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 נוצר על ידי

 2020 7ס' תמלול מליאה מן המניין מ

 תש"פ כ"ח באב ,17:00 ,2020 באוגוסט 18 ,שלישימיום 

 מתחם צנובר

 

 משתתפים:

  חברי מועצה: .1

 נוכחות שם הנציג שם היישוב מ נוכחות שם הנציג שם היישוב מ

 מלאה עמית שפאן שגיב חרובכפר  17 מלאה חיים רוקח ראש המועצה 1

 לא נוכחת איילת הריס מבוא חמה 18 לא נוכח גלעד הילמן אבני איתן 2

 לא נוכחת אסנת דרעי מיצר 19 לא נוכח בועז רפפורט אודם 3

 מלאה גלעד גליקמן מעלה גמלא 20 מלאה אורי הייטנר אורטל 4

 מלאה ארי גולנדסקי מרום גולן 21 נוכחלא  ניסים ואטורי אלוני הבשן 5

 לא נוכח דויד וולף נאות גולן 22 לא נוכח אדם צברלינג אליעד 6

 מלאה יאיר גולן נוב 23 מלאה דודי מורד אלרום 7

 לא נוכח מנחם ברוך נווה אטיב 24 מלאה רן אוחנה אניעם 8

 מלאה רווית אוליאל נטור 25 לא נוכח דורון עופר אפיק 9

 לא נוכחת קארן שמעונוביץ' עין זיוון 26 לא נוכח אריק בן חיים יהודה בני 10

 מלאה אבנר אלימלך קדמת צבי 27 לא נוכח דרור עמית גבעת יואב 11

 מלאה רונן גאון קלע אלון 28 מלאה רמי ניסן ]ניסקה[ גשור 12

 מלאה יואל פולצ'ק קשת 29 מלאה הרצל פרוחי חד נס  13

 לא נוכח גל גפני רמות 30 מלאה אנגלמאיירדוד  חיספין 14

 לא נוכח גולן מרים רמת מגשימים 31 לא נוכח אביעד פרקש יונתן 15

 מלאה ברוך כהן שעל 32 מלאה אורי צור כנף 16

 15- ,  סה"כ חסריםZOOM – 0, סה"כ ב17 –סה"כ נוכחים

 

  מוזמנים: .2

 ]מנכ"ל המועצה[. אשכול שוקרון

 .[המועצהגזבר ] רפי קלמנוביץ'

 .[יועמ"ש] קובי קורין

 אבי רביבו ]מזכיר המועצה הדתית[

 יאיר טורנהיים ]גזבר המועצה הדתית[

 

 

 

 



  בס"ד

2 
 

 נוצר על ידי

 על סדר היום:רשימת הנושאים 

 .דיווח ראש המועצה .1

 .בחירת הרכב למועצה הדתית .2

 .אישור מבנה ארגוני אגף הנדסה .3

 הלוואות.אישור לקיחת  .4

 - .מעלות הגולן ובית ספר ילקוט הרועיםאישור פתיחת חשבון בבנק לאומי בית ספר  .5

 .אישור חוק עזר פינוי אשפה .6

 . ועדת הנחות במקום ירון נאמןוהחלפת נציג מליאה ב .7

 .עדה למאבק בנגע הסמים במקום מנחם ברוךוהחלפת נציג מליאה בו .8

 .עדה למיגור אלימות במקום ירון נאמן ומנחם ברוךוהחלפת נציגי מליאה בו .9

 .לדירקטוריון קולחי גולןבחירת נציג ציבור  .10

 . בחירת נציג ציבור לדירקטוריון חברה כלכלית גולן .11

 בישובים: גבעת יואב, חד נס, נטור, אפיק, מעלה גמלא 2020אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .12

 .בישובים: עין זיוון, רמות 2019הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .13

 .אבישובים: מעלה גמל 2018הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .14

עדכון החלפת חברי ועד מקומי עין זיוון : מירי קידר, שמי דגולן, דורון טבנקין במקום בן גרא דגן  .15

 .פביאנה יעל, ציפלינסקי גיורא נועה, ארנון

 .החלפת חברי ועד מקומי רמות : נטע לב אשר במקום חגי לב .16

 .עמה וניב אלצורהחלפת חברי ועד מקומי מעלה גמלא : נבן ענת נגה טלטש יוחאי במקום זוהר נ .17

 שונות .18

 .אישור תב"רים .19
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 נוצר על ידי

 החלטות בהצבעה:

 פירוט הצבעה פירוט ההחלטה מ

1 
  הרכב המועצה הדתית כפי שהוצג על ידי המועצה מליאת המועצה מאשרת את

 במליאה

 נמנע נגד בעד

12 1 4 

2 
מליאת המועצה מאשרת הוספת תקן מנהל מחלקת פיקוח לאגף ההנדסה 

 והמבנה החדש אגף ההנדסה כפי שהוצג במליאת המועצה.

