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  29.12.15י"ז בטבת  מתאריך –  7 מס'החלטות מליאה ריכוז 

 

 
 

 החלטה נמנע נגד בעד ושאנ

1.  
 פרוטוקול אישור 

 ----- ----- 24 6מס'  מליאה קודם
 -27.10.15מתאריך  6פרוטוקול מליאה מס' 

  אושר

2.  
 פרוטוקולים אישור 

שלמה  ----- 25  ועדת ישובים
 כהן

פרוטוקולים ועדת ישובים מתאריכים: 
 אושרו - 15.12.15, 20.10.15

3.  
 פרוטוקול אישור 

 ----- ----- 25 תועדת תיירו
 - 15.11.15פרוטוקול ועדת תיירות מתאריך 

 אושר

4.  
 פרוטוקול אישור 

 ועדת חינוך
25 ----- ----- 

 – 15.10.15פרוטוקול ועדת חינוך מתאריך 
 אושר פה אחד

5.  
פרוטוקול הועדה לענייני 

 ----- ----- 24  ביקורת
פרוטוקול הועדה לענייני ביקורת מתאריך 

16.11.15 –  
 פה אחד אושר

6.  
מינוי נציגים לתאגיד 

  שילה הקדומה –עירוני 
22 ----- 

שלמה 
 כהן

אליהו 
 בראון

מיכל 
 רוטמן

רת את הפעלת אתר מליאת המועצה מאש .1
שילה הקדומה על ידי עמותת משכן שילה 

 כעמותה עירונית.
יבות המועצה ההפעלה תהיה בהתאם למחו .2

כלפי המינהל האזרחי על כל תנאיו ללא יוצא 
 ל.מן הכל

היועץ המשפטי יכין חוזה אשר יעגן  .3
התחייבויות אלו של העמותה תוך הוספת 

סעיף המאפשר למועצה לבטל את ההסכם 
 בכל עת בהודעה מוקדמת של שלושים יום.

עמותה וועד המנהל של הנציגי המועצה ב
 :הינם

 מר אבי רואה, יו"ר.  –יו"ר המועצה  .א
מר אדמונד חסין,  –יו"ר ועדת תיירות  .ב

 את המועצה. חבר מלי
מר  –מנהל מחלקת התיירות במועצה  .ג

 משה רונצקי.
 נציג ציבור –יובל גרינוולד  .ד
 נציג ציבור. –יעקב ניצן  .ה
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7.  
מינוי ועדת ביקורת 

 ----- ----- 25 בישובים
גבעון  –מינוי ועדת ביקורת בישובים 

  –החדשה, ענתות, ניל"י, ורימונים 
 פה אחד אושר

8.  
דו"חות כספיים לשנת 

2013 19 ----- 

בעז 
 שמואלי
אליהו 
 בראון

 יעל זאבי
דורון 
 לשם

 עידו כץ
 רמי ביתן

 - 2013דו"חות כספיים לשנת 
 אושרו

9.  
 דו"חות כספיים 

 2014לשנת 
21 ----- 

בעז 
 שמואלי

 אפי שרון
 יעל זאבי

דורון 
 לשם

 - 2014דו"חות כספיים לשנת 
 אושרו

10.  
תבחין גיוס כספים עם 

 90% – 2תיקון של סעיף 
25 ----- ----- 

 –תבחין גיוס כספים עם התיקון המוצע 
 90% -יעלה ל 2סעיף 

 אושר

 ----- ----- 25 8/15תב"רים מס'   .11

 

 :8/15תב"רים מס' 

1779 ,1791 ,1819 ,1834 ,1848 ,1849 ,1850 ,
2112 ,2113 ,3290 ,3291 ,3292 ,4518 ,4519 ,
4520 ,4521 ,4522 ,4523 ,4524 ,4525 ,4526 ,
4527 ,4528 ,4529 ,5001 ,5064 ,5065 ,5066 ,
5067 ,5068 ,5069 ,5070 ,5071 ,5072 ,5073 ,
5074 ,5075 ,6164 ,6221 ,6277 ,6229 ,6273 ,
6274 ,6275 ,6339 ,6340 ,6341 ,6342 ,6343 ,
6344 ,6345 ,6346 ,6347 ,6348 ,8002 ,9156 ,

9268 ,9276 ,9277 –  
 אושרו פה אחד

 

מעבר המתנ"ס לעמותה   .12
 ן עירוניתמעי

אליהו  ----- 24
 בראון 

 

מליאת המועצה האזורית מטה בנימין מאשרת 
 את התנהלותו של המתנ"ס כעמותה 

נון האחיד המעודכן 'מעין עירונית' על פי התק
 2013לחודש מאי 
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י ארנונה ועדים וצו  .13
 2016מקומיים 

25 ----- ----- 
 – 2016ארנונה ועדים מקומיים  ויצו

צפה יריחו, עלי וכפר חשמונאים, נעלה, מ
 אושרו פה אחד –האורנים 

14.  
שמירה תיקון חוק עזר 

)תיקון  מטה בנימין ל
 (3מס' 

שלמה  24
 פייג

----- 
המליאה מאשרת את חוק עזר למטה בנימין 

 –( התשע"ו 3ה( )תיקון מספר )הסדרת שמיר
 אושר - 2015

 

קריאת שמות לרחובות   .15
 מצפה יריחו 

 –מצפה יריחו  –לרחובות  קריאת שמות ----- ----- 25
 אושר פה אחד 

קריאת שמות לרחובות   .16
 שבות רחל

 –שבות רחל  –קריאת שמות לרחובות  ----- ----- 25
 אושר פה אחד 

 

 רשמה: ליאת עטיה

 


