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 4/18 החלטות מליאה מס'יכוז ר   

 2018במרץ  25ט' בניסן,          

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.  
אישור החלטת 

פרוטוקולים מס' 
1/18,2/18,3/18 

19 ---- 

אריאל 
 כהנא

שלמה 
 לוברמן

 
 פרוטוקולים מס'

 1/18,2/18,3/18  
 אושרו

2.  
אישור תב"רים מס' 

2/18 
21 ---- ---- 

 
 תב"רים מס' : 

1815,2116 ,3275 ,3318 ,3319 ,
4929 ,4932 ,4933 ,5057 ,5605 ,
6448 ,6452 ,6453 ,9232 ,9281 ,

9291  ,9297 ,9326 ,9327 -  
 אושרו פה אחד 

 

3.  
 אישור פרוטוקול 

 ועדת ביטחון 
21  ---- ---- 

פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 
18.03.18 - 

 אושר פה אחד

אישור עדכון תקציב   .4
2017 

20 ---- 
שלמה 
 לוברמן

  - 2017עדכון תקציב 
 אושר

 ---- ---- 21 2018עדכון תקציב   .5
 - 2018עדכון תקציב 

 פה אחד אושר
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

6.  
אישור תקציבי ישובים 

2018 
21 ---- ---- 

 
 תקציבי הישובים :

 ₪ 1,092,700ע"ס  –דולב 
  ₪ 1,249,350ע"ס   -ענתות 

  ₪ 9,014,600ע"ס  –חשמונאים 
 ₪ 2,434,400ע"ס  –בית חורון 

 ₪ 2,301,000ע"ס  –מבוא חורון 
 ₪ 10,562,000ע"ס  –עלי 

 אושרו פה אחד -

 
- 

 

 

 
 
 

7.  
אישור הוספת נציג 
  -ציבור לוועדת בחינה 

 ברכה מנשה 
21 ---- ---- 

 
הוספת נציג ציבור לוועדת בחינה 

  -הגב' ברכה מנשה
 פה אחד ראוש

8.  
מ"מ אישור מינוי 

עדת בחינה דנה ולו
 אסייג

20 ---- 
מאיר 
 אסייג

 מינוי דנה אסייג כמ"מ 
  -בוועדת בחינה 

 אושר

9.  
אישור מינוי ועד מקומי 

 עמיחי
21 ---- ---- 

 
 :מינוי ועד מקומי עמיחי 

 039124557מ"ז  –מישאל נבט פרץ 
 037571023מ"ז  –דוד הלל 

 038823464מ"ז  –אורי שאג 
 032764995מ"ז  –שריה דמסקי 
 032784019מ"ז  –יהודה אליהו 

 אושר פה אחד-
 
 

10.  

 
מינוי הגב' צילה בראלי 

 / הגב' שירת מלאך 
למליאת המועצה 

 הדתית

20 ---- ---- 

 
 מינוי הגב' צילה בראל / 

 הגב' שירת מלאך 
  למליאת המועצה הדתית

 אושר פה אחד –

11.  

  9החלטה על מינוי 
חברי דירקטוריון 
 לחברה הכלכלית

 נוספים( 3)ולא להוסיף 

11 8 ---- 
חברי דירקטוריון לחברה  9מינוי 

 הכלכלית :
 אושר -

12.  

  –הצבעה חשאית 
בחירת נציגי מליאה 
לחברי דירקטוריון 

 החכ"ל
 : מועמדים

עמיעד כהן, אדמונד חסין, 
אפי שרון, איריס זנגי, עידו 

 כץ, ישראל גנץ

---- 

נציגי המליאה שנבחרו כחברי 
 דירקטוריון בחכ"ל :

 ישראל גנץ
 זנגיאיריס 

 )בנוסף ליו"ר המועצה(
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

13.  
אישור מינוי חברי 

דירקטוריון החברה 
 הכלכלית

 אפי שרון  ---- 20

  –מינוי חברי דירקטוריון 
 החברה הכלכלית 

 
 34133231ישראל מלאכי מ"ז 

 28560530   אסף דטנר מ"ז
 032285264ז גיתית אליצור מ"

   62196845ז   אבי רואה מ"
 32768483ז  ישראל גנץ מ"

  22616882    מ"ז רונן פלג  
 27135938   מ"ז יעקב ניצן
 029002748  מ"ז דינה שרון

 027839919מ"ז  איריס זנגי
 אושר  -

14.  
אישור המלצת ועדת 

 מכרזים 
20 ---- ---- 

 
אדמונד חסין לייצוג מר מינוי 

במקום ראש המועצה המועצה 
אישור המלצת ועדת מכרזים ל

בהם משתתפת / זוכה החברה 
 לפיתוח 

 אושר פה אחד -
 

15.  
לעבודה אישור בקשה 
  –נוספת 

   יצחק יעקבלמר 
18 ---- 

בועז 
  שמואלי

בקשה לעבודה נוספת למר יצחק 
 יעקב לתקופה של שנה

 אושרה - 

16.  
אישור קריאת שמות 

  –לרחובות 
 ישוב מבוא חורון

20 ---- ---- 
  –קריאת שמות לרחובות 

 הישוב מבוא חורון 
 אושר פה אחד–

 

17.  
אישור קריאת שמות 

 -לרחובות 
 ישוב כוכב השחר 

20 ---- ---- 
  –קריאת שמות לרחובות 

 כוכב השחר הישוב
 אושר פה אחד -

18.  
ישור קריאת שמות א

הישוב –לרחובות 
 שכונת דובדבן -עפרה

20 ---- ---- 

  –קריאת שמות לרחובות 
 שכונת דובדבן  –עפרה  הישוב

 אושר פה אחד -

 
  

 ליאת עטיה  :רשמה