 נמנע נגד בעד

15 0 2 

3 
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק לבית הספר 'ילקוט הרועים' בבנק 

 לאומי

 נמנע נגד בעד

16 0 1 

4 
מליאת המועצה מאשרת פתיחת חשבון בנק לבית הספר 'מעלות הגולן' בבנק 

 לאומי

 נמנע נגד בעד

16 0 1 

5 
מליאת המועצה מאשרת את תיקון חוק העזר הקיים להסדרת שמירת הניקיון 

 על ידי גריעת פרק ב' שהוא פרק פינוי הפסולת

 נמנע נגד בעד

17 0 0 

6 
מליאת המועצה מאשרת את חוק העזר החדש "חוק עזר לגולן פינוי פסולת 

2020" 

 נמנע נגד בעד

16 1 0 

7 
במקום  –מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג המליאה בוועדת ההנחות 

 ירון נאמן תיכנס עמית שפאן שגיב.

 נמנע נגד בעד

17 0 0 

8 
מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג המליאה בוועדה למאבק בנגע הסמים 

 במקום מנחם ברוך יכנס הרצל פרוחי. –

 נמנע נגד בעד

17 0 0 

9 
 –מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציגי המליאה בוועדה למיגור אלימות 

 במקום ירון נאמן ומנחם ברוך יכנסו הרצל פרוחי ודודי מורד.

 נמנע נגד בעד

17 0 0 

10 
בישובים גבעת  2019תקציב וועד מקומי לשנת מליאת המועצה מאשרת את 

 יואב, חד נס, נטור, אפיק ומעלה גמלא

 נמנע נגד בעד

16 0 1 

11 
לטובת פרויקט ₪ מיליון  6מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה של עד 

 המגורונים כפי שהוצג במליאה

 נמנע נגד בעד

16 0 1 

12 
מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה ממפעל הפיס לטובת פרויקט התקנת 

 גופים סולאריים בניהול החכ"ל

 נמנע נגד בעד

16 0 1 

13 
המועצה מאשרת את טבלת התב"רים כפי שהוצגה במליאה, כולל מליאת 

 התוספת שהתקבלה במהלך המליאה.

 נמנע נגד בעד

16 0 1 
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 נוצר על ידי

 עדכונים:

 הערות פירוט

מליאת המועצה רשמה  .בישובים: עין זיוון, רמות 2019הצגת מאזן ועד מקומי לשנת 
 בפניה את העדכון

מליאת המועצה רשמה  .בישובים: מעלה גמלא 2018הצגת מאזן ועד מקומי לשנת 
 בפניה את העדכון

עדכון החלפת חברי ועד מקומי עין זיוון : מירי קידר, שמי דגולן, דורון טבנקין 
 .פביאנה יעל, ציפלינסקי גיורא במקום בן גרא דגן נועה, ארנון

מליאת המועצה רשמה 
 בפניה את העדכון

מליאת המועצה רשמה  .אשר במקום חגי לב החלפת חברי ועד מקומי רמות : נטע לב
 בפניה את העדכון

החלפת חברי ועד מקומי מעלה גמלא : נבן ענת נגה טלטש יוחאי במקום זוהר 
 .נעמה וניב אלצור

מליאת המועצה רשמה 
 בפניה את העדכון

 מעקב לביצוע:

 אחריות דורש משימה
 :את ההחלטה בנושאיםלמליאה הבאה יש לדחות 

 .ציבור לדירקטוריון קולחי גולןבחירת נציג  .1
 . בחירת נציג ציבור לדירקטוריון חברה כלכלית גולן .2

ראש 
 לשכה המועצה

ם, יש להציג בטבלאות התב"רים את חלוקת הסכומים בין המקורות התקציביי
 גזבר גלעד גליקמן בנוסף יש להציג את סטטוס התב"ר בהתקדמות מיצוי התקציב

מורכבות יש להעביר את  תהליכים ומשמעויותבנושאים מהותיים הכוללים 
 ימים לפני קיום המליאה 7חומרי העזר להחלטה לחברי המליאה לפחות 

חברי כלל 
 לשכה המועצה

 נספח תב"רים שאושרו:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בברכה,

_____________________  _______________________ 

 אשכול שוקרון מנכ"ל המועצה,  חיים רוקח ראש המועצה,

 


