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 185/ יכוז החלטות מליאה מס'ר  

 2018באפריל  12ז' באייר        

        

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

1.  
אישור לפתיחת חשבון 

בנק שישמש את תקציב 
 הפיתוח

23 ----- ------ 
 פתיחת חשבון בנק שישמש 

  - את תקציב הפיתוח
 אושר פה אחד 

2.  

אישור למסגרת אשראי 
מהתקציב  7.5%של עד 

)מסגרת  2018השוטף של 
מש"ח מבנקים  40-של כ

שייבחרו ובתנאים 
 (שייקבעו מול הבנקים

23 ----- ------ 

 7.5%מסגרת אשראי של עד 
 2018מהתקציב השוטף של 

מבנקים מש"ח  40-)מסגרת של כ
שייבחרו ובתנאים שייקבעו מול 

  - (הבנקים
 פה אחד האושר

3.  

אישור למלוות לפיתוח 
מש"ח  65בסך של עד 

בהתאם לתנאים שייקבעו 
ע"י הבנק ולטווח 

 שיסוכם עם משרד הפנים

23 ----- ------ 

 65מלוות לפיתוח בסך של עד 
מש"ח בהתאם לתנאים שייקבעו 

ע"י הבנק ולטווח שיסוכם עם 
  - הפניםמשרד 
 פה אחד ואושר

רכב ועדת אישור ה  .4
 בחירות 

21 ----- ------ 
 -הרכב ועדת בחירות 

 אושר פה אחד

5.  

הגשת "קול קורא" 
 –חטיבה להתיישבות ה

שכונת בטיפול נקודתי 
מגרון בכוכב יעקב וישוב 

 עמיחי 

21 ----- ------ 

 
הגשת "קול קורא" החטיבה 

טיפול נקודתי  –להתיישבות 
 בשכונת מגרון בישוב כוכב יעקב

 -וישוב עמיחי 
 אושר פה אחד

 

6.  
מליאה  ריכוז החלטות

 4/18מס' 
   25.03.18מיום  

20 ----- ------ 
 ריכוז החלטות מליאה מס' 

 25.03.18מיום  4/18 
 אושר פה אחד-

 ------ ----- 20 3/18תב"רים מס'   .7
, 4935, 4934, 4931תב"רים מס' : 

4936 ,4937 ,5606 ,6370  
 פה אחד ואושר -

8.  
  תב"ריםדו"ח 

 2017 סגורים
20 ----- ------ 

 2017תב"רים סגורים דו"ח 
 )מצ"ב( 

 פה אחד ואושר -



 בס"ד
 

 22/04/18  - 5/18מליאה מס'                                        

 
 

2 
 

        

 
 החלטה נמנע נגד בעד נושא

 ------ ----- 18 תקציב הישוב גני מודיעין   .9

 
תקציב הישוב גני מודיעין ע"ס 

1,789,000 ₪ 
 אושר פה אחד-

 ------ ----- 18 ה צוףותקציב הישוב נו  .10
ע"ס  תקציב הישוב נוה צוף

1,014,400 ₪  
 אושר פה אחד -

11.  
 הישוב תקציב 

 מעלה לבונה 
18 ----- 

------ 
 

ע"ס תקציב הישוב מעלה לבונה 
 אש"ח  716,171

 אושר פה אחד -

 ------ ----- 18 נחליאל הישוב תקציב   .12
תקציב הישוב נחליאל ע"ס 

1,868,898 ₪  
 אושר פה אחד -

13.  
 ועד מקומי תקציב 

 כוכב יעקב 
12 

אליהו 
 בראון

שלמה פייג 
 פרנסיס מועטי

 אפי שרון 
 רן זלקוביץ

תקציב ועד מקומי כוכב יעקב 
  ₪ 4,516,303ע"ס 

 אושר  -

14.  

 פרוטוקול 
ועדת חינוך מיום 

21.03.18  
)כולל תיקון ההערה של  

 אפי  שרון(

18 ----- ------ 
 פרוטוקול 
  21.03.18ועדת חינוך מיום 

 אושר פה אחד -

15.  
הועדה פרוטוקול 

למלחמה בנגע הסמים 
  15.03.18מיום 

 עמיעד כהן ----- 17

 
פרוטוקול הועדה למלחמה בנגע 

  15.03.18הסמים מיום 
 אושר  -

16.  

חברי ועדת ביקורת מינוי 
 לוועד מקומי 
 כוכב השחר : 

יורם טרנר, הלל שפירא, 
 גרשון בראון 

 שלמה לוברמן ----- 17

מינוי חברי ועדת ביקורת לוועד 
 מקומי 

 כוכב השחר : 
יורם טרנר, הלל שפירא, גרשון 

 אושר  –  בראון

  

 ליאת עטיה  :רשמה


