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 ראש המועצה  -  פטר וייסמר   :משתתפים
 חבר מועצה  - משה זעפרנימר    

 חבר מועצה  - אבנר בן משהמר 
 חבר מועצה - (י'ינג'ג)יואל וינגרטן מר 

 חברת מועצה-   אורית עמית' גב
 חבר מועצה  - יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה  -  יהוא פלגמר 
 מועצה חבר  - לוי( ו'ג)יוסף מר 
 חבר מועצה-    דן שושנימר 

 חברת מועצה  - מיה היימן' גב
 חבר מועצה  - עצמון יניבמר 
 חבר מועצה  - אמיר תוארמר 
 חבר מועצה - (אברשה)יוסף אברמוביץ מר 
 חבר מועצה  - בצלאל בוכריסמר 
 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -   שי אגמוןמר 
 חבר מועצה-   תמיר ארזמר 

 חברת מועצה  - רותי גליקמן' גב
 חבר מועצה  - ישראל כהןמר 
 חבר מועצה-   ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה  - הנרי אלושמר 
 חבר מועצה-  יוחנן יומטוביאןמר 
 חבר מועצה-   יהודה גבאימר 

 
 חבר מועצה  - אבי אביטלמר   :חסרים

 חבר מועצה  - ניסים מימוןמר    
 בר מועצהח  - יואב אייזנברגמר 
 חבר מועצה  - משה סויסהמר 
 חבר מועצה  - מתניהו אנגלמןמר 
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 
  

 ל "מנכ - אריאל הילדסהיימרמר   :נוכחים
 ש"יועמ-   חן סומךד "עו   
 גזבר-   דוד גמליאלמר    
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 קובץ החלטות

 .715' פרוטוקול מליאה מסאישור  .7

 .005' פרוטוקול מליאה מסאת ( נמנע 0)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 

 .רים"תבאישור  .0

- :רים כדלהלן"את התבהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 2/02/00רים לאישור ועדת כספים  "תב

 רים חדשים"תב. א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

רכב למחלקת  
 תשתיות והנדסה

  הרשותקרנות  ₪  733,333

 –כבישים ומדרכות  
 מושב סתריה

133,333 ₪ 
133,333  ₪ 
733,333  ₪ 

 

 מענק פנים
 השתתפות הישוב

 

 –כבישים ומדרכות  
 קיבוץ נען

133,333 ₪ 
133,333  ₪ 
733,333  ₪ 

 

 מענק פנים
 השתתפות הישוב

 

 –כבישים ומדרכות  
 מושב פדיה

133,333 ₪ 
133,333  ₪ 
733,333  ₪ 

 

 מענק פנים
 תתפות הישובהש

 

–כבישים ומדרכות  
 כרמי יוסף

133,333 ₪ 
133,333  ₪ 
733,333  ₪ 

 

 מענק פנים
 השתתפות הישוב

 

אולם ספורט קרית  
 – חינוך שעלבים
 השלמת פיתוח

  מענק פנים ₪  157,333

 פיתוח בישובים 
 

  קרנות הרשות ₪  7,333,333

שידרוג ופיתוח  
 –כניסות לישובים 

 שילוט ותאורה
 

  קרנות הרשות ₪  733,333

 



 

 2/02/00 –רים לאישור ועדת כספים "תב

 רים קיימים "עדכון תב. ב

 

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

 ₪  577,333 פיתוח נצר סירני 324
577,554  ₪ 

1,755,554  ₪ 
 

 
תוספת מקרנות 

 (נס ציונה)הרשות 

 

 
 

 .בנושא העברת זכויות מקרן המתקנים אישור הסכם עם באר יעקב .7

 

חתימת הסכם עם ( נמנעים 2, נגד 0)ברוב קולות הוחלט לאשר : החלטה

 .באר יעקב בנושא העברת זכויות מקרן המתקנים

 

 .7317לשנת ( ספורט)אישור תבחינים לתמיכות בעמותות  .6

 

( ספורט)התבחינים לתמיכות בעמותות הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .2502ת לשנ

  

 


