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 2/20 יכוז החלטות מליאה מס'ר

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  

 
  נוסחת השתת הקיצוץ

 ישובים ה הקצבותב
 
 : 4חלופה 

 70%  הקיצוץ מתוך מסך
מושת על כלל  עמלת הגביה

  הישובים.

 30% ושת עלמקיצוץ מסך ה 
 איתנים.הישובים ה 15

  קיצוץההגבלת טווח 
(15.5%-22%) 

 בתוספת תיקון עיוותים
 (5%)במינימום 

13 
 עידו כץ

 ----- יוסי שפר

  נוסחת השתת הקיצוץ
 בהקצבות הישובים

 4עפ"י חלופה 
 

 אושר

2.  
מינוי ועדות ביקורת בישובים 

 מצפה יריחו, 
 ענתות ואדם

אבי  ----- 20
 אביטל

מינוי ועדת ביקורת 
 :בישובים

 
 :מצפה יריחו
 ישי איתן

 יוסי מרקוביץ
 זהבה לזרוביץ

 ברק תמיר
 : ענתות

 רותם ידיד
 אורי סטריק
 שרה אלבז

 : אדם
 אודליה בן ארצי

 יפית שזו
 מרסל רוזנטל
 ניסים בהט

 רפי חן
 אושר

 

 ----- ----- 20 ארנונה מינוי ועדת ערר  .3

 מינוי ועדת ערר ארנונה:
  –עו"ד אלון חן 
 יו"ר הוועדה

 הרב דניאל לונצר
 עו"ד אבינועם גואלמן 

 אושר פה אחד
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

 ----- ----- 20 2/20תב"רים מס'   .4

 
 :תב"רים מס'

1831 ,1851 ,1872 ,1876 ,
1884 ,1885 ,3308 ,3330 ,
3331 ,3332 ,3333 ,4573 ,
4942 ,5069 ,6460 ,6494 ,
6495 ,6496 ,6497 ,6498 ,
6499 ,6500 ,6501 ,9191 ,

9303 ,9310 ,9335 
 אושר פה אחד

 

 ----- ----- 20 סגירת תב"רים  .5

 
 :תב"רים לסגירה מס'

1781 ,1813 ,1859 ,3288 ,
3315 ,4533 ,4535 ,4538 ,
4542 ,4543 ,4570 ,4933 ,
5085 ,5661 ,5671,5675 ,
6158 ,6257 ,6329 ,6339 ,
6353 ,6381 ,6398 ,6399 ,
6402 ,6403 ,6405 ,6410 ,
6411 ,6413 ,6414 ,6415 ,
6421 ,6428 ,6434 ,6437 ,
9185 ,9215 ,9250 ,9269 ,

9273 ,9298  
 פה אחדאושר 

 

6.  
המלצות ועדת ישובים בנושא 
סנקציות מול ישובים שאינם 
 מגישים תקציב עפ"י ההנחיות

18 ----- 

יהודה 
 כהן

 אבי 
 אביטל

 
המלצות ועדת ישובים 
בנושא סנקציות מול 

ישובים שאינם מגישים 
 תקציב עפ"י ההנחיות

 אושר
 

7.  
ישראל גנץ  –אישור טיסה 

בין התאריכים  לוושינגטון
26.01.20-30.01.20 

20 ----- ----- 

 
טיסה  –ישראל גנץ 

 לוושינגטון 
 :בין התאריכים 

26.01.20-30.01.20 
 פה אחד אושר

 
 

 שמה : ליאת עטיהר


