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 20/6 יכוז החלטות מליאה מס'ר

 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

1.  
אישור תקציבי ישובים  

2020 23  -----  ----- 
 תקציב הישוב חשמונאים 

   ₪ 8,119,529ע"ס 
 אושר פה אחד 

 -----  -----  23 6/20אישור תב"רים   .2
 תב"רים מס' : 

6506 ,6478 ,8009 
 אושרו פה אחד 

 -----  -----  23 תב"רים לסגירה  אישור   .3
 תב"רים לסגירה מס' : 

4564 ,9291 
 אושרו פה אחד 

4.  
 אישור תיקון 

 אש"ח  642,574תיקון תקציב ע"ס   זנגי איריס -----  22 2020תקציב 
 אושר

5.  
אישור טיפול נקודתי  

 -----  -----  23 נחליאל ועטרת חטב"ל

 
אישור פרויקטים חטיבה  

 להתיישבות: 
שיפוץ והרחבת  – נחליאל .1

מבנה רב תכליתי והמשך תמיכה  
 בנושאים הנוגעים לחברה וקליטה. 

התאמת    – עטרת .2
הפרצלציה של המצב הקיים 

לתשריט התב"ע של הישוב והמשך  
תמיכה בנושאים הנוגעים לחברה 

 וקליטה. 
 אושר פה אחד 

6.  

אישור מוסדות נתמכים  
2020 : 
הוועדה  של פרוטוקולים 

המקצועית ורשימת  
 המוסדות הנתמכים 

  ,אנגלרפול  ,אליהו יהודה)
דגני ומשה בטיש   יזהר 

בזמן הדיון  יוצאים 
  וההחלטה(

 

יוסי   18
 הבה וו

מיכאל 
 טרכטנברג 

 : 2020מוסדות נתמכים רשימת 
פרוטוקולים הוועדה המקצועית 

 ורשימת המוסדות הנתמכים
 אושרו 

הערה : העברת התמיכה לאמנה 
מותנת באישור בית המשפט 

 במסגרת ההליך שמתנהל בבג"ץ
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

7.  
אישור האצלת סמכות  
 שרון  אפי -----  21 ראש המועצה למנכ"ל 

   כהן גולן

, לתקנון 4 סעיף להוראות בהתאם
 כי ,המועצה  מליאת מאשרת

 מנוע המועצה ראש בו במקום
 או/ו שהיא כל פעולה מלבצע

 את ,שהוא  כל מסמך על לחתום
  המועצה  מראש הסמכות האצלת

  הפעולה  את לבצע המועצה ל"למנכ
  מסמכים  על לחתום או/ו הנדרשת

 .כאמור

 הואצלה בו במקום גם כי, יודגש
 ממשיך  המועצה ראש הסמכות

 המקבילה הסמכות בעל להיות
  להתנהלות באחריות והנושא

 . המועצה

 אושרה

8.  
אישור מועמדים למועצה  

 יוסי ווהבה -----  22 דתית  

 
 אישור מועמדים 

 דתית: לחברי מועצה 
 024610156ציקי שכטר מ"ז 

 הרב יואב אוקנין  
 027721034מ"ז 

 034389080מאיר קווין מ"ז 
 038290284דמי מ"ז ויהונתן ס

 029631520הרב קובי יקיר מ"ז 
 307897793יהודה כהן מ"ז 
 36031664נעמה צבי מ"ז 

 031486798 מ"ז  הדס גרוסמן
 033943705אלקה ג'ורנו מ"ז 

 אופציונליים נוספיםמועמדים 
מהמועמדים ילת מי למקרה של פס

 :הנ"ל
 036729648נתנאל פורקוביץ' מ"ז 

 031403942אורית פלינט מ"ז 
 אושרו 

 

9.  

