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 8.9.15"ד באלול כ מתאריך –  5מס' החלטות מליאה ריכוז 

 
 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.  
פרוטוקול מליאה אישור 

 ---- ---- 19 קודם
 4פרוטוקול מליאה מס' 

אושר פה  - 7/7/15מתאריך 
 אחד

2.  
אישור פרוטוקול ועדת 

  כספים
וטוקול ועדת כספים מתאריך פר אליהו בראון  ---- 19

 אושר - 7/7/15

3.  
ועדת  אישור פרוטוקול

 אליהו בראון  ---- 19 בטחון

 

פרוטוקול ועדת ביטחון 
 אושר - 15/7/15מתאריך 

 

 ---- ---- 15 אישור פרוטוקול ועדת חינוך  .4
פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 

 אושר פה אחד - 28/7/15

 ---- ---- 20 6/15אישור תב"רים מס   .5

 תב"רים מס':

 1814,3289,4513,4515 ,4516 
,4517 ,5056 ,5060,5061,5062 ,

6322 ,6324 ,6325 ,6326 ,6327 ,
6328 ,6329 ,6330 ,6332 ,6333 ,
6334 ,6335 ,6336 ,7033 ,7041 ,
7043 ,8002 ,9246 ,9267 ,9268 ,

9269 ,9270 ,9271 ,9272 - 
 פה אחד ואושר

6.  
אישור תב"רים סגורים 

2014 20 ---- ---- 
  – 2014תב"רים סגורים 

 פה אחד ואושר

7.  
דו"ח המלצות הועדה ל

ביקורת בנושא קופות 
 המועצה

 נבון בר ---- 17

המלצות הועדה לענייני ביקורת 
בנוגע לדו"ח מבקרת המועצה 

 -בנושא "קופות המועצה" 
 אושרו
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

8.  
אישור פרוטוקול ועדה 

 11 מקצועית לענייני תמיכות

 

 נבון בר

 יחיאל
 אמויאל
 פרנסיס
 מועטי

 שלמה כהן

 עידו כץ 

 אריאל כהנא

פרוטוקול ועדה מקצועית 
 8/9/15לענייני תמיכות מתאריך 

 אושר -

9.  
אישור פרוטוקול ועדת 

 11 משנה לתמיכות 

 

 נבון בר

יחיאל 
 אמויאל

 פרנסיס
 מועטי

 שלמה כהן

 עידו כץ 

 אריאל כהנא

פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 
 שראו - 31/8/15מתאריך 

10.  
 תמיכותמתן תבחינים ל

 11 2016 לשנת

 

 נבון בר

 יחיאל
 אמויאל
 פרנסיס
 מועטי

 שלמה כהן

 עידו כץ

 אריאל כהנא 

תבחינים למתן תמיכות לשנת 
 אושרו - 2016

11.  
 תבחינים למתן רשות 

שימוש / הפעלה אתר שילה 
 הקדומה

 שלמה כהן ---- 14
תבחינים למתן רשות שימוש 

 -והעלה של אתר תל שילה 
 ושרוא

12.  
מורשי חתימה מדיניות 

מורשי חתימה בחשבון מדיניות  אליהו בראון ---- 14 בחשבון בנק של בתי הספר  
 האושר -בנק של בתי הספר 

13.  
 נוהל נסיעות לחו"ל 

במימון / השתתפות מועצה 
 אזורית מטה בנימין

15 ---- ---- 
נוהל נסיעות לחו"ל במימון / 
השתתפות המועצה האזורית 

 אושר פה אחד -ין מטה בנימ

14.  
  –מינוי ועד מקומי ראשון 

 גני מודיעין
שלמה  14

 -מינוי וועד ראשון לגני מודיעין  ---- מרמורש
 אושר
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

 16 הרכב מליאת מועצה דתית  .15

 

 נבון בר

יחיאל 
 אמויאל

 אריאל כהנא

רשימת המומלצים למליאת  ----
 אושרה -מועצה דתית 

16.  

הרכב מליאת מועצה דתית 
הצגת  –נא הצעת אריאל כה

המועמד יואב שטרנברג 
 למועמד עשירי ברשימה

 נדחתה -הצעת אריאל כהנא  4 12 3

17.  
שינוי הרכב ועדות המליאה 

2015  16 ---- ---- 
רשימת הרכב ועדות המליאה 

       – 8/9/15נכון לתאריך 
 פה אחד האושר

18.  

 

מינוי כל חברי המליאה 
ועדת ושהגישו מועמדות ל

  ישובים
 

13 8 
 אהאבי רו

 ישראל גנץ

שהגישו  כל המועמדים
עדת ישובים ולחברי ו מועמדות

 אושרו -

 

 רשמה: ליאת עטיה


