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 ' טבת תשע"טא 
 2018דצמבר  09 

 222063סימוכין : 
 

 9/2018מליאה 
 6.12.18מיום 

    משתתפים :    חברי מליאה נוכחים:

 יועמ"ש – עו"ד קובי קורין   ראש המועצה     חיים רוקח
 גזבר - רפי קלמנוביץ'   אבני אית"ן    גלעד הילמן

 מנכ"ל –עמיחי אלבה     אודם    בועז רפופורט
 מבקר -שמעון דיין    אורטל    אורי הייטנר 

 רו"ח אלון מררי   אלוני הבשן    ניסים ואטורי
 אשכול שוקרון    אליעד    אדם צברלינג 

 משה רוטר   אלרום    מוטי פאידה
 אניעם    רן אוחנה

 אפיק    אמיר פוגל
          בני יהודה    אריק בן חיים

 גבעת יואב    דרור עמית
 גשור    רמי ניסן

 חד נס    הרצל פרוחי
 חיספין    דוד אנגלמאייר

 כנף    ירון נאמן
 מבוא חמה    איילת האריס

 מיצר    ביידר שירה
 מעלה גמלא      יעל רגב

 מרום גולן    עינת מור
  נוב     יאיר גולן

 נטור    רוית אוליאל
 עין זיוון    קרן שמעונוביץ

 קדמת צבי    אליק אבנר
 קלע אלון    רונן גאון

 רמות      גל גפני
 רמת מגשימים     גולן מרים

 
 חסרים :

  יונתן       אביעד פרקש
 עמית שפאן שגיב   כפר חרוב

  נאות גולן    דויד וולף
 טרם נבחר נציג       נווה אטיב

 קשת     אורי קלנר
     שעל     קרן עמור

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 1290000קצרין  13ת.ד. 
 04-6969700טלפון 
 04-6961535פקס 

http//:m.e.golan.org.il 
etir@megolan.org.il 

 

  

 על סדר היום :

 ראש המועצה. דברי .1

 הכרות והצהרת אמונים. .2

 הודעות בדבר ניגוד עניינים. .3

 מצגת התנהלות מליאת המועצה. .4

 .7/2018אישור פרוטוקול מליאה  .5

 .8/2018אישור פרוטוקול מליאה  .6

 א. האצלת סמכויות לסגן ראש מועצה.  .7
 גל גפני.  -לצו המועצות האזוריות  36ב. מינוי סגן ומ"מ ראש המועצה בשכר לפי סעיף 

 המלצת מליאה  ליו"ר הנהלת מתנ"ס + נציגי המועצה במתנ"ס. .8

 בחירת ועדות המועצה . .9

 בחירת חברי דירקטוריון לתאגידים עירוניים, אשכול ואיגודי ערים. .10

 ות בחינה לכ"א.עדומינוי מנכ"ל המועצה כנציג ראש המועצה בו .11

 מורשי חתימה. .12

 בחירת ממונה לפי חוק חופש המידע . .13

 בחירת ממונה על  תלונות הציבור. .14

 נייד + נייח לנבחרים היוצאים.  –תנאי פרישה  .15

 שונות. .16

 

 חיים רוקח – דברי ראש המועצה .1
והאתגרים חיים ברך את נציגי המליאה עם כניסתם ובחירתם לתפקיד. חיים סקר את הליך כניסתו לתפקיד 

 שנכונו למליאה ולמועצה בקדנציה הקרובה.
 

 הכרות והצהרת אמונים .2

 כל חברי המליאה הנוכחים התחייבו זה אחר זה בהתאם לנוסח הנדרש:
 ולמלא באמונה את שליחותי במועצה" "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל

 

 הודעות בדבר ניגוד עניינים .3
ומשמעות נושא ניגוד העניינים והסביר על ההצהרה המחויבת בכל הקשור סקר את חשיבות עו"ד קובי קורין 

 המליאה היא גם הועדה לתכנון ובניה.לניגוד עניינים. הובהרה חשיבות הנושא לאור זאת ש
כל חבר מליאה נדרש למלא שאלון ניגוד עניינים ולהצהיר על ניגודי עניינים פוטנציאליים. במידת הצורך 

 יינים.ייחתם הסדר ניגוד ענ
 

 מצגת התנהלות מליאת המועצה .4
עמיחי, מנכ"ל המועצה, סקר נושאים מרכזיים הקשורים להתנהלות המליאה, בדגש על השתתפות בישיבות 

 מליאה, הגשת הצעות לסדר היום, פרוטוקולים, הצבעות וכדו'.
 

