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 9/17 יכוז החלטות מליאה מס'ר                                                

 2017 בנובמבר  27 – ט' בכסלו תשע"ח                 

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.  

 

מינוי אלעזר סלע לניהול ישיבת 
  9/17מליאה מס' 

 )בשל איחור ראש המועצה(

12 ---- ---- 

 

מינוי אלעזר סלע לניהול ישיבת 
 (27.11.17)מיום  9/17מליאה מס' 

 אושר פה אחד

2.  
 

אישור ריכוז החלטות מליאה 
 (25.10.17) 7/17מס' 

13 ---- ---- 

 
 7/17מס' ריכוז החלטות מליאה 

(25.10.17) 
 אושר פה אחד

3.  
 

אישור החלטת מליאה שלא מן 
 (15.11.17) 8/17המניין מס' 

 נבון בר ---- 12

 
 החלטת מליאה שלא מן המניין 

8/17 (15.11.17 ) 
 אושרה 

4.  
 

אישור פרוטוקול ועדת ביטחון 
(8.11.17) 

 אבי רואה ---- 16
 

 ( 8.11.17פרוטוקול ועדת ביטחון )
 אושר

5.  
 

אישור פרוטוקול ועדת חינוך 
(8.11.17) 

 רואה אבי ---- 16
 

  (8.11.17פרוטוקול ועדת חינוך )
 אושר
 
 
 
 

6.  
 

  אישור דו"חות כספיים
 2016 -חל"פ 

16 ---- 
  
 בר נבון 
 בראון אליהו

 
  2016 –דו"חות כספיים חל"פ 

 אושרו
 

7.  
אישור פרוטוקול ועדה מקצועית 

 (12.11.17לתמיכות )
2 8 7  

 
פרוטוקול ועדה מקצועית לתמיכות 

(12.11.17 ) 
 חוזר לדיון בוועדה

8.  
אישור ארנונת ועד מקומי גני 

 2018 -מודיעין 
 זנגי איריס ---- 17

 
ארנונת ועד מקומי גני מודיעין 

 אושר - 2018

 ---- 19  8/17אישור תב"רים מס'   .9
 ברנבון 

 עופר חרבי

 תב"רים מס' :
 1832 ,1863 ,1864 ,2114 ,3310 ,

3311 ,4533 ,4534 ,4535 ,4536 ,
4538 ,4929 ,5068 ,5089 ,5090 ,
6343 ,6397 ,6438 ,6439 ,6440 ,
6441 ,8216 ,9311 ,9317 ,9324 - 

  אושרו



 בס"ד
 

 27/11/17  - 9/17מליאה מס'                                        
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

 ---- 17 אישור תקנון שילה הקדומה  .10
 שרון אפי 
  בר נבון

 
 תקנון שילה הקדומה

 אושר 

11.  
 

 –אישור קריאת שמות לרחובות 
 נחליאל, ניל"י, נעלה

21 ---- ---- 

 
שמות לרחובות בישובים נחליאל, 

 ניל"י ונעלה 
 אושרו פה אחד

12.  
 אישור עבודה נוספת 

 לאריאל ניסן
21 ---- ---- 

 עבודה נוספת לאריאל ניסן  
 אושרה פה אחד

 ---- נבון בר 20 אישור הרכב הנהלת המתנ"ס  .13
 

  2016הרכב הנהלת המתנ"ס לשנת 
 אושר 

14.  

 
  – הצעת שלמה מרמרוש

 שר לסגןפניית חברי המליאה 
 מלואבבקשה שיפעל ב הביטחון

  להשלטת סמכותו
 .רענן בזית סדר

 

2 9 8 
 –ההצעת שלמה מרמורש 

 יורדת מסדר היום 

  

 ליאת עטיה  :רשמה


