בס"ד

ישיבת מליאה מס' 4/20
ו' במנחם אב 27 ,ביולי 2020

ריכוז החלטות מליאה מס' 4/20
נושא

.1

שמיעת טענות
של הוועד
המקומי גני
מודיעין בעניין
הטלה ראשונה
של מיסי ועד
מקומי

.2

שמיעת טענות
של הוועד
המקומי כוכב
יעקב-תל ציון
בעניין הטלה
ראשונה של
מיסי ועד מקומי

.3

מינוי הגב' אורלי
לוי ליועצת
לקידום מעמד
האישה במועצה

.4

מינוי משרת
אמון של עוזר
מקצועי לראש
המועצה יהונתן
דנינו מ"ז
204217996

.5

מינוי עו"ד
מרדכי בוטבול
לוועדת ביקורת
בנעלה
במקום עומר כהן

בעד

15

נגד

----

נמנע

החלטה

לדחות את הטענות שהועלו בפני
גולן כהן
שרון המליאה ע"י חברי הוועד המקומי
אפיאביטל גני מודיעין בעניין הטלה ראשונה
אבי
של מיסי ועד מקומי

14

אבי
אביטל

ללי דרעי
אפי שרון
גולן כהן
יהודה כהן

לדחות את הטענות שהועלו בפני
המליאה ע"י חברי הוועד המקומי
כוכב יעקב-תל ציון בעניין הטלה
ראשונה מיסי ועד מקומי

19

-----

-----

מינוי הגב' אורלי לוי ליועצת
לקידום מעמד האישה במועצה
אושר פה אחד

19

17

-----

ראובן
וולף

-----

איריס זנגי

1

מינוי משרת אמון של עוזר
מקצועי לראש המועצה יהונתן
דנינו מ"ז 204217996
אושר פה אחד

מינוי עו"ד מרדכי בוטבול
לוועדת ביקורת בנעלה במקום
עומר כהן
אושר
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נושא

בעד

.6

נגד

נמנע

מינוי דירקטורים
לחברה הכלכלית
במקום
יערה איתן
ואביחי בוארון
דקלה יקותיאלי
מ"ז 035856624
יהודה כהן
מ"ז 204052401
יכהן מתאריך
1.08.2020
עד לתאריך
31.03.2022
ואדמונד חסין
מ"ז 013280367
יכהן מתאריך
1.04.2022
עד כניסת
המליאה החדשה
לתפקיד לאחר
הבחירות הבאות

13

-----

איריס זנגי
ראובן וולף

.7

אישור תקציבי
ישובים 2020

17

-----

-----

.8

אישור תב"רים

17

-----

-----

החלטה

מינוי דירקטורים
לחברה הכלכלית
במקום
יערה איתן
ואביחי בוארון
דקלה יקותיאלי
מ"ז 035856624
יהודה כהן
מ"ז 204052401
יכהן מתאריך 1.08.2020
עד לתאריך 31.03.2022
ואדמונד חסין
מ"ז 013280367
יכהן מתאריך 1.04.2022
עד כניסת המליאה החדשה
לתפקיד לאחר הבחירות הבאות
אושר

2

תקציבי הישובים:
בית חורון ₪ 1,306,400 -
גבעון החדשה ₪ 1,898,678 -
דולב ₪ 1,298,500 -
כפר האורנים ₪ 10,286,316 -
מבוא חורון ₪ 1,945,000 -
מצפה יריחו ₪ 5,280,400 -
נווה צוף ₪ 872,751 -
נחליאל ₪ 1,800,000 -
נעלה ₪ 4,060,227 -
עטרת ₪ 832,568 -
ענתות ₪ 768,456 -
עפרה ₪ 11,143,200 -
פסגות ₪ 1,970,719 -
רימונים ₪ 1,211,082 -
אושרו פה אחד
תב"רים מס':
,4945 ,4944 ,1879 ,1863 ,1851
9270 ,9335 ,6503 ,5692 ,4946
אושרו פה אחד
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נושא

בעד

נגד

נמנע

החלטה

אישור תב"רים
לסגירה

17

-----

-----

תב"רים לסגירה מס':
,6416 ,6412 ,6409 ,6408 ,6352
6444 ,6446 ,6432 ,6419 ,6418
אושרו פה אחד

אישור תיקון
 ; .10תקציב 2020

14

-----

אפי שרון
גולן כהן
איריס זנגי

תיקון תקציב 2020
אושר

דו"חות כספיים
.11
חכ"ל 2019

17

-----

-----

דו"חות כספיים
חכ"ל 2019
אושרו פה אחד

דו"חות כספיים
משכן שילה
.12
2019

17

-----

-----

דו"חות כספיים
משכן שילה 2019
אושרו פה אחד

.9

.13

אישור דו"ח
כספי מתנ"ס
בנימין 2019

העלאת נושא
שלא היה בסדר
היום בדבר
האצלת סמכויות
.14
לרפול אנגל
כמ"מ יו"ר
הוועדה
לתכנון ובניה
האצלת סמכויות
לרפול אנגל
.15
כמ"מ יו"ר
הוועדה
לתכנון ובניה

17

14

14

-----

-----

-----

-----

-----

-----

אישור דו"ח כספי
מתנ"ס בנימין 2019
אושרו פה אחד

העלאת נושא שלא היה בסדר
היום בדבר האצלת סמכויות
לרפול אנגל כמ"מ יו"ר הוועדה
לתכנון ובניה
אושר פה אחד

האצלת סמכויות לרפול אנגל
כמ"מ יו"ר הוועדה לתכנון ובניה
אושרה פה אחד

רשמה  :ליאת עטיה

3