 7/2018אישור פרוטוקול מליאה  .5
דעת של היועמ"ש יצביעו חברי המליאה שהיו מדובר בפרוטוקול של ישיבת המליאה הקודמת. ע"פ חוות 

 חברים שנכחו בישיבה הקודמת. 3 -נוכחים בדיון והשאר יכולים להימנע. מדובר ב
 .14 -, נמנעים 3 –חברי המליאה הקודמת שנכחו הצביעו בעד 

 

 :החלטה

 .30.10.18 מיום 7/2018 מליאה פרוטוקול את מאשרת המועצה מליאת
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 8/2018אישור פרוטוקול מליאה  .6
מדובר בפרוטוקול של ישיבת המליאה הקודמת. ע"פ חוות דעת של היועמ"ש יצביעו חברי המליאה שהיו נוכחים בדיון 

 חברים שנכחו בישיבה הקודמת. 3 -והשאר יכולים להימנע. מדובר ב
 .14 -, נמנעים 3 –חברי המליאה הקודמת שנכחו הצביעו בעד 

 :החלטה

 .30.10.18 מיום 8/2018 מליאה פרוטוקול את מאשרת המועצה מליאת

 

 האצלת סמכויות לסגן ראש מועצה א. .7

 להלן האצלת הסמכויות המוצעת: . הוצג ע"י חיים רוקח, ראש המועצה      

 יפעל לקידום וטיפול בנושאים הבאים: מ"מ וסגן ראש המועצה     

 חקלאות :     

 קידום נושא החקלאות בגולן.     

 וישובים :קהילה      

 אחראי על קשרי מועצה ישובים + קידום ושיפור איכות השירות לתושבים ולקהילה.       

 חינוך :      

 אחראי לקידום החינוך בגולן.      

 החלטה :      

 .סמכויות לסגן ראש מועצהההאצלת מליאת המועצה מאשרת את       

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד       

 גל גפני -לצו המועצות האזוריות  36מינוי סגן ומ"מ ראש המועצה בשכר לפי סעיף  ב.
 

לצו המועצות  36סגן ומ"מ ראש המועצה בשכר לפי סעיף המליאה מתבקשת לאשר את מינויו של גל גפני כ
 מהשכר שנקבע בהוראות משרד הפנים לסגן בשכר לפי גודל הרשות. 80% -במשרה מלאה, וב האזוריות

 
מבקש להעלות שאלה עניינית, במסגרת חשיבות נושא השקיפות. אני לא מתכוון לייצר  אריק בן חיים :

 אופוזיציה, אבל אבקש לדעת האם היה הסכם עם גל ? האם גל נכנס לתפקידו לפני החלטת המליאה ?
 

יודע מהו. היה אמרתי שאני רוצה את גל כסגן ואמרתי שאני רוצה את אשכול לתפקיד שאני לא  חיים רוקח :
 ברור לי שהמינוי של גל כפוף לאישור המליאה. 

 

ביקשנו שאלון ניגוד עניינים של גל כדי לראות שזה תואם להאצלת הסמכויות. הוא נדרש  עו"ד קורין :
להצהיר במה לא יוכל לטפל. נעשתה בדיקה מקדימה לגבי הנושא התקציבי ואכן משוריין תקציב בספר 

כן התקבלה עכשיו ההחלטה על האצלת סמכויות וכעת נדרש להשלים את התהליך, -התקציב של המועצה. כמו
 כולל אישור משרד הפנים, ורק אז מאושר השכר.

 

 מה היו הנושאים בהם עלה ענין ניגוד עניינים?:  'קרן שמעונוביץ
 

עלו ארבעה נושאים: כיהנתי בעבר כמרכז משק בגבעת יואב ובנטור ולגבי זה מה שהתחלתי והייתי  גל גפני :
המקומי ברמות וגם אני בעל זכויות בנחלה  שותף, אני מנוע מלקבל לגביו החלטות. בנוסף כיהנתי בעבר בועד

 ומעבד את נחלת ההורים.
 

. אני רואה בשקיפות ערך לכן אנחנו גם מצלמים בשידור חי 100% -אנחנו ניצמד למינהל תקין ב חיים רוקח :
 את המליאה.
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כי עלויות  בדבר עלות העסקתו של הסגן לשנה, אישורו 'אישור גזבר המועצה מר רפי קלמנוביץ עו"ד קורין :
ידי המועצה והצהרתו כי למועצה יכולת כספית לעמוד -אלו מתוקצבות במלואן מתקציב המאושר על

 .זו והוצגו כנדרש להזמנה למליאה פובהתחייבות זו צור
, כי המועצה 1/2009בנוסף אני מאשר, כי הליך מינויו של הסגן נעשה כדין ובהתאם להוראות חוזר מנכ"ל 

 ת כדין, וכי אין במינוי זה משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל.האצילה לסגן סמכויו
 

 :החלטה
 ,לצו המועצות האזוריות 36סגן ומ"מ ראש המועצה בשכר לפי סעיף מליאת המועצה אישרה את גל גפני כ

מהשכר שנקבע בהוראות משרד הפנים  80%במשרה מלאה בהתאם לשכר הקבוע בהוראות משרד הפנים )
 ובהתאם לאישור הגזבר שצורף להזמנה למליאה(.₪  27,066 -כלסגן בשכר לפי גודל הרשות, 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 
יש לי את גל שירכז את כמות הנושאים שהמועצה מטפלת בהם היא עצומה ואני שמח ש חיים רוקח :

 הנושאים שבאחריותו.
 

