
 בס"ד

 
 21.5.17 -3/17מליאה מס'                                              

 
 
 

1 
 

 

  172/ יכוז החלטות מליאה מס'ר

 2017במרץ  8 – - י' באדר תשע"ז

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  
 

 מליאה  ריכוז החלטותאישור 
  2/17מס'  קודם

16  -----  

2.  
 אישור פרוטוקולים 

 ועדת חינוך 
16  -----  

  עופר חרבי  15 פרוטוקול וועדת ביטחון  .3

4.  
צירוף ארבעה חברים נוספים 
עופר חרבי, יחיאל אמויאל, 

 נבון ברפרנסיס מועטי, 
15    

5.  
אישור פרוטוקול ועדת 

 יישובים
15  

מיכל רוטמן 
ואליהו 
 בראון

 

  -----  17 אישור פרוטוקול ועדת כספים  .6

7.  
כפי  2016שינויים בתקציב 
 שהוצג

16  
אליהו 
 בראון

 

  16 אישור דוח רבעוני תקופתי  .8
אליהו 
 בראון

 
 

9.  
הקפאת תקציבים בסעיפים 

 הגמישים
14 ----- 

אליהו עופר 
 ומיכל

 

  ----- 17 3/17תברים   .10

1815 ,1848 ,1850 ,1853 ,1854 ,1855 ,
1856 ,1857 ,1858 ,1859 ,1860 ,1861 ,
1862 ,2105 ,3307 ,3308 ,3309 ,5084 ,
5085 ,5086 ,5591 ,5603 ,5660 ,6408 ,
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

6409 ,6410 ,6411 ,6412 ,6413 ,7044 ,
8009 ,8010 ,8213 ,9156 ,9231 ,9250 ,
9264 ,9271 ,9291 ,9302 ,9303 ,9304 ,

9305 ,9306 ,9307 ,9308 

 ----- ----- 17 תקציבי יישובים  .11

 –, כפר האורנים ₪ 1,080,950 –דולב 
, ₪ 980,000 –, נוה צוף  ₪ 11,2016,900

 –,  ענתות ₪ 1,322,835 –רימונים 
, ₪ 1,844,576 –, נחליאל ₪ 863,580

 –, עפרה ₪ 677,700 –מעלה לבונה 
 2,512,889 –, כוכב יעקב ₪ 11,321,720

, מצפה ₪ 2,231,409 –, כוכב השחר ₪
 –, חשמונאים ₪ 4,708,800 –יריחו 

 2,393,000 –, מבוא חורון ₪ 8,978,800
 –, חדשה ₪ 698,677 –, עטרת ₪

, ₪ 2,353,700 –, בית חורון ₪ 1,504,997
 3,357,129 –, נעלה ₪ 10,459,000 –עלי 
 –, מכמש ₪ 3,164,208 –, שילה ₪

, ₪ 560,300 –, מתתיהו ₪ 722,800
 הגישו לא  -, פסגות ₪ 854,032 -נילי

, גני 2016 משנת במליאה יאושר, תקציב
 –תקציב יאושר בקרוב, אדם -מודיעין

-לא הגישו תקציב יאושר התקציב מ
 –(, טלמון 2016תקציב  )לא אושר 2015

 עדיין אינו פועל כוועד

12.  
אגרת ביוב כפי שהוצג ע"י 

 הישובים והגזבר
14  

אליהו 
בראון, עופר 

חרבי, 
 איריס זנגי

 

  -----  16 מינוי ועדת ביקורת בעלי   .13

14.  
אליצור  מינוי הגב' גיתית

לנציגת המועצה בוועדות 
 בחינה

17  ----- 
 

 

1
5 

צירוף יצחק לנגה כחבר 
 הנהלת המתנ"ס

14    

 טליה ארליך  :רשמה

 


