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 5/19 יכוז החלטות מליאה מס'ר

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  

 
מינוי ועדות ביקורת 

לישובים גני מודיעין, 
חשמונאים וכפר 

 אדומים
 )הישוב אדם יורד(  

19 ----- ----- 

 
 מינוי ועדות ביקורת בישובים :

 
 : גני מודיעין

 זאב פרל, בניהו שרעבי,
 רחלי ממן ואריאל אטיאס

 : חשמונאים
 יוסף אופנבכר, גבריאל דוד, 

 ארנולד.סטיבן 
 : כפר האורנים

ארי פליישמן, בני סקודיצקי, 
 ג'ונתן ישראל

 
 אושר פה אחד                

 

2.  

 
 -צו ארנונה מועצה 

2020  
 

14 
 אפי שרון 
 גולן כהן 

 אדמונד חסין
 משה צובירי
 שלמה כהן

  2020 -צו ארנונת המועצה 
 אושר

3.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 שרוןאפי  ----- 18  2020 -אדם 
 צו ארנונה ועד מקומי 

  2020 -אדם 
  אושר

4.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 אפי שרון ----- 18 2020 -נחליאל 
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2020 –נחליאל 
 אושר

5.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 אפי שרון ----- 18 2020 -נעלה 
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2020 –נעלה 
 אושר

6.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 אפי שרון ----- 18 2020 - עלי
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2020 –עלי 
 אושר

7.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 אפי שרון ----- 18 2020 -כפר האורנים 
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2020 –כפר האורנים 
 אושר
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

8.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2020 -מצפה יריחו 
 אפי שרון ----- 18

 צו ארנונה ועד מקומי 
 2020 –מצפה יריחו 
 אושר

יחיאל  ----- 18 2019תקציבי ישובים   .9
 אמויאל

 
 תקציבי ישובים :

  ₪ 2,236,400 –גני מודיעין 
  ₪ 1,108,592 –מכמש  

  ₪ 763,281 –מעלה לבונה 
 ₪ 3,632,600 –כוכב השחר 

 אושרו
 

 אפי שרון ----- 18  2019תיקון תקציב   .10

 
  – 2019תיקון התאמות בתקציב 

 אושר 
 

יחיאל  ----- 18 5/19רשימת תב"רים   .11
 אמויאל

 
 תב"רים מס':

1828 ,1866 ,1877 ,1878 ,1880 ,
1881 ,4560 ,4561 ,4562 ,4563 ,
4564 ,4565 ,4566 ,4567 ,4568 ,
4569 ,4570 ,4571 ,5677 ,5678 ,

5681 ,5682  
 אושרו

 

12.  
רשימת תב"רים 

 ----- ----- 19 סגורים

 
 תב"רים סגורים :

1775 ,1797 ,3246 ,3287 ,3292 ,
3305 ,3309 ,4510 ,4544 ,5059 ,
5060 ,5087 ,6282 ,6346 ,6348 ,
6351 ,6397 ,8005 ,9198 ,9211 ,
9213 ,6392 ,1822 ,9172 ,5076 ,
1841 ,1840 ,9164 ,9254 ,6455 ,

6361 ,4528 ,1834 ,3288 
 אושרו פה אחד 

 

13.  
פרוטוקול ועדת ביטחון 

 ----- ----- 19 21.05.19מתאריך 
 פרוטוקול ועדת ביטחון 

 21.05.19מתאריך 
 אושר פה אחד
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

14.  
פרוטוקול ועדת 
תיירות מתאריך 

03.04.19 
19 ----- ----- 

 פרוטוקול ועדת תיירות 
 03.04.19מתאריך 

 אושר פה אחד

15.  
 פרוטוקול ועדת חינוך 

 29.05.19מתאריך 
19 ----- ----- 

 פרוטוקול ועדת חינוך 
 29.05.19מתאריך 

 אושר פה אחד

16.  
  –מינוי חוזה אישי 

 משה צובירי ----- 18 שרון קליף 

 
 –שרון קליף  –מינוי חוזה אישי 

 עוזרת סיו"ר המועצה
  40% -30%בטווח שכר 

 אושר
 

17.  
שמות לרחובות 

 בישובים 
19 ----- ----- 

 שמות לרחובות לישובים :
 מעלה לבונה, מכמש ונופי פרת

 אושרו פה אחד

18.  

הוספת חברים לוועדה 
  –לענייני ביקורת 

יאיר שנדרופי ואלדד 
 עוזרי

 אפי שרון ----- 16

הוספת חברים לוועדה לענייני 
יאיר שנדורפי ואלדד  –ביקורת 

 עוזרי
 אושרו

 

 רשמה : ליאת עטיה

 

 

 

 