 בעבר היה את ענין החיוב האישי, אבקש לדעת האם יש ביטוח ? ירון נאמן :
 : קיים ביטוח והוא יעודכן עכשיו לפי חברי המליאה הנוכחיים.מיחיע
 

 בנושאים כבדים ועמוסים במידע אבקש לקבל את כל המידע תמיד באופן מפורט ומראש.ירון: 
 מתחבר לבקשה ואפעל כך. רוקח :חיים 

 

 במה עוסקת המליאה זו שאלה מהותית. מצפה שהנושאים המרכזיים יידונו כאן במליאה.  אורי הייטנר :

 

 המלצת מליאה  ליו"ר הנהלת מתנ"ס + נציגי המועצה במתנ"ס .8

פעילות : המרכז הקהילתי ממשיך בעבודתו ואנו בוחנים את הרחבת פעילותו, לדוגמא סביב  חיים רוקח
תרבותית בצנובר, כאשר גם מסוף הנוסעים יהיה שם. תהיה פעילות באולם הגדול בשעות היום -קהילתית

והופעות בערבים, מרכז ספורט ומחול, מגרשי כדורגל, בריכת שחיה ומתקנים ברמה גבוהה, בית קפה ועוד. זה 
תי, חכ"ל, נציגי המליאה, סגן ראש יהיה מרכז כנסים, תרבות וספורט של הגולן. נעסוק בזה עם המרכז הקהיל

 המועצה ועוד.

 מוצעים :

 עובד מועצה( 1נציג ציבור,  1נציג מליאה,  1 - 40%הרכב )מתנ"ס גולן             
 

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 נציג מליאה  נאות גולן  דוד וולף   1
 נציג ציבור  נטור  ירון דגן  2
 עובדת מועצה תקציבאית חינוך אסתי זיסמן  3

 

 :החלטה

נציגי המועצה ל אסתי זיסמןו דוד וולף ואת ליו"ר הנהלת מתנ"סמליאת המועצה מאשרת את ירון דגן 
 .במתנ"ס

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 
 
 



 

 1290000קצרין  13ת.ד. 
 04-6969700טלפון 
 04-6961535פקס 

http//:m.e.golan.org.il 
etir@megolan.org.il 

 

  

 

 בחירת ועדות המועצה .9
לא וועדות נוספות בהיה מאתגר. רבים מכם רוצים להיות בהנהלה ו לועדות הפאזל והשיבוץ: חיים רוקח 

ציבור ע"פ דרישות הכל מתאפשר. השתדלנו להתחשב במקסימום בקשות. בחלק מהמקומות צריך נציגי  דתמי
 מסוימות. השתדלנו לתת מענה מירבי.

 הנהלת המועצה              
 מליאהנציג  ישוב   שם  מס' 

 ראש המועצה  נוב חיים רוקח  1
 ס.ר. המועצה  רמות  גל גפני  2
 נציג מליאה  חספין  דוד אנגלמייר  3
 נציג מליאה  נוב  יאיר גולן 4
 מליאה  תנציג גבעת יואב  דרור עמית  5
 נציג מליאה  גשור  ניסקה ניסן  6
 מליאה  תנציג רמת מגשימים  גולן מרים  7
 נציגת מליאה  מבוא חמה  איילת הריס  8
 נציג מליאה בני יהודה  אריק בן חיים  9

 :מוזמנים
 גזבר המועצה   רפי קלמנוביץ  1
 מנכ"ל המועצה  עמיחי אלבה  2
 יועץ משפטי עו"ד קובי קורין  3

 
 מועצה אזורית גולן עובדת מצוין ועכשיו חשוב לראות לאן אנחנו הולכים ולאן מתפתחים.  חיים רוקח :

לדוגמא : בי"ס במעלות הגולן, ברור שצריך לקום ועכשיו צריך לקדם את זה. נדרשת החלטה של מיקום וזה יהיה בחד 
נס, בהתאם לעבודה המקצועית שנעשתה ע"י חברה מקצועית. עכשיו צריך לשאול מה תהיה הפדגוגיה, התוכן וכו'. 

