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 נוצר על ידי 

 10/2021מליאה מן המניין מס' 

 בתשפ" כ"ג בטבת ,2021בדצמבר  27 ,לישישמיום 

 אולם המליאה

 חברי מועצה: .1

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

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

 V חזי שהרבני מבוא חמה V 18 עקיבא טורנהיים אבני איתן 2

 V מורן קורן מיצר 19 לא נכח/ה בועז רפפורט אודם 3

 לא נכח/ה גלעד גליקמן מעלה גמלא 20 לא נכח/ה סקירן קמינ אורטל 4

 V ארי גולנדסקי מרום גולן V 21 חיים ספיריה אלוני הבשן 5

 V דויד וולף נאות גולן V 22 אדם צברלינג אליעד 6

 לא נכח/ה אורי מרגלית נוב V 23 דודי מורד אלרום 7

 - - נווה אטיב V 24 דוד פלד אניעם 8

 V רווית אוליאל נטור 25 לא נכח/ה דורון עופר אפיק 9

 V גדי דגן עין זיוון V 26 אריק בן חיים בני יהודה 10

 V אלימלך אבנר קדמת צבי V 27 דרור עמית גבעת יואב 11

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

 V יואל פולצ'ק קשת 29 לא נכח/ה הרצל פרוחי חד נס 13

 לא נכח/ה גל גפני רמות 30 - - חיספין 14

 V מרים גולן רמת מגשימים 31 לא נכח/ה אביעד פרקש יונתן 15

 לא נכח/ה ברוך כהן שעל V 32 אריק בן מאיר כנף 16

 11-, סה"כ חסרים ZOOM –0סה"כ ב ,12 –סה"כ נוכחים

 : משתתפים נוספים .2

 ]מנכ"ל המועצה[ גלעד הילמן

 יסמין ארנון מנשרוב ]עוזרת מנכ"ל המועצה[

 עו"ד קובי קורין ]יועמ"ש[ 

 שמעון דיין ]מבקר[

 רו"ח אלון מררי
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 נוצר על ידי 

 

 רשימת הנושאים על סדר היום:

 2022אדם לשנת אישור תקן כוח  .1

 אישור מסגרת חח"ד .2

 אישור מסגרת תוכנית פיתוח .3

 אישור קרן עבודות פיתוח .4

 הלוואה לצורך רכישת אוטובוס .5

 אישור אנדרטה לזכר משה ניר .6

 מכירת מערומי אבן בהליך ללא מכרז .7

 מינוי מנכ"ל המועצה נכנס כנציג המועצה בדירקטוריון קולחי גולן במקום המנכ"ל היוצא .8

 הנכס כנציג המועצה בוועדותמנכ"ל המועצה  .9

 אישור הרכבי ועדות .10

 אישור הרכב ועדות ללא חברי מליאה .11

 הרכב נציגים בתאגידים .12

 אישור הרכבי ועדות רשות .13

 2022אישור תקציב ועד מקומי בני יהודה לשנת  .14

 22 מינוי ועדת ביקורת בישוב אלרום .15

 2020דוח ביקורת לשנת  .16

 2019נת הצגת דו"ח מבוקר מפורט מטעם משרד הפנים לש .17

 אישור תב"רים .18

 אישור סגירת תב"רים .19
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 תקציר החלטות:

  

  

 

 

 

 

 

 אושר פה אחד החלטה

 2022כוח האדם לשנת  מסגרתמליאת המועצה מאשרת את 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 ברוב קולותאושר  החלטה

 .2022מליאת המועצה מאשרת את מסגרת החח"ד לשנת 
 נמנע נגד בעד
20 0 1 

 אחדאושר פה  החלטה

 .2022לשנת  פיתוחהסגרת תוכנית מליאת המועצה מאשרת את מ
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את הקרן לעבודות פיתוח.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 לצורך רכישת אוטובוס מלש"ח 1לקיחת הלוואה של  מליאת המועצה מאשרת 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 .האנדרטה לזכר משה נירמליאת המועצה מאשרת את 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר ברוב קולות החלטה
לאחר דיון בדברי ההסבר של מהנדס המועצה שנמצא פה וחוות הדעת המשפטית 

כי יש למצות תחילה את  ברהבלחברי המליאה מבעוד מועד, לרבות ה ושהועבר
ות באמצעות מכרז, סבורה המליאה כי בנסיבות העניין אין רהליך ההתקש