 
המליאה לדיון אישור 

שלא הופיע  נושא נוסף ב
 על סדר היום : 

חלוקת הכנסות  בקשה ל
אזור התעשייה מישור 

 אדומים 

23  -----  ----- 

 
אישור המליאה לדיון בנושא נוסף 

 שלא הופיע על סדר היום : 
בקשה לחלוקת הכנסות אזור 

 התעשייה מישור אדומים 
 אושר פה אחד 
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

10.  

 
בקשה למשרד הפנים  

לפתוח בתהליכים  
חלוקת הכנסות אזור ל

 התעשייה מישור אדומים  
 

23  -----  ----- 

בקשה למשרד הפנים לפתוח 
בתהליכים לחלוקת הכנסות אזור 

 התעשייה מישור אדומים 
 אושר פה אחד 

11.  

אישור דו"ח הוועדה  
  –לענייני ביקורת 

 ישוב אדם
מינוי חשב מלווה  בנושא

לישוב על מנת שיפקח על 
הניהול הכספי השוטף  

 הישוב בכפוף לשימועשל 
)יוסי ווהבה יוצא בזמן  
   ההחלטות בנושא אדם( 

5 12 

 ישראל גנץ
 אפי שרון 

 שלמה כהן 
 גולן כהן 

אישור דו"ח הוועדה לענייני 
 ישוב אדם –ביקורת 

 (הבה יוצא בזמן ההחלטותויוסי ו)
מינוי חשב מלווה לישוב על  בנושא

מנת שיפקח על הניהול הכספי 
 בכפוף לשימועהשוטף של הישוב 

    ההצעה נדחתה

12.  

אישור דו"ח הוועדה  
  –לענייני ביקורת 

 ישוב אדם 
ביטול האצלת הסמכויות  
אשר ניתנו לוועד המקומי 

)ב'(  112בהתאם לסעיף 
לתקנון וזאת בכפוף 

 לשימוע

12 5 

 ישראל גנץ
 אפי שרון 

 שלמה כהן 
 גולן כהן 

אישור דו"ח הוועדה לענייני 
 ישוב אדם  –ביקורת 

ביטול האצלת הסמכויות אשר 
ניתנו לוועד המקומי בהתאם לסעיף  

 ב' לתקנון וזאת בכפוף לשימוע 112
 ההצעה אושרה 

13.  

אישור דו"ח הוועדה  
  –לענייני ביקורת 

 ישוב אדם
המועצה לא תנקוט בכל  

פעולה הקשורה  
 להתנהלות הוועד  

 המקומי אדם  

 -----  ----- 

 ישראל גנץ
 אפי שרון 

 שלמה כהן 
 גולן כהן 

אישור דו"ח הוועדה לענייני 
 ישוב אדם –ביקורת 

המועצה לא תנקוט בכל פעולה  
 הקשורה להתנהלות הוועד  

 המקומי אדם 
 ההצעה נדחתה 

14.  

הכרזה על הוועד המקומי  
כוועד נחשל בהתאם אדם 

ח' לתקנון   121לסעיף 
 ובכפוף לשימוע 

 -----  ----- 

 ישראל גנץ
 אפי שרון 

 שלמה כהן 
 גולן כהן 

אדם הכרזה על הוועד המקומי 
ח'  121של בהתאם לסעיף חכוועד נ

 לתקנון ובכפוף לשימוע
 ההצעה נדחתה 

15.  

אישור המלצת הוועדה  
 ביקורת :לענייני 

ובקרה ליווי כלכלי 
כלל  תקציבית בסיסית ב

כתנאי סף  הישובים
 לקבלת תקציבים 

 משה בטיש -----  16
 שמעיה תירם 

 אישור המלצת הוועדה   
 לענייני ביקורת :

ובקרה תקציבית  ליווי כלכלי 
כתנאי סף   כלל הישוביםבסיסית ב

 לקבלת תקציבים 
 אושר

16.  
אישור דו"ח פעילות 

 לפיתוחהחברה 
 2019לשנת 

12  -----  ----- 

 אישור דו"ח פעילות 
 החברה לפיתוח

 2019לשנת 
 אושרו פה אחד 

 
 שמה : ליאת עטיה ר