 חינוך ולהנהלה יהיה נציג בצוות שיעסוק בכך. ביקשתי מגדי לקדם סקר מקצועי, לטובת זה אנחנו מקיימים ועדת
 

 הנהלת המועצה צריכה לעסוק גם בכספים ? יאיר גולן :

 כן, דויד לדוגמא הוא איש כספים. צריך להבין היטב מה מותר ומה אסור ולכך יש יועמ"ש, גזבר ומנכ"ל. חיים רוקח :

 מה הקריטריונים לבחירת הנהלה ? קרן שמעונוביץ :

 לקחתי את שני הישובים הגדולים, צעירים, קיבוצניקים, חקלאים, מגוון אנשים שרוצים לרוץ קדימה. חיים רוקח :

 חסר נציג מצפון הגולן. קרן שמעונוביץ :

 כשאחליט על סגן בתואר הוא יהיה מהצפון. חיים רוקח :

 בחור בהתאמה.לעניות דעתי היה צריך לתת לנציגים פה להציג את עצמם ואת יכולתם ואז ל אליק אבנר :

לא היינו מצליחים לעשות זאת כאן, זה מורכב מאוד. אני מכיר רבים מכם והבחירה היתה בהתייעצות  חיים רוקח :
עם נוספים עבור הבחירה הנכונה ביותר לגולן. יש הרבה ועדות משמעותיות וכולם יקחו חלק לאורך הדרך. במידת 

 אחריות, יעבוד קשה. הצורך נבצע שינויים. אני מתכוון לכך שמי שלוקח
 

 אני גר ? באיזה ישובמה זה משנה אז  ,טובת הגולןממני ראיה של נדרשת כחבר מליאה אם  ירון נאמן :

קיבוצניק חושב אחרת ממושבניק ומושבניק מקהילתי וכו'. חקלאי חושב שונה מרו"ח ומעו"ד וכו'. חשוב  חיים רוקח :
 שדרך החשיבה השונה תבוא לידי ביטוי.

 

 והנבחרים צריכים להיות ראויים. ,שאלו המתאימים ביותר לדעתי התשובה היא שהיה נראה לךנאמן : ירון 

מחויבותנו היא לגולן ואנחנו נציגי . קוסמוס של המליאה-מיקרו אשמח על הדיון. לדעתי ההנהלה היאורי הייטנר : 

 פגם בבחירה.מרגיש טעם להנהלה תייצג את כולם. ישובים כי חשוב שיהיו מגוון מהישובים וחשוב שה

 הנהלה.ליצורף  , הואסגן בתוארבהמשך כשיהיה חיים רוקח : 
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 של ראש המועצה. חשוב לשאול במה כל אחד יכול לתרום לגבי שאר הועדות.  הנהלה זה הצוותניסים ואטורי : 

 בהתחשב בנסיבות, בחרתי את הטוב ביותר. חיים רוקח :
 

 החלטה :

 רי הנהלת המועצה.מליאת המועצה מאשרת את חב
 .2 –, נמנע 0 –, נגד 24 –בעד 

 מבקש שהפרוטוקולים של ההנהלה ישלחו לכל חברי המליאה. אורי הייטנר :

 מבקש שנציגי הועדות יסקרו את הפעילות אחת לכמה זמן בפני המליאה. ג :נאדם צברלי

 : נפעל לכך.חיים
 

 ועדת מכרזים
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 החלטה :

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –מליאת המועצה מאשרת את חברי ועדת המכרזים. בעד 

 

 ועדה לענייני ביקורת 

 מה הסמכויות של הועדה ? רני אוחנה :

מאחר ויש מבקר ברשות, תפקיד הןועדה לדון בדוחות הביקורת המוגשים לרשות המקומית,   ע"י מבקר  שמעון דיין :

הפנים, משרד הפנים, מבקר המדינה ומקורות אחרים. הועדה דנה בדוחות ומגישה את המלצותיה למליאת הרשות 

 המקומית.

 לפי מה נקבעים נושאי הביקורת ? יאיר גולן :

 הביקורת נקבעים ע"י המבקר, ראש הרשות והועדה לענייני ביקורת.נושאי שמעון דיין : 

 חייב להגיד שהמבקר זמין לכל שאלה. אריק בן חיים :

 מוצעים :

 מליאהנציג  ישוב   שם  מס' 
 נציג מליאה  אורטל  יו"ר –אורי הייטנר  1
 נציג מליאה  עין זיוון שמעונוביץ קארן  2
 מליאה  תנציג כפר חרוב   מ"מ –עמית שגיב שפאן  3

 מוזמנים:
 מבקר המועצה  שמעון דיין  1
 גזבר המועצה  רפי קלמנוביץ'  2
 מנכ"ל המועצה עמיחי אלבה  3
 
 

 מליאהנציג  ישוב   שם  מס' 
 נציג מליאה  אודם  בועז רפפורט  1
 נציג מליאה  אליעד  אדם צברלינג  2
 נציג מליאה  קלע  מ"מ –רונן גאון  3
 נציג מליאה  אבני איתן  יו"ר -גלעד הילמן   4
 נציגת מליאה  כפר חרוב  עמית שפאן שגיב 5

 מוזמנים :
 גזבר  רפי קלמנוביץ  1
 מנכ"ל  עמיחי אלבה  2
 אחראית מכרזים והתקשרויות  אתי ריימונד  3
 יועץ משפטי  עו"ד קובי קורין  4
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 החלטה :

 מליאת המועצה מאשרת  את חברי הועדה לענייני ביקורת.

