
 בס"ד 
 

  
 

 2/21 ישיבת מליאה מס'                                   
 2021בפברואר  22י' באדר                                      

                                         
 

1 
 

 2/21ריכוז החלטות המליאה מס' 

 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

1.  
אישור מינוי הוועדה 

 אפי שרון   -----  16 למיגור האלימות 
 גולן כהן  

 מינוי הוועדה למיגור האלימות 
 אושר

2.  
 הוספת חברים  
 אפי שרון  -----  17 לוועדת מלגות 

 גולן כהן 

 הצטרפות יחיאל אמויאל  
 מלגות ושלמה כהן לוועדת 

 אושרה

3.  
 החלפת חבר 

 אפי שרון   -----  17 וועדת כספים  ב
 גולן כהן 

 הצטרפות יחיאל אמויאל  
 לוועדת כספים במקום  

 עידו כץ שעזב 
 אושרה

4.  
 מינוי ועדת ביקורת 

 -----  -----  19 נווה צוף ישוב ב

 
 אישור מינוי ועדת ביקורת 

 בישוב נווה צוף :
 יחיאל קאפח 
 ליאת מסורי

 גלסטר מוטי 
 אושר פה אחד 

 

5.  
הכרה בישוב מצפה  
יריחו כישוב שיתופי  

 חקלאי
19  -----  ----- 

 
המועצה מקבלת את בקשת 

האגודה ומכירה באגודה  
כישוב שיתופי חקלאי לצורך 

 תקנון המועצות האזוריות
 אושר פה אחד 

6.  
אישור קריאת שמות  

 -לרחובות 
 גבעון החדשה 

19  -----  ----- 
 –  לרחובותקריאת שמות 

 גבעון החדשה  
 פה אחד האושר

7.  
אישור קריאת שמות  

  ניל"י - קריאת שמות לרחובות  -----  -----  19 י  "ניל -לרחובות 
 פה אחד האושר

8.  
אישור קריאת שמות  

 -----  -----  19 שער בנימין   - לרחובות

 
   – קריאת שמות לרחובות

   שער בנימין
 פה אחד  האושר
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

9.  
 אישור תב"רים 

 -----  -----  19 2/21מס' 

 
 תב"רים מס' : 

1796 ,1860 ,1895 ,2104  ,
3335 ,3336 ,3337 ,4565  ,
4958 ,5591 ,5604 ,5698  ,
5699 ,6345 ,6478 ,6502  ,
6510 ,6511 ,6512 ,6513  ,
6514 ,9145 ,9179 ,9270  ,
9275 ,9288 ,9302 ,9304  ,
9316 ,9342 ,2120 ,4959 

 פה אחד  ואושר

 -----  -----  19 תב"רים לסגירה   .10

 
 תב"רים מס' : 

1791 ,5676 ,5686 ,5687  ,
6209 ,9221 ,9261 ,9294 ,9321 

 פה אחד  ואושר
 

11.  
תקציב הישוב עטרת  

2021    19  -----  ----- 
 2021 עטרת תקציב
 ₪  556,518ע"ס 

 אושר פה אחד  

12.  
תקציב הישוב נחליאל  

2021 19  -----  ----- 
 2021תקציב נחליאל 

 ₪  1,824,000ע"ס 
 אושר פה אחד 

13.  
נעלה  ישוב ה תקציב

2021 19  -----  ----- 
 2021תקציב נעלה 

 ₪  3,951,708ע"ס 
 אושר פה אחד 

14.  
בקשה לעבודה נוספת  

 -----  -----  19 מרים כהן   –
   –בקשה לעבודה נוספת 

 מרים כהן  
 אושרה פה אחד
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 החלטה נמנע נגד  בעד נושא 

15.  
טיסה לישראל אישור 

אנגל ומירי  גנץ, רפול 
 מעוז עובדיה

19  -----  ----- 
אנגל טיסה לישראל גנץ, רפול 
  ומירי מעוז עובדיה

 פה אחד  האושר

16.  

המלצות ועדת  
  מלבד ,הביקורת 

ההמלצה להקמת ועדה  
לענייני כ"א לדיונים 
בנושאי שכר ופנסיות 

הדורשים אישור 
 מליאה

17  -----  ----- 

אישור המלצות ועדת  
ההמלצה   מלבדהביקורת   

להקמת ועדה לענייני כ"א  
לדיונים בנושאי שכר ופנסיות 

 הדורשים אישור מליאה
 אושרו פה אחד 

17.  

 
הוועדה  מלצת ה

לענייני ביקורת 
ת מליאה  הקמת ועד ל

שתדון   -לענייני כ"א  
בנושאי שכר ופנסיות 

הדורשים אישור 
 מליאה 

 

אפי  
 שרון

  כהן גולן
יוסי  
 ווהבה 

 
 ישראל גנץ
 רפול אנגל

 יוסי זר 
 ניסים מנשה
 שמעיה תירם 

 יהודה כהן 
 יאיר שנדורפי 
 משה בטיש
 יוסי שפר 

 אבי אביטל
 שוקי סט 

 גדי פחימה
 אורנה מקוב 

 רמי ביתן
 

  חסין אדמונד
 וולף ראובן 

מיכאל 
 טרכטנברג 
 אבי אסרף 

 

הוועדה לענייני  מלצת ה
ת מליאה הקמת ועדלביקורת 

שתדון בנושאי   -לענייני כ"א  
שכר ופנסיות הדורשים אישור 

 מליאה 
 נדחתה 

 
 רשמה : ליאת עטיה 

 


