאה מס'1/16
ר"ח אדר א' – 9/02/16
נושא

בעד

נגד

נמנע

החלטה

.1

אישור פרוטוקול מליאה קודם מס' 1
()29.12.15

15

----

----

פרוטוקול מליאה קודם מתאריך
 - 29.12.16אושר פה אחד

.2

אישור פרוטוקול ועדת חינוך ()22.12.15

16

----

----

פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך
 -22.12.15אושר פה אחד

.3

אישור פרוטוקול ועדת ביטחון
()22.12.15

16

----

----

פרוטוקול ועדת ביטחון –
מתאריך – 22.12.15
אושר פה אחד

.4

אישור פרוטוקול ועדת ישובים
( )27.01.16

16

----

----

פרוטוקול ועדת ישובים מתאריך
–  - 27.01.16אושר פה אחד

.5

אישור מינוי מנהל ארנונה – אפי פלס

13

אליהו
בראון

נבון בר

אישור מינוי מנהל ארנונה  -אפי
פלס  -אושר

.6

אישור תיקון תקציב 2015

15

----

אליהו
בראון

.7

אישור תב"רים מס' 1/16

16

----

----

.8

אישור תמיכות  - 2016כולל פרוטוקול
הועדה המקצועית לתמיכות מיום
8.2.16

15

נבון בר

אליהו
בראון -
נגד יש"ע
ואמנה

תיקון תקציב  2015ע"ס אותה
מסגרת  434מש"ח ו1,100 -
משרות  -אושר
תב"רים מס' :
,5068 ,1833,4510,4530,5050
,5073 ,5072 ,5071 ,5070 ,5069
,5079 ,5078 ,5077 ,5076 ,5074
,6350 ,6349 ,6338 ,6172 ,5589
9281 ,9280 ,9279 ,9278 ,9139
 אושרותמיכות  - 2016כולל פרוטוקול
הועדה המקצועית לתמיכות
מיום - 8.2.16אושרו
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נושא

בעד

נגד

נמנע

פתיחת חשבונות בנק :

פתיחת חשבונות בנק :

 .1לצורך פיתוח מפעל הפיס
.9

 .2לצורך חוק עזר שמירה

החלטה

 .1לצורך פיתוח מפעל הפיס
14

----

אליהו
בראון

 .2לצורך חוק עזר שמירה

 .3לצורך חוק עזר ביוב

 .3לצורך חוק עזר ביוב

 .4לצורך תקציבי פיתוח

 .4לצורך תקציבי פיתוח -
אושרו

אישור תוספת שלישית לחוק
עזר שמירה בישובים :

אישור תוספת שלישית לחוק עזר
שמירה בישובים :
.10

עלי ,נעלה ,נחליאל ,מצפה יריחו ,כפר
האורנים ,כוכב יעקב תל ציון,
חשמונאים ,גני מודיעין ,גבעון החדשה.

16

----

----

.11

אישור מינוי ועדת ביקורת במבוא חורון

15

נבון בר

----

עלי ,נעלה ,נחליאל ,מצפה
יריחו ,כפר האורנים ,כוכב
יעקב תל ציון ,חשמונאים ,גני
מודיעין ,גבעון החדשה–
אושר פה אחד (כולל השינויים
בטבלת החישובים)
מינוי חברי ועדת ביקורת
במבוא חורון – בליץ שמואל,
כהן גבריאל וכהן כפיר – אושרו

רשמה  :ליאת עטיה

2

