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 186/ יכוז החלטות מליאה מס'ר

 2018ביוני  24י"א בתמוז, 

        

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.  
 החלטות מליאהריכוז 

 22/04/18מיום  5/18מס' 
14 ----- ------ 

  5/18החלטות מליאה מס' 
  – 22/04/18מיום 

 פה אחד אושר

2.  
פרוטוקול ועדת חינוך 

 23.05.18מיום 
14 ----- ------ 

פרוטוקול ועדת חינוך מיום 
23.05.18 – 

 אושר פה אחד

פרוטוקול ועדת ביטחון   .3
 29.04.18מיום 

13 ----- ------ 
פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 

29.04.18 - 
 אושר פה אחד

פרוטוקול ועדת ישובים   .4
 25.04.18מיום 

14 ----- ------ 
פרוטוקול ועדת ישובים מיום 

25.04.18 - 
 אושר פה אחד

5.  
כללי לאזור בחירה מודד 

 – 2018בחירות 
 בעלי זכות בחירה 2000 

 נבון בר ----- 24
מודד כללי לאזור בחירה בחירות 

 - בעלי זכות בחירה 2000 – 2018
 אושר

6.  
 

 2019 –צו ארנונה מועצה 
 

17 
 נבון בר

 אפי שרון

 
 בי רוזנשטייןקו

 עמיעד כהן
 שלמה כהן

 יחיאל אמויאל
 אדמונד חסין

 רמי ביתן

 - 2019צו ארנונה מועצה 
 אושר

7.  
צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -מצפה יריחו 
 נבון בר ----- 20

 צו ארנונה ועד מקומי 
 - 2019 –מצפה יריחו 

 אושר
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8.  
 צו ארנונה ועד מקומי

 2019 -עלי  
24 ----- ------ 

 צו ארנונה ועד מקומי
 - 2019 –עלי  

 אושר פה אחד

9.  
צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -נעלה 
23 ----- ------ 

 –צו ארנונה ועד מקומי נעלה 
2019 - 

 אושר פה אחד

10.  
ארנונה ועד מקומי צו 

 2019 -נחליאל 
22 ----- ------ 

 צו ארנונה ועד מקומי 
 – 2019 –נחליאל 

 אושר פה אחד

11.  
צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -כוכב יעקב 
21 

 
----- 

 

 אפי שרון
 

 צו ארנונה ועד מקומי 
 - 2019 –כוכב יעקב 

 אושר

12.  
צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -חשמונאים 
23 ----- ------ 

 צו ארנונה ועד מקומי 
 - 2019-חשמונאים 

 אושר פה אחד

13.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -גני מודיעין 
24 ----- ------ 

 צו ארנונה ועד מקומי 
 - 2019-גני מודיעין 

 אושר פה אחד

14.  
 צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -כפר האורנים 
24 ----- ------ 

צו ארנונה ועד מקומי כפר 
 - 2019 –האורנים 

 אושר פה אחד

15.  
צו ארנונה ועד מקומי 

 2019 -אדם 
 נבון בר ----- 22

 צו ארנונה ועד מקומי 
  2019 –אדם 

 אושר
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16.  
  – 2018תקציב 

 ישוב פסגות 
 ----- נבון בר 24

 
ע"ס  2018תקציב פסגות 
2,198,186 ₪ - 
 אושר

 

 
17.  

  – 2018תקציב 
 ישוב מכמש

 ----- נבון בר 24
ע"ס  2018תקציב מכמש 
1,065,240 ₪ - 
 אושר

18.  
 - 2018תקציב 

 ישוב אדם
 ----- נבון בר 24

 
 ע"ס 2018תקציב אדם 

 4,073,200 ₪ - 
 אושר 

 

 ----- ----- 19 4/18תב"רים מס'   .19

 
 :תב"רים מס' 

 1831 ,1864 ,1866, 2104 ,2117 ,
2118 ,4938 ,4939 ,4940 ,5084 ,
5662 ,6229 ,6277 ,6321 ,6344 ,
6345 ,6347 ,6368 ,6426 ,6441 ,
6442 ,6443 ,6449 ,6450 ,6454 ,
9317 ,9324 ,9328 ,9329 ,3320 -  

 אושרו פה אחד

20.  
  – 2017 המועצה מאזן

 התאמה ואישור
20 ----- ----- 

 -התאמה ואישור  – 2017מאזן 
 אושר פה אחד

21.  

