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 2/19 יכוז החלטות מליאה מס'ר        

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  
אישור הסכם מסגרת בין 
 ------ ------ 30  המועצה לחברה הכלכלית

הסכם המסגרת בין המועצה לחברה 
 -עפ"י הנוסח שהוצג הכלכלית 
 אושר פה אחד  

2.  
אישור מינוי אבי הרשקוביץ 
ויערה איתן כנציגים בוועדת 

 בחינה 
30 ------ ------ 

מינוי אבי הרשקוביץ ויערה איתן 
  -לנציגים בוועדת בחינה 

 אושר פה אחד 

3.  
אישור בקשות לעבודה 

 1 ------ 29 נוספת

 :עבור בקשות לעבודה נוספת 
 ענת שמואלי
 יהודה דוכן 

 רוני מזעקי שפרן 
 אושרו 

 

4.  

 
 –אישור עדכון שכר גזבר 

 ישראל מלאכי 
 

30 ------ ------ 

  –אישור עדכון שכר גזבר 
 ישראל מלאכי 

שכר מנכ"ל בכפוף  100% -עדכון ל
 -לאישור משרד הפנים 

 אושר פה אחד

5.  

אישור קריאת שמות 
 בישובים : לרחובות

אדם, עטרת, עלי, דולב, 
 נווה צוף 

30 ------ ------ 

 :קריאת שמות לרחובות בישובים
 אדם, עטרת, עלי, 

 - דולב, נווה צוף
 אושרו פה אחד

6.  
אישור תקציבי ישובים 

2019 30 ------ ------ 

 : תקציבי הישובים
 ₪ 1,389,706רימונים ע"ס 

 ₪ 10,585,500עפרה ע"ס 
 ₪ 864,676עטרת ע"ס 

 ₪ 1,922,590גבעון החדשה ע"ס 
 ₪ 3,945,393ע"ס  נעלה

 ₪ 4,770,800ע"ס  מצפה יריחו
 ₪ 2,485,000בית חורון ע"ס 

 ₪ 10,402,900כפר האורנים ע"ס 
 ₪ 917,200ענתות ע"ס 

 ₪ 2,289,000מבוא חורון ע"ס 
 אושרו פה אחד
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

 1 ----- 29 2/19אישור תב"רים מס'   .7

 
 : תב"רים מס'

1800 ,1807 ,1865 ,1868 ,1869 ,
1871 ,1872 ,1873 ,1874 ,1875 ,
2116 ,3325 ,4550 ,4551 ,4552 ,
4553 ,4554 ,4555 ,4556 ,4557 ,

4558 ,4559 ,5061 ,5091,5092 ,5093 ,
5094 ,5095 ,5590 ,6453 ,6464 ,
6465 ,6466 ,6467 ,6469 ,9324 

 אושרו 
 

 אושרר פה אחד  -נסיעה לחו"ל  ------ ------ 30 אשרור נסיעה לחו"ל   .8

9.  
אישור מינוי אחראי למניעת 

 ------ ------ 30 הטרדה מינית 
מינוי הגב' שרה שראל לאחראית 

 -למניעת הטרדה מינית 
 אושר פה אחד 

10.  
אישור הרכב הנהלת 

 2 ------ 28 המתנ"ס 

 : הרכב הנהלת המתנ"ס
 קובי מאמו
 יערה איתן
 אלדד עוזרי

 אירגאסשמריהו 
 אבי אסרף 
 מעוז ביגון

  -הופבאור חנה 
 אושר

 עדכון הרכב ועדות המליאה  6 1 23 עדכון הרכב ועדות המליאה   .11
  אושר –

12.  
 עדכון הרכב הועדה 

 לתכנון ובניה 
30 ------ ------ 

  -עדכון הרכב הוועדה לתכנון ובניה 
 אושר פה אחד

13.  
בקשת אפי שרון להצטרפות 

 7 14 8 לוועדת חינוך 
בקשת אפי שרון להצטרפות לוועדת 

 נדחתה -חינוך 

14.  
בקשת אפי שרון להצטרפות 

 לוועדת ישובים 
בקשת אפי שרון להצטרפות לוועדת  4 15 5

 נדחתה -ישובים 

 רשמה : ליאת עטיה


