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 7מס'  -פרוטוקול החלטות מליאת מועצה

 2013באוקטובר  22י"ח בחשוון מיום שלישי 

 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1. 1
. 

 פרוטוקול מליאה אישור 
 6מס' 

19 ______ ______ 

 
פרוטוקול מליאת המועצה 

  27.08.13מתאריך 
 .אושר פה אחד

 

 ______ ______ 19 אישור קריאת רחובות גבעון החדשה  .2

 
פה אחד מליאת המועצה מאשרת 

 קריאת רחובות בגבעון החדשה.
 

3. 2
. 

מגרש  גן ילדים -פטור ממכרז אישור 
 ישוב חשמונאים 215

16 ______ 
 שטרן שבח
 לשם  דורון
 בר און אליהו

פטור ממכרז בגן ילדים בישוב 
 אושר. – 215חשמונאים מגרש 

4. 3
. 

 2012 דו"ח על התאגידים עירוניים
 חל"פ ומתנ"ס

 בראון  אליהו ______ 15

 
 2012מאשרת את ד"וחות  המליאה

 של החברה לפיתוח והמתנ"ס.
 

 18 מינוי ועדות ביקורת בישובים  .5
 

______ 
 

 בראון אליהו 

 
מינוי ועדות ביקורת בישובים: 

נחליאל, גבעון החדשה, נווה צוף, 
 ו.אושר –נילי, עטרת ודולב 

6. 5
. 

מועצה  – 2012אישור דו"ח כספי 
 אזורית מטה בנימין.

 
15 

אליהו 
 אוןבר

 מרמורששלמה 
 שטרן שבח

 דורון לשם

 
מאשרת את הדו"ח  המליאה

של מועצה אזורית  2012הכספי 
 נימין.מטה ב

 ______ 15 אישור פרוטוקול ועדת ביקורת  .7

 בראון אליהו 
 שטרןשבח 
  מרמורש שלמה

 לשם דורון 
 בריזל ניצן 

פרוטוקול ועדת ביקורת מתאריך 
 אושר. 20.10.13

 בועז ארנון  ______ 18 אישור תקציבי ישובים  .8

 
 תקציבי הישובים:

שילה, טלמון, נריה וחרשה 
 אושרו.
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

9.  

 ______ ______ 19 א' 7ס' אישור תב"רים מ

תב"רים מס': 
1775,1778,1792,1793,1794,1795,
1802,1803,1813,1816,1817,1822,
1823,1824,1825,1826,4500,4928,
6089,6102,6273,6274,6275,6276,
6277,6278,6279,6280,7030,7031,
7032,7033,7034,7035,7036,9058 

 אושרו פה אחד.

, 3265, 3266, 3267 ,3261 ______ _____ 19 ב' 7אישור תב"רים מס' 
 אושרו פה אחד. 3262,3263,3264

10.  
ההכנסות השוטפות לטובת שעבוד 

 ______ 18  מלוות שהמועצה לקחה ותיקח

 
 אליהו בראון 

 
 

 
לשעבד מאשרת מליאת המועצה 

 ת הרשות לטובת:את הכנסו
 

 מש"ח שנלקחו 2.15.מלווה בסך 1
 (.7024מבנק לאומי )תב"ר 

  תלקחמש"ח ש 10.2מלווה בסך . 2
תב"ר  -נק )טרם נקבע מאיזה ב

 .(7032מס' 

11.  
אישור  עדכון  צווי ארנונה ועדים 

 שבח  10 2014
 שטרן

 אליהו בראון

 
  :צו ארנונה ועדים

אדם, עלי, כפר האורנים, נחליאל, 
מצפה יריחו, חשמונאים ונעלה 

 אושר. – 2014לשנת 

12.  
 2014צו ארנונה מועצה 

  10 
 שפר יוסי

שלמה 
 מרמורש

 אליהו בראון 

המליאה מאשרת את צו הארנונה 
 2014של המועצה המוצע לשנת 

כולל השינויים שהוצגו ע"י יזהר 
דגני בכפוף לשיעור העדכון של 

 משרד הפנים.

13.  
 , 2014אישור צו ארנונה מבוא חורון 

 אליהו בראון ______ 11 (עם הורדת תעריף הרפת)
 2014נת צו ארנונה מבוא חורון לש

כפוף לשיעור העדכון מאושר ע"י 
  מליאת המועצה.

14.  
  –עדכון תבחינים לתמיכות 

 ______ 10 על יסודי
 אליהו בראון 

 עופר חרבי

מקבלת את  מליאת המועצה
ובפרק  המלצת הוועד המקצועית

 -הנוגע למוסדות תיכוניים תת
פרק "אופן חלוקת התמיכה" 

 .5מאשרת את הוספת סעיף 
 

15.  
שפר לשנות את התעריף  הצעת יוסי

 נדחתה.ההצעה  6 6 1 האחיד לנמוך יותר.

16.  
הסתייגות שלמה מרמורש מצו 

לא להעלות לדיון את  –הארנונה 
 .נושא המסחר ותעשייה

 ההצעה נדחתה. 7 4 2

 רשמה: ליאת עטיה