הצעה להלוואה ומסגרות 
  –אשראי בנקים 

בכפוף לאישור ועדת 
כספים במעבר מתקציב 

 פיתוח לשוטף 

16 ----- 
 איריס זנגי

 נבון בר
 מיכל רוטמן

 הצעה להלוואה ומסגרות 
  –אשראי בנקים 

בכפוף לאישור ועדת כספים 
 - במעבר מתקציב פיתוח לשוטף

 אושרה

22.  

 –הצעת שלמה מרמורש 
הצבעה חשאית בנושא 
הקמת מכינת לפידות 

 בישוב מצפה דני

10 ----- ----- 

  -הצעה להצבעה חשאית 
בנושא הקמת מכינת לפידות 

 בישוב מצפה דני
 אושרה
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23.  
הקמת מכינת לפידות 

 לבנות בישוב מצפה דני 
 )הצבעה חשאית(

19 6 1 
הקמת מכינת לפידות לבנות 

 - בישוב מצפה דני
 אושרה

24.  

 
 תיקון תקציב 

  2018 - 3מס' 
 

18 ----- ----- 
 - 2018- 3תיקון תקציב מס' 

 אושר פה אחד

 ----- ----- 15 2017מאזן המתנ"ס   .25
 - 2017מאזן המתנ"ס לשנת 
 אושר פה אחד

26.  
אישור הרכב הנהלת 

 המתנ"ס 
15 ----- ----- 

 
 :הרכב הנהלת המתנ"ס 
 יאירה אפרתי ויזנטל

 משה עתיק
 מעוז ביגון
 ישראל גנץ
 אבי רואה

 אורנה מקוב
 חנה הופבאור

 רמי ביתן
 אלעזר סלע
 יצחק לנגה

 שלמה מרמורש
 -טלי תירוש וינר 
 אושר פה אחד

 

 

27.  
 –פרויקט טיילת נחל פרת 

התקשרות בחוזה  -קק"ל 
 עפ"י מכרז של אחר

14 ----- ----- 

קק"ל  –פרויקט טיילת נחל פרת 
התקשרות בחוזה עפ"י מכרז  -

 - של אחר
 אושר פה אחד

28.  
הנחת ארנונה למשרתי 

 מילואים 
 ----- עמיעד כהן 14

 
הנחת ארנונה למשרתי מילואים 

  2019מתחילת שנת  5% –
 מ"ר 100עד 

 אושרה
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

29.  

 אישור עבודה נוספת 
 ישראל מלאכי  –

 )גזבר המועצה( 
בתיאום עם ראש 

 תקף לשנה אחת-המועצה

16 ----- ----- 

 
 עבודה נוספת 

 -)גזבר המועצה(  לישראל מלאכי
 אושרה פה אחד

30.  

  –אישור עבודה נוספת 
מנהלת מרכז  –נגה הכהן 

לטיפול האלימות 
 במשפחה

16 ----- ----- 

 
  –עבודה נוספת 

מנהלת מרכז לטיפול  –נגה הכהן 
האלימות במשפחה בכפוף לנוהל 

  –המאושר 
 אושרה פה אחד

31.  
  –אישור עבודה נוספת 

  –בת שבע סמוטני 
 עובדת תכנון 

16 ----- ----- 

 
  –עבודה נוספת 

עובדת תכנון  –בת שבע סמוטני 
  –בכפוף לנוהל המאושר 

 אושרה פה אחד

32.  
מינוי הגב' אדית מזרחי 
כיועצת ראש המועצה 
 לקידום מעמד האישה

14 ----- ----- 

מינוי הגב' אדית מזרחי כיועצת 
ראש המועצה לקידום מעמד 

 - האישה
 אושר פה אחד

  

 ליאת עטיה  :רשמה


