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 17/6 יכוז החלטות מליאה מס'ר                                                               

 2017בספטמבר  10 –י"ט באלול תשע"ז                                                       

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  

 
 ריכוז החלטותאישור 

 מליאה 
 6/17מס'  קודם

18 ----- ----- 

 
  5/17ריכוז החלטות מליאה מס' 

 26.07.17מיום 
 אושרו פה אחד

2.  
אישור פרוטוקול ועדת חינוך 

 10.08.17מיום 
16 

 

----- 

 

 אפי שרון
 יצחק לנגה

 
 פרוטוקול ועדת חינוך 

  10.08.17מיום 
 אושר 

3.  
אישור תבחינים לתמיכות 

2018 
16 ----- 

 איריס זנגי
 רמי ביתן

 
המליאה מאשרת את המלצת הועדה 

המקצועית בכל הנוגע לתבחינים 
. כן מאושר נוהל 2018לתמיכות לשנת 

 הפיקוח.

4.  
אישור פרוטוקול ועדה 

 20.08.17מקצועית לתמיכות 
16 ----- 

 איריס זנגי
 רמי ביתן

 פרוטוקול ועדה מקצועית 
  20.08.17לתמיכות מיום 

 אושר 

5.  
אישור פרוטוקול ועדת 

 20.08.17משנה לתמיכות 
16 ----- 

 איריס זנגי
 רמי ביתן

 פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות 
 20.08.17מיום 

 אושר

 ----- ----- 18 6/17אישור תב"רים מס'   .6

 3310, 3307,3308תב"רים מס' :
6435,6432,6431, 

 9203 ,9311 ,9313 
 פה אחדאושרו 

7.  
אישור תב"רים סגורים 

2017 
18 ----- ----- 

 
 תב"רים מס' :

 1799 ,2111 ,3222 ,3257 ,3286 ,3290 ,
3291 ,5080 ,6121 ,6168 ,6220 ,6283 ,
6319 ,6323 ,6327 ,6401 ,9113 ,9138 ,
9148 ,9149 ,9208 ,9212 ,9226 ,9280 ,

9289 
 אושרו פה אחד
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

8.  
 אישור עדכון תקציב

  1/17מילואים מס' 
 + בקרה 

17 ----- 
אליהו 
 בראון

  1/17עדכון תקציב מילואים מס' 
 ש"חא 594,560ע"ס 

 אושר 

9.  
 אישור האצלת סמכויות

 גני מודיעין  
18 ----- ----- 

 
 האצלת סמכויות לועד מקומי 

להטיל ארנונה ועד מקומי  -גני מודיעין 
 ולגבות ארנונה ועד מקומי.

 פה אחד האושר

10.  
 – 2018אישור צו ארנונה 

 ועד מקומי מצפה יריחו 
18 ----- ----- 

 ועד מקומי מצפה יריחו  – 2018צו ארנונה 
 אושר פה אחד

11.  
אישור תקציב ועד מקומי 

 2017 -גני מודיעין 
18 ----- ----- 

 
 2017 –תקציב גני מודיעין 

 ש"ח 1,208,940ס ע"
 אושר פה אחד

12.  
 – 301מגרש  ביטול הקצאת

 תל ציון
 ויציאה למכרז חדש

12 
 יוסי דרמר
 אלעזר סלע

 יצחק לנגה
 ישראל גנץ

 המליאה מבטלת את החלטתה 
לאמץ את החלטת הועדה המקצועית 

בדבר הקצאת המגרש לעמותת 
גורסוורדין ומאשרת ביצוע הליך הקצאה 

 מחדש.

13.  
 אישור נציגי ציבור 

 לוועדות בחינה 
18 ----- ----- 

 
 נציגי הציבור הגב' עפרה גבריאלי 

 ומר מיכאל יעקובי 
 אושרו פה אחד

14.  
  –אישור עבודה נוספת 

 דנית יזדי עו"ד 
17 

 אדמונד 
 חסין

----- 

 
המליאה מאשרת עבודה נוספת לעו"ד 
 דנית יזדי בהגבלות אשר פורטו בבקשה.

 

 
 ליאת עטיה  :מהרש

 

 


