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 תשע"ח–חשון–'ו

26/10/2017 

  7/17 יכוז החלטות מליאה מס'ר    

 2017באוקטובר  25 –ה' בחשון תשע"ח         

 

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.  
 
חטיבה  –תכנית עבודה 

 חברה וקליטה –להתיישבות 
13 ---- ---- 

 
 –חטיבה להתיישבות  –תכנית עבודה 

 אושרה פה אחד -חברה וקליטה 

 6/17שינוי פרוטוקול קודם    .2
 10.09.17מיום 

 עידו כץ ---- 12
 

 6/17שינוי פרוטוקול מליאה קודם מס' 
 אושר  - 10.09.17מיום  

3.  
 6/17מליאה מס' ריכוז החלטות 
 10.09.17מיום 

 עידו כץ ---- 12
 

  6/17ריכוז החלטות מליאה מס' 
 אושרו - 10.09.17מיום 

 פרוטוקול ועדת ישובים  .4
  1.10.17מיום  

13 ---- ---- 
 - 1.10.17פרוטוקול ועדת ישובים מיום 

 אושר פה אחד

5.  
 פרוטוקול ועדת ביטחון 

  5.09.17מיום 
13 ---- ---- 

 
 - 5.09.17פרוטוקול ועדת ביטחון מיום 

 אושר פה אחד

6.  
 

שינויים  – 2017תקציב 
 בסיווגים פנימיים 

13 ---- ---- 
 

שינויים בסיווגים  – 2017תקציב 
 אושרו פה אחד -פנימיים 

7.  
 

  7/17תב"רים מס' 
12 

 
---- 

 
איריס 

 זנגי

 
, 6164, 5660, 5090, 5089מס' :  תב"רים

 אושרו - 9312, 9232, 6437, 6436, 6434

8.  
 -מינוי קלמן מרקו 

 –מ"מ למנהל הארנונה 
 )אפי פלס( 

13 ---- ---- 
מינוי קלמן מרקו למ"מ למנהל הארנונה 

 אושר פה אחד –)אפי פלס( 

9.  
מינוי הגב' מירי מחמלי ל"גובה 

 מנהל גביה –ארנונה" 
13 ---- ---- 

מינוי הגב' מירי מחמלי ל"גובה ארנונה" 
  -מנהל גביה  –

 אושר פה אחד

10.  
הארכת תוקף חוק עזר למטה 

בנימין )אגרת ביוב( )תיקון מס' 
 2013 -( תשע"ג 1

 ---- נבון בר 12
הארכת תוקף חוק עזר למטה בנימין 

 –( תשע"ג 1)אגרת ביוב( )תיקון מס' 
 אושר  – 2013
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא

11.  
 מינוי שלמה מרמורש 

  –ליו"ר ועדת ביקורת 
 במקום יוסי שפר 

 ---- נבון בר 11
מינוי שלמה מרמורש ליו"ר ועדת ביקורת 

 אושר -במקום יוסי שפר 

12.  
הוספת שלמה מרמורש לחבר 

 הסמים בנגע בועדה למאבק
12 ---- ---- 

הוספת שלמה מרמורש לחבר בועדה 
  –למאבק בנגע הסמים 

 אושרה פה אחד

 ---- ---- 12 חינוך  הוספת חבר לועדת  .13
 –מינוי יצחק לנגה כחבר בועדת חינוך 

 פה אחד אושר

14.  
ישראל גנץ עם  –נסיעה לחו"ל 

אפשרות לצירוף איש מקצוע 
 נוסף.

12 ---- 
ישראל 

 גנץ

ישראל גנץ עם אפשרות  –נסיעה לחו"ל 
לצירוף איש מקצוע נוסף להובלת 

  אושר –הפרויקטים 

15.  

 
 –שכר בכירים  70%-65%

אריאל ניסן  -למנהל אגף חינוך 
 1.10.17-מיום היכנסו לתפקיד 

13 ---- ---- 
 –לאריאל ניסן  - 70%-65%שכר בכירים 

  –מנהל אגף חינוך 
 אושר פה אחד

  

 ליאת עטיה  :רשמה   