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 

 ועדת הנחות

ועדה שמוסמכת לאשר הנחות מיוחדות רק בנושא ארנונה. בד"כ מרבית ההנחות הן אוטומטיות ותלויות  עו"ד קורין :
 גיל, שכר, נכות וכדומה. הועדה דנה באירועים חריגים ונסיבות מיוחדות. ההרכב נקבע ע"פ החוק.

 

 ת רבה.ועדה זו עוסקת במקרים קשים והיא לא פתוחה, יש בה חיסיון ודיסקרטיו : 'רפי קלמנוביץ
 

 מליאהנציג  ישוב   שם  מס' 
 נציג מליאה  אלוני הבשן  יו"ר –ניסים ואטורי  1
 נציגת מליאה  מרום גולן  מ"מ –עינת מור  2
 נציג מנהלת אגף ייעוץ וטיפול או נציגה אביטל פלכטמן   3
 נציג גזבר או נציגו  רפי קלמנוביץ  4
 יועץ משפטי או נציגו עו"ד קובי קורין  5

 
 החלטה :

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –מליאת המועצה מאשרת  את חברי ועדת הנחות. בעד 

 

 ועדת מל"ח

 ראש רשות. –יו"ר מוכתב 

 האם אתה מכיר את מצב המוכנות במועצה ? רני אוחנה :

כן, מוכנות טובה מאוד. יוצאת לדרך הרחבת חמ"ל מועצה, פורסם כבר מכרז. נבצע תרגילי פתע,  חיים רוקח :

 אני לא מאמין בתרגיל מובנה ויש לי ניסיון רב מתפקידי.

 אפשר שיבואו להציג כאן את המוכנות. רני אוחנה :

 נבצע. חיים רוקח :

 למה רק שני נציגי מליאה ומה ההסבר להרכב? יעל רגב :

 ההרכב מוכתב בחוק. קורין :מאיה 

 מוצעים :
 

 מליאהנציג  ישוב   שם  מס' 
 ראש המועצה נוב  יו"ר  –חיים רוקח  1
 נציג מליאה  חד נס  הרצל פרוחי  2
 נציג מליאה  קשת  אורי קלנר  3
 קב"ט המועצה       אלי יוסף  4
 רמ"ט  דדי גופר 5
 מנכ"ל  עמיחי אלבה  6
 ובעלי תפקידים מיוחדים ברשות ובישובים בהתאם לצרכיםראשי מכלולים  7
 

 :החלטה

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד מליאת המועצה מאשרת  את חברי ועדת מל"ח. 
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 ועדת ביטחון  
 מוצעים :

 מליאה/נציג ציבורנציג  ישוב   שם  מס' 
 נציג מליאה אלרום  יו"ר -מוטי פיאדה   1
 נציג מליאה  חד נס  מ"מ –הרצל פרוחי  2
 נציג מליאה  בני יהודה  אריק בן חיים  3
 נציג ציבור  נאות גולן  יובל מסה  4
 נציג ציבור  נטור  נמרוד אוליאל  5

 מוזמנים:
 קב"ט המועצה  אלי יוסף  1
 רמ"ט  דדי גופר  2
 יוזמנו גם נציגי שר הביטחון שר החינוך שר לביטחון פנים 3

 

 :החלטה

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד  המועצה מאשרת  את חברי ועדת הביטחון.מליאת 

 ועדת ערר לענייני ארנונה
תושב יכול להגיש השגה וערר, למשל אם הוא לא בעל הנכס או שהנכס לא סווג כראוי, או שגודל  עו"ד קורין :

השטח שגוי. ההשגה מוצגת למנהל הארנונה במועצה. אם לא התקבלה, אז ניתן להגיש ערר לועדה ועל 
להיות עו"ד המשפט המנהלי. כל חברי הועדה הם נציגי ציבור. היו"ר חייב -החלטתה ניתן להגיש עתירה לבית

 עם ניסיון קודם ותקופת מינימום. ההרכב מפורסם ברשומות. יש מעט עררים ולא הגענו עד היום לבית משפט.
 

 מוצעים :   
 מליאה/נציג ציבורנציג  ישוב   שם  מס' 

 נציג ציבור  יונתן  עו"ד אריאל קינן   1
 נציגת ציבור  מרום גולן  נעה מעוז  2
 נציג ציבור  מעלה גמלא  יורם דובו  3

 החלטה :
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד . ועדת ערר לענייני ארנונהמליאת המועצה מאשרת  את חברי 

 

 ועדה חקלאית
החקלאות צריכה ללכת צעד נוסף קדימה. צריך צוות שמציע הליכים, חוקר ומקדם. הועדה  חיים רוקח :

 תבצע זאת ואני בטוח שיצטרפו עוד. היום נפגשנו עם שר החקלאות והעלנו נושאים לפיתוח החקלאות.
 

