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ריכוז החלטות מליאה מס' – 3מתאריך ח' בסיון26.05.15 ,
בעד

נגד

נמנע

החלטה

נושא

18

----

עופר חרבי
יוסי שפר
אליהו בראון

פרוטוקול מליאה מס' )31.03.15( 2
אושר

.2

אישור פרוטוקולים וועדת חינוך

20

----

----

.3

אישור פרוטוקול וועדת ביטחון

22

----

----

פרוטוקול וועדת ביטחון מתאריך
 14.04.15אושר פה אחד

.4

אישור מינוי העו"ד ישי דאב
חבר בוועדת ביקורת בישוב
חשמונאים

22

----

אליהו בראון

מינוי העו"ד ישי דאב לחבר וועדת
ביקורת בישוב חשמונאים  -אושר

.5

אישור מינוי עמיאל אביעזר
חבר בוועדת ביקורת בישוב
נחליאל

22

----

אליהו בראון

.6

אישור פרוטוקול וועדת תמיכות
ותמיכות  – 2015תקציבים
למוסדות חינוך על תיכוניים

23

----

עופר חרבי

.1

.7

אישור פרוטוקול מליאה קודם

אישור מינוי הגב' נאוה
רוזנבלום לממונה תלונות
הציבור

24

----

----

פרוטוקולים וועדת חינוך
(מתאריכים)28.04.15 ,25.03.15 :
אושרו פה אחד

מינוי עמיאל אביעזר לחבר וועדת
ביקורת בישוב נחליאל  -אושר

פרוטוקול וועדת תמיכות ותמיכות
 - 2015אושרו

מינוי הגב' נאוה רוזנבלום לממונה
תלונות הציבור – אושר פה אחד
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.8

הקמת וועדת איתור לבחירת
מומלצים למליאת מועצה דתית

--

----

----

.9

אישור תברי"ם מס' 3/15

21

----

----

.10

אישור תקציבי ישובים 2015

20

----

אליהו בראון

.11

אישור שינויים בהנחות ארנונה

20

אליהו
בראון

----

.12

אישור צו ארנונה מועצה
2015-2016
תעריף אחיד לנכס

17

אפי שרון
יעל זאבי

מיכל רוטמן
אריאל כהנא
איריס זנגי

(ההצבעה היתה על כל מועמד
בנפרד)
שלמה מרמורש ואלעזר סלע
נבחרו ברוב קולות

תברי"ם מס':
,3286 ,1824 ,1817 ,1815 ,1775
,7028 ,6318 ,6169 ,5059 ,5058
,9197 ,8211 ,8210 ,7041 ,7037
,9263 ,9261 ,9223 ,9230 ,9213
– 9267 ,9266 ,9265 ,9264
אושרו פה אחד
תקציבי הישובים:
עטרת –  ,669,240מכמש – ,610,000
דולב –  ,1,009,900כפר האורנים –
 ,10,485,668נוה צוף – ,947,800
רימונים –  ,1,133,744פסגות –
 ,2,169,880ענתות – ,804,160
נחליאל –  ,1,389,002חדשה –
 ,920,536אדם –  ,4,029,200כוכב
השחר –  ,2,187,500נילי – ,709,383
מבוא חורון –  ,2,576,876עלי –
,9,999,000
עפרה  ,11,244,165-מעלה לבונה –
 ,599,700חשמונאים – ,8,946,350
בית חורון –  ,2,047,700נעלה –
 ,3,073,350כפר אדומים – 2,633,500
 -אושרו

שינויים בהנחות ארנונה עם הגבלה
ל 180-מ"ר בסעיף נכות ביטוח לאומי
אם אפשרות לבקשת הנחה בוועדת
חריגים -אושרו
תעריף אחיד למ"ר למגורים-
התהליך ייערך מס' שנים בהתניה
שהשינוי ליחידת דיור לא יהיה יותר
מ 3%-לשנה לתוספת או להפחתה –
אושר
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(התחשיב יועבר לדיון בוועדת
ישובים)

.13

אישור צו ארנונה מועצה
2015-2016
תעריף לצרכניות ומכולות

21

אפי שרון

אליהו בראון

תעריף לצרכניות ומכולות –
חידוש הבקשה כפי שהוגשה למשרד
הפנים ב - 2014-אושר
רשמה :ליאת עטיה
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