אבנים בפטור ממכרז התועלת במכרז חדש ומאשרת להתקשר בחוזה למכירת 
 האזוריות.המועצות  ולצ (ח)22לפי סעיף 

 נמנע נגד בעד

19 2 0 

 אושר פה אחד החלטה
המנכ"ל הנכנס כנציג המועצה בדירקטוריון מינוי  מליאת המועצה מאשרת את 

 חכ"ל במקום המנכ"ל היוצא
 נמנע נגד בעד
21 0 0 
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 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את מינוי מנכ"ל המועצה הנכנס כנציג המועצה בוועדות 

 עפ"י הרשימה המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
חברי המליאה בהנהלת המועצה כפי שהוצג  את הרכבמליאת המועצה מאשרת 

 במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
ועדת מכרזים כפי שהוצג במליאת המועצה   מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי שהוצג במליאת  ועדה לענייני ביקורתהו  המועצה מאשרת את הרכבמליאת 

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי שהוצג במליאת המועצה ועדת מל"ח   מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי שהוצג במליאת המועצה  ועדת ביטחון מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי שהוצג במליאת  ועדת ערר לענייני ארנונה  מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 פה אחדאושר  החלטה
הוועדה החקלאית כפי שהוצג במליאת  מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 
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 אושר פה אחד החלטה
איכות הסביבה כפי שהוצג במליאת ועדת  מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי  ועדת הנצחה, ועדת שמות וועדת שימור מליאת המועצה מאשרת את הרכב

 שהוצג במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי  למאבק בנגע הסמים המסוכניםועדה מליאת המועצה מאשרת את הרכב הו

 המצו"ב.שהוצג במליאת המועצה עפ"י המסמך 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי שהוצג במליאת  ועדה למיגור אלימותמליאת המועצה מאשרת את הרכב הו

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת בחינת כוח אדם כפי שהוצג במליאת 

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדה המקומית לתכנון ובניה כפי שהוצג 

 במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הוועדות ללא נציגי מליאה )השקעות, הקצאת 
קרקע ומבנה, מקצועית לתמיכות, רכז ומלאי, התקשרויות( כפי שהוצג במליאת 

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.

 נמנע נגד בעד

21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים בדירקטוריון קולחי גולן כפי שהוצג 

 במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 
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 ברוב קולותאושר  החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים בדירקטוריון החברה הכלכלית כפי 

 שהוצג במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
20 0 1 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים במכון שמיר כפי שהוצג במליאת 

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים בקרית חינוך כפי שהוצג במליאת 

 המצו"ב.המועצה עפ"י המסמך 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים בהנהלת תל חי כפי שהוצג במליאת 

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים באיגוד ערים כנרת כפי שהוצג 

 במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים באשכול גליל מזרחי כפי שהוצג 

 במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב הנציגים ברשות ניקוז כנרת כפי שהוצג 

 במליאת המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
תמרור כפי שהוצג במליאת המועצה  מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת

 עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 
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 אושר פה אחד החלטה
שטחים פתוחים כפי שהוצג במליאת  מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת

 המועצה עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
כפי שהוצג במליאת המועצה עפ"י  חינוך מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת

 המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
מליאת המועצה מאשרת את הרכב ועדת בריאות כפי שהוצג במליאת המועצה 

 עפ"י המסמך המצו"ב.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 2022תקציב ועד מקומי בני יהודה לשנת  מליאת המועצה מאשרת את
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 מינוי ועדת ביקורת בישוב אלרום מליאת המועצה מאשרת את 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
ואת הליקויים  2020דו"ח מבקר המועצה לשנת מליאת המועצה מאשרת את 

 המוצגים בו לתיקון.
 נמנע נגד בעד
21 0 0 

 אושר ברוב קולות החלטה
 דו"ח מבוקר מפורט מטעם משרד הפנים לשנת  מליאת המועצה מאשרת את 

 ואת הליקויים המוצגים בו לתיקון. 2019
 נמנע נגד בעד
20 0 1 

 אושר פה אחד החלטה

 מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו בפניה במליאת המועצה
 נמנע נגד בעד
21 0 0 



  10/2021מליאה מן המניין

8 

 נוצר על ידי 

 

 אושר פה אחד החלטה

 התב"רים כפי שהוצג במליאת המועצה.מליאת המועצה מאשרת את סגירת 
 נמנע נגד בעד
21 0 0 