 מוצעים :
 מליאה/נציג ציבורנציג  ישוב   שם  מס' 

 ס.ר. המועצה  רמות  יו"ר  –גל גפני  1
 נציג מליאה  אפיק אמיר פוגל  2
 נציג מליאה  נוב  מ"מ –גולן יאיר  3
 נציג מליאה  אודם  בועז רפפורט  4
 נציגת מליאה  מבוא חמה  איילת הריס  5
 נציג מליאה  כנף  ירון נאמן  6
 נציג ציבור אורטל  יוסי נקש  7
 נציג ציבור  אלרום  איתן שדה  8
 ציבורנציג  אניעם ניצן רוטמן  9

 נציג ציבור  שעל  שמעון מלול  10
 נציג ציבור נאות גולן גל קליין   11

 

 החלטה :
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד  חקלאית.הועדה מליאת המועצה מאשרת  את חברי ה
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 ועדת איכות הסביבה

 מה עם הרשויות הדרוזיות ? בועז רפופורט :

 מקדמים שת"פ במלוא המרץ, רואה בזה חשיבות, הפתרון הוא בחינוך. חיים רוקח :

 מוצעים :

 נציג מליאה/נציג ציבור ישוב   שם  מס' 
 נציגת מליאה  מיצר  יו"ר –שירה ביידר  1
 נציגת מליאה שעל  עמור קרן 2
 נציגת מליאה  מרום גולן  מ"מ -עינת מור  3
 נציג מליאה אלוני הבשן ניסים ואטורי 4
 נציג ציבור  כנף  ד"ר דן מלקינסון  5
 נציגת ציבור  מרום גולן  ענבר פלטר  6
 זמן :ומ
 מנהל יח' סביבתית  דדי גופר  1
 

 :החלטה

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד . ועדת איכות הסביבהמליאת המועצה מאשרת  את חברי 

 

 ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור 

 מוצעים :

נציג מליאה/נציג ציבור/נציג  ישוב   שם  מס' 
 המשפחות

 נציג מליאה אורטל  אורי הייטנר  1
 נציג מליאה  נאות גולן  יו"ר –וולף דוד  2
 נציגת מליאה  שעל   מ"מ-קרן עמור    3
 נציגת ציבור  אבני איתן  נגה סולניק  4
 נציג ציבור  חספין  אביה רוזן  5
 נציג ציבור  כפר חרוב  אריאל שגיא  6
 נציגת המשפחות  קשת אילן חוטר  7
 נציגת המשפחות  בני יהודה  ענת לוי 8
 נציג המשפחות  אלוני הבשן  שמעון שלו  9

 מוזמן :
 מנהל יח' סביבתית דדי גופר  1
 

 :החלטה

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד . ועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרורמליאת המועצה מאשרת את חברי ה
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 ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים 
 מוצעים :

 

 נציג מליאה/נציג ציבור ישוב   שם  מס' 
 ס.ר. המועצה  רמות  יו"ר  –גל גפני  1
 נציג מליאה  יונתן  מ"מ –אביעד פרקש  2
 נציג מליאה  נאות גולן דוד וולף   3
 נציג ציבור  חספין  דובי גלר  4
 נציג ציבור כנף  ליאור דהרי  5
 מנהל מח' חינוך  חגי סמט  6
 מנהלת אגף ייעוץ וטיפול אביטל פלכטמן  7
 מ. אלכוהול וסמים  הודיה שלוי  8
 מנהל מרכז קהילתי  שרון פז  9

 מנהלת בי"ס נופי גולן  10
 

 :החלטה

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד . ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכניםמליאת המועצה מאשרת את חברי ה
 

 ועדה למיגור אלימות
 מוצעים : 

 נציג מליאה ישוב   שם  מס' 
 ס.ר. המועצה  רמות  יו"ר  –גל גפני  1
 נציג מליאה  יונתן  מ"מ –אביעד פרקש  2
 נציג מליאה  נאות גולן דוד וולף   3
 מנהל אגף  חינוך  גדי להב 4
 מנהלת אגף ייעוץ וטיפול אביטל פלכטמן  5
 מנהל מרכז קהילתי  שרון פז  6
 מנהל מח' נוער  ירון קמינסקי   7
 מנהלת אזרחים ותיקים לי אלין  8
 קב"ט המועצה  אלי יוסף   9

 מנכ"ל  עמיחי אלבה   10
 שיטור קהילתי   11
 משטרה   12

 

 :החלטה
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד יגור אלימות. ועדה לממליאת המועצה מאשרת את חברי ה

