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 6/19ריכוז החלטות מליאה מס'    

 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

1.  
אישור פרוטוקול ועדת 

 10.06.19מלגות מתאריך 
יחיאל  ----- 25

 אמויאל
  10.06.19פרוטוקול ועדת מלגות מתאריך 

 אושר

2.  
מינוי ועדות ביקורת 

 בישובים 
26 ----- ----- 

 -מינוי ועדות ביקורת בישובים 
 :עמיחי

 אורי שאג, מאיר 
 הורביץ, נדב גולד

 :גבעון החדשה
 שלגית אליהו, 

 שוקי סגל, אילנית גוהר
 :נוה צוף

 יחיאל קאפח, אבי זימן, 
 אילנה שפירא

 :עטרת 
 קלכהיים מנחם, לב צבי, 

 מליק גיא
 :דולב

 סיגל חמדה, שטראוס יוסי, 
 טרבלסי מאור

 :כוכב השחר
 יורם טרנר, הלל שפירא, 

 גרשון בראון
 :רימונים

 עוז שרייבם, 
 אבי קליימן, אלעד ביטון

 : עפרה
 יעקב שטריגלר, 

 צוריה לוזון, אביתר כהן
 : בית חורון

  טייאר יהודית, פריהן אורית,
 אריזוני לימור

 :פסגות 
 עופר פישלוביץ, מנחם סגל, 

 אריאל שטרן
 אושרו פה אחד 

3.  
 דו"חות כספיים 

 גולן כהן 23 2018חל"פ 

חיים 
מורד 
ללי 
 דרעי

  - 2018דו"חות כספיים חל"פ 
 אושרו
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

 Micrשימוש במכשיר   .4
 להפקדת שיקים

26 ----- ---- 
  Micrשימוש במכשיר 

 -להפקדת שיקים 
 אחדאושר פה 

5.  

 2019מוסדות נתמכים 
)ראובן וולף, יהודה 

אליהו, רפול אנגל ואלדד 
עוזרי יוצאים מהמליאה 

 בעת ההצבעה(

17 

 גולן כהן
יוסי 
 ווהבה

אורנה 
 מקוב

---- 

 
 - 2019רשימת מוסדות נתמכים 

מליאת המועצה מאשרת את המלצות 
 הועדה המקצועית אשר הונחו בפניה

 

6.  
אישור תקציבי ישובים 

 ---- ---- 23 מתתיהו - 2019
 381,408תקציב מתתיהו ע"ס 
 אושר פה אחד

7.  
 פרוטוקול 

ועדת חינוך מתאריך 
3.07.19 

21 ---- 
חיים 
 מורד

 פרוטוקול 
 - 3.07.19ועדת חינוך מתאריך 

 אושר

8.  
 הקמת שכונת 

קרוואנים למשפחות 
 צעירות בישוב רימונים 

23 ---- ---- 

 הקמת שכונת 
קרוואנים למשפחות צעירות בישוב 

 רימונים בסיוע החטיבה להתיישבות 
 אושר פה אחד

9.  
אישור הצטרפות לאשכול 

 רשויות יו"ש
22 ---- ---- 

 
המועצה האזורית מטה בנימין מאשרת 

  פה אחד
הצטרפות להקמת אשכול רשויות 

מקומיות וזאת מתוך הכרה ביתרונות 
הכלכליים והחברתיים לשיתופי פעולה 

בין רשויות מקומיות, בין היתר, 
התייעלות כלכלית, איגום משאבים 

וקידום ראייה אזורית כוללת, בהתאם 
 1955-לחוק איגודי ערים , התש"ט 

 , אשכול רשויות מקומיות(, 1)פרק א'
הרשויות המקומיות השותפות  יחד עם

לבקשה כמפורט להלן: קרני שומרון, 
קדומים, אלפי מנשה, בית אל, אורנית, 

אלקנה, עמנואל, מגילות ים המלח, אלפי 
 מנשה

10.  
אישור האצלת סמכויות 
חתימה על היתרי בניה 

 לרפול אנגל
25 ----- ------ 

האצלת הסמכות מראש המועצה לסגן 
לחתום על ראש המועצה רפאל אנגל 

 היתרי בנייה
 אושרה פה אחד
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 החלטה נמנע נגד בעד נושא 

11.  
אישור האצלת סמכות 
ראש המועצה למנכ"ל 

 המועצה
26 ---- ---- 

 
לתקנון  4בהתאם להוראות סעיף 

המועצות האזוריות, אישור האצלת 
)א( 29סמכות ראש המועצה מכוח סעיף 

לתקנון, למנכ"ל המועצה, לצורך החלטה 
על זוכה במכרזים בהם משתתפת 

 לפיתוחהחברה 
 אושרה פה אחד

12.  
 אישור ללקיחת הלוואה

 ---- ---- 20 ₪ 70,000,000 בסך
 אישור ללקיחת הלוואה

  ₪ 70,000,000בסך 
 פה אחד האושר

 ---- 19 אישור תב"רים   .13
אורנה 
 מקוב

 
 תב"רים מס' :

 1863 ,1879 ,1882 ,1883 ,4530 ,4539 ,
5070 ,5683 ,5684 ,5685 ,5686 ,5687 ,
6345 ,6347 ,6469 ,8219 ,8220 ,8221 ,
9191 ,9291 ,9321 ,3327 ,5670 ,6440 ,

9225 ,9251 ,9303 
 אושרו

 ---- ---- 19 אישור תב"רים לסגירה  .14

 
 תב"רים מס' :

1776 ,2115 ,3240 ,3279 ,3302 ,3304 ,
3311 ,3317 ,3318 ,4536 ,5078 ,5089 ,

6356 ,6390  
 אושרו

15.  
מינוי אדמונד חסין ליו"ר 

 ועדת ישובים 
איריס  ---- 15

 זנגי

 
 מינוי אדמונד חסין ליו"ר ועדת ישובים 

 אושר
 

 
 רשמה : ליאת עטיה

 

 


