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פרוטוקול חתום מקורי נמצא במשרדי המועצה המקומית . פרוטוקול זה טרם אושר סופית והוא כפוף לאישור מליאת המועצה בישיבתה הבאה: 
 יובהר כי נוסח הפרוטוקול כפי שיאושר על ידי המועצה הוא הנוסח הקבוע.

 

- 1 - 

 09/17מן המניין  לא פרוטוקול ישיבה

 

 16, בתשרי תשע"ח כו'ביום שני,  מהשהתקיימן המניין,  פרוטוקול ישיבת מועצת בנימינה גבעת עדה
 במועצה המקומית בבנימינה. ,2017 באוקטובר

 

 

 ראש המועצה. -איתי ויסברג  משתתפים: 

                       

                                     אבידר סתוית הדר ארי, זיו רכלבסקי, חנוך אילוז,-גין בןניבה ב             חברי המועצה: 

 , רותי לפידות, רם פייןאפרת מזרחי רן,אבירם שהרבני, יוסי                                        

 

  ., שלמי סלמהעופר צדקהנעדרו:                          

 

 גזבר -צור אוריון  צוות מקצועי: 

 מהנדס המועצה  -דיויד ברייטבורד

 אגף חק"ר -מוניק וקנין

 מ.מ. אגף שפ"מ -בן סביון

 יועץ משפטי -אריאל פישר

 דוברת המועצה –הילה אטיאס 

 מבקרת המועצה וממונה על תלונות הציבור -גלית פלג

 מ.מ מנהלת משאבי אנוש -ניצן גרמן מחנאי

 
 

 על סדר היום:
 

  2017  –ח(, התשע"אגרת תעודת אישור) גבעת עדה -ר לבנימינה חוק עזאישור  .1

 

 

 

 

 
 ,בברכה

                                                                                                                                                         

 איתי ויסברג

 ראש המועצה
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 החלטותדיון ו

  2017  –ח(, התשע"אגרת תעודת אישור) גבעת עדה -חוק עזר לבנימינה אישור  – 1 סעיף מספר

העברה בטאבו, עד  -אישורים שמבקשים מהמועצה שרוצים להעביר את הנכס :פישראריאל 

עדה. אנחנו רוצים לעשות חוק אחד,  שני חוקים נפרדים לבנימינה, גבעת היום 

 בדיקה של התעריפים.נעשתה 

 איזה חוק יש בבנימינה ואיזה בגבעת עדה? כמה בנימינה כמה גבעת עדה? :מזרחיאפרת 

יש שני חוקים נפרדים בהוראת היועץ המשפטי לממשלה שעבר על חוקי העזר  :אוריוןצור 

ביקש לאחד ולעדכן התעריפים, נשלח למשרד שדגם את התחשיבים/ שלנו 

 ממוצאים .

 .עשה העתק הדבק :פייןרם 

 נעשה איזה שהוא תחשיב כלכלי :אוריוןר צו

 כמה היה החוק עזר בבנימינה? וכמה בגבעת עדה? האם גבינו את הסכום הנ"ל? :מזרחיאפרת 

 אין הבדל במדיניות היה בקשה לאחד. :אוריוןר צו

ו, עד העברה בטאב -אישורים שמבקשים מהמועצה שרוצים להעביר את הנכס :פישראריאל 

שני חוקים נפרדים לבנימינה, גבעת עדה. אנחנו רוצים לעשות חוק אחד, היום 

 של התעריפים.בדיקה נעשתה 

 איזה חוק יש בבנימינה ואיזה בגבעת עדה? כמה בנימינה כמה גבעת עדה? :מזרחיאפרת 

לממשלה שעבר על חוקי העזר  יש שני חוקים נפרדים בהוראת היועץ המשפטי :אוריוןצור 

ביקש לאחד ולעדכן התעריפים, נשלח למשרד שדגם את התחשיבים/  שלנו

 ם .ממוצאי

 כמה היה החוק עזר בבנימינה? וכמה בגבעת עדה? האם גבינו את הסכום הנ"ל? :מזרחיאפרת 

 אין הבדל במדיניות היה בקשה לאחד. :ןאוריוצור 

 

  –הצבעה 

 .9 –בעד 

 0 -נגד

 0 -נמנעים

 

  -15החלטה מספר 

 2017גבעת עדה התשע"ח  -חוק עזר לבנימינהעצה מאשרת מליאת המו

                        

 ,בזאת ננעלת ישיבת המליאה

 

 איתי ויסברג

 ראש המועצה 


