
 דיוני תקציב – 8ישיבת מליאת המועצה מס' 
 

 2013 דצמברב 31 כ"ח בטבת מיום שלישי
 
 
 
 

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

 ______ ______ 22 7מס' אישור פרוטוקול מליאה   .1

 
 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך

22.10.13  
 .אושר פה אחד

 

 ______ 17 אישור פרוטוקולים ועדת חינוך  .2
עופר חרבי 

 ואליהו בראון

מתאריכים:  פרוטוקולים ועדות חינוך
22.10.13 ,14.11.13 ,26.12.13  - 

 .אושרו

 ______ ______ 22 אישור פרוטוקול ועדת תיירות  .3
מתאריך: פרוטוקול ועדת תיירות  

7.11.13 
 .אושר פה אחד

 פזית נויברגר ______ 19 אישור פרוטוקול ועדת ישובים  .4
אישור פרוטוקול ועדת ישובים 

 אושר. – 25.11.13מתאריך

 ______ ______ 18 8אישור תברי"ם מס'   .5

, 1803, 1774,1799מס' :  תברי"ם
1827 ,1828 ,1829 ,1830 ,1831 ,1832 ,
1833 ,3237 ,3253 ,4501 ,4502 ,5658 ,
6088 ,6135 ,6168 ,6217 ,6222 ,6223 ,
6281 ,6282 ,6283 ,6284 ,6285 ,6286 ,
6287 ,7037 ,8204 ,9211 ,9213 ,9214 ,
9215 ,9216 ,9217 ,9220 ,9222 ,9224 ,
9225 ,9226 ,9227 ,9228 ,9229 ,9230 ,

 אושרו פה אחד. - 9233, 9232, 9231

6.  
מינוי ועדות ביקורת בישובים: 

עפרה, בית חורון, מתתיהו 
 וענתות.

21 ______ ______ 
מינוי ועדות ביקורת בישובים: עפרה, 

אושרו  -בית חורון, מתתיהו וענתות 
 פה אחד.

 ______ ______ 21 אישור צירוף חברים לועדות  .7
אושר פה  –חברים לועדות  צירוף

 אחד.

8.  
אלעזר  –מינוי נציג המועצה 

סלע באיגוד ערים לאיכות 
 הסביבה

22 ______ ______ 
נציג המועצה  –מינוי אלעזר סלע 

אושר  –באיגוד ערים לאיכות הסביבה 
 פה אחד.

9.  
  אישור פתיחת חשבונות בנק
 יעל זאבי 19 בבנק לאומי לצורכי השקעות

אליהו בראון, 
חרבי  עופר

 וניצן בריזל
 אושרו. –פתיחת חשבונות בנק 

אלעזר  19 אישור קריאת רחובות בענתות  .10
 סלע

ו אושר –קריאת רחובות בענתות  אין נמנעים
 בהתניית תיקון רחוב קוצן זהוב



 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

11.  
 

 אישור חוזים אישיים
 

21 
איריס 

 זנגי
 יוסי שפר

 אין נמנעים

 
 חוזים אישיים:

 5%+שרון לוי 
  25% - 35%ליאת עטיה 

 אושרו.
 

12.  
 הצעת אבי : 

מש"ח מיתרות  1.5העברת 
 .לתקציב השוטף

19 
 יעל זאבי

 עופר חרבי
 דורון לשם

 איריס זנגי
 הייתי בעד 

 -מיתרות לתקציב השוטף  1.5העברת 
 אושרה 

 16  2013תיקון תקציב   .13

 יוסי שפר
 יעל זאבי
אליהו 
 בראון

 שילה אדלר
 דורון לשם
 בועז ארנון

 פזית נויברגר

  2013ן תקציב תיקו
 "ח ש 386,457, 000 ע"ס            

 אושר. –משרות  880 -ו

 16 2014אישור תקציב   .14

 יוסי שפר
 יעל זאבי
אליהו 
 בראון

 שילה אדלר
 דורון לשם
 בועז ארנון

 פזית נויברגר
 

 ש"ח 397,000,000 ע"ס 2014תקציב 
 אושר.  –משרות  937 -ו 

 
 

 רשמה: ליאת עטיה
 