 
 ועדת בחינה כ"א 

 ועדה שהנציגות שלה מוכתבת ללא נציג מליאה.
 מוצעים : 

 נציג מליאה/נציג ציבור ישוב   שם  מס' 
 נציגת ציבור  אניעם  עדי שוורץ  1
 נציג ציבור  מבוא חמה  חזי שהרבני   3
 נציג ציבור יונתן  אשר גוטליב  4
 נציגת ציבור יונתן יעל מדי  5
 נציגת ציבור   שנקררבקה  6
 עובד מועצה  מנכ"ל  עמיחי אלבה   7
 נציג משרד הפנים  8
 נציג הסתדרות  9

 נציג מינהל השירות/נציג ציבור/נציג האיגוד המקצועי  10
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 החלטה :
 מליאת המועצה מאשרת את נציגי הציבור לועדת הבחינה לענייני כח אדם. 

 .2 –, אין מתנגדים, נמנעים 24 –בעד 
 

 ועדה מקומית לתכנון ובניה 
 .)חברי מליאת המועצה האזורית הם חברי הועדה המקומית לתכנון ולבניה גולן( הועדה הוצגה

 נציג מליאה/נציג ציבור/ עובד מועצה ישוב   שם  מס' 
 ראש המועצה  נוב  יו"ר  –חיים רוקח  1
 נציג מליאה  אבני איתן  הילמן גלעד  2
 נציג מליאה  אודם  רפופורט בועז  3
 נציג מליאה  אורטל  הייטנר אורי  4
 נציג מליאה  אלוני הבשן ואטורי ניסים 5
 נציג מליאה  אליעד צברלינג אדם  6
 נציג מליאה  אלרום פיאדה מרדכי  7
 נציג מליאה  אניעם  אוחנה רן 8
 נציג מליאה  אפיק  פוגל אמיר 9

 נציג מליאה  בני יהודה  בן חיים אריק  10
 נציגת מליאה  גבעת יואב  דרור עמית  11
 נציג מליאה  גשור ניסן רמי 12
 נציג מליאה  חד נס  הרצל פרוחי  13
 נציג מליאה  חספין אנגלמאייר  דוד  14
 נציג מליאה  יונתן פרקש אביעד  15
 נציג מליאה  כנף נאמן ירון  16
 נציגת מליאה  כפר חרוב  שפאן שגיב עמית  17
 נציגת מליאה  מבוא חמה  הריס איילת  18
 נציגת מליאה  מיצר  ביידר שירה  19
 נציגת מליאה  מעלה גמלא  רגב יעל  20
 נציגת מליאה  מרום גולן מור עינת  21
 נציגת מליאה  נאות גולן  וולף דויד  22
 נציג מליאה  נוב   גולן יאיר  23
 נציג/ת מליאה  ה אטיב ונו  24
 נציג מליאה  נטור אוליאל רוית  25
 נציגת מליאה  עין זיון שמעונוביץ קארן  26
 נציג מליאה  קדמת צבי  אבנר אלימלך 27
 נציג מליאה  קלע אלון גאון רונן 28
 נציג מליאה  קשת  קלנר אורי  29
 נציג מליאה  רמות  גפני גל  30
 נציגת מליאה  רמת מגשימים  גולן מרים  31
 נציגת מליאה  שעל  עמור קרן  32
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 ועדות רשות
 ועדת חינוך

 מוצעים :
 נציג מליאה/נציג ציבור/ עובד מועצה ישוב   שם  מס' 

 ס.ר. המועצה  רמות  יו"ר –גל גפני  1
 נציגת מליאה  כפר חרוב עמית שגיב שפאן  2
 נציג מליאה  קדמת צבי  אליק אבנר  3
 נציגת מליאה  מעלה גמלא  יעל רגב  4
 נציג מליאה  חספין  דוד אנגלמאייר  5
 נציגת מליאה  גבעת יואב  עמית דרור  6
 נציגת מליאה רמת מגשימים  מרים גולן  7
 נציגת מליאה נטור רוית אוריאל 8
 מנציג מליאה אורטל  אורי הייטנר  9

 נציגת מליאה  עין זיוון    'קארן שמעונוביץ 10
 נציג ציבור  יונתן שמוליק שוורץ  11
 נציג ציבור  יונתן  עמיחי צור  12
 נציגת ציבור אלרום  אלה שלומקוביץ  13
 נציג ציבור מעלה גמלא  טים קוטלרוב 14
 נציג ציבור אלרום  אייל מרקס  15
 נציגת ציבור נאות גולן  סולי מונס  16
 ציבור נציגת בני יהודה  צאלה  17

 מוזמנים: 
 עובד מועצה  מנהל אגף חינוך  גדי להב  1
 עובד מועצה  מנהל מח' חינוך   חגי סמט   2
 קרן שמעונוביץ' מבקשת להצטרף. 
 :החלטה

 כפי שהוצעו ואת הצטרפותה של קרן שמעונוביץ'. ועדת חינוךמליאת המועצה מאשרת את חברי 
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 

 ועדת תיירות 
 מוצעים:              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .שירה ביידר מבקשת להצטרף

 :החלטה

 . שירה ביידרכפי שהוצעו ואת הצטרפותה של ועדת תיירות מליאת המועצה מאשרת את חברי 
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 

 נציג מליאה/נציג ציבור/ עובד מועצה ישוב   שם  מס' 
 נציג מליאה  אניעם  רן אוחנה   1
 נציגת מליאה  עין זיוון   קארן שמעונוביץ  2
 נציג מליאה  חד נס  הרצל פרוחי  3
 נציגת מליאה מיצר שירה ביידר  4
 נציגת ציבור  רמות  איריס אזולאי  5
 נציג ציבור אבני איתן  אבנר דאהן  6
 נציג ציבור קלע  אלון קייטנמן  7
 נציג ציבור  אניעם  נצחון חסון  8
 נציג ציבור  נטור  יו"ר –עמי ודר  9

 מוזמן:
 מנהל תיירות שמוליק חזן   1
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 ועדת שטחים פתוחים

. יש תכנית אב לשטחים פתוחים הועדה, כיוון שזה נושא חשוב שארצה לקדם שמתי אותי כיו"ר חיים רוקח :
לצרכים שלנו. נדרש לבחון את  יםמסוימים לא משאירים לנו מספיק שטחיום על הגולן. גופים לפעמים מקשה כש

 התוכנית לעומק.
 

 .רבים מהתחוםמומחים התכנית נבנתה ע"י צריך לזכור ש אריק בן חיים :

 

 מוצעים:

 
נציג מליאה/נציג  ישוב   שם  מס' 

 ציבור/ עובד מועצה
 ראש המועצה  יו"ר-חיים רוקח  1
 נציג רט"ג  גיא אלון  2
 נציג רט"ג  שרון לוי  3
 נציג קק"ל  אבירם צוק 4
 נציג קק"ל  אפי נעים  5
 נציג הגנת הסביבה  דרור פבזנר 6
 נציג רשות העתיקות  אורן זיגנבאום  7
 נציג ועדה חקלאית  גיל סופר  8
 נציג בוקרים  שי זרביב 9

 נציג משרד החקלאות  פארוק דבור 10
 נציג משרד החקלאות  שחף רונן  11
 נציג ציבור  יהודה ויינברג   12
 נציג ציבור  אמוץ בר לב מיצר 13
 נציג מליאה  ניסקה ניסן 14
 נציג מליאה  אליק אבנר  15
 נציג מליאה  אריק בן חיים  16

 מוזמן :
 מנהל שטחים פתוחים קובי גביש  
 

 חסר נציגות של הישובים. ניסקה :

 זו ועדת רשות, ניתן לצרף עוד חברים. חיים רוקח :

 ניסקה, אליק אבנר ואריק בן חיים מבקשים להצטרף לועדה.

 

 החלטה :

ניסקה, אליק אבנר ואריק כפי שהוצעו ואת הצטרפותם של ועדת שטחים פתוחים מליאת המועצה מאשרת  את חברי 

 .בן חיים

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
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 ללא מליאה –ועדות 

 

 חיים רוקח הציג את הועדות.
 

 ללא מליאה  –ועדת השקעות 

 עובדי מועצה שם  מס' 

 גזבר המועצה  יו"ר  -רפי קלמנוביץ    1
 מנכ"ל  עמיחי אלבה  2
 תקציבאית חינוך  אסתי זיסמן  3
 

 ללא מליאה   –ועדה להקצאת קרקע או מבנה 

 עובדי מועצה שם  מס' 

 גזבר  –יו"ר  – 'רפי קלמנוביץ 1
 אחראית הנכסים  –רעיה דוד  2
 מהנדס המועצה  –יעקב ביקוב  3
 מנכ"ל  –עמיחי אלבה  4
 יועמ"ש –עו"ד קובי קורין  5
 

 ללא מליאה   –ועדה מקצועית לתמיכות  

 עובדי מועצה שם  מס' 
 גזבר –יו"ר  –רפי קלמנוביץ  1
 מנכ"ל המועצה  –עמיחי אלבה  2
 יועמ"ש –עו"ד קובי קורין  3
 

 ללא מליאה   –ועדת רכש ובלאי 

 עובדי מועצה שם  מס' 
 גזבר  –יו"ר  – 'רפי קלמנוביץ 1
 מנכ"ל המועצה  –עמיחי אלבה  2
 מנהל/ת רכש 3
 

 ללא מליאה   –ועדת התקשרויות 

 עובדי מועצה שם  מס' 
 גזבר  – 'רפי קלמנוביץ 1
 מנכ"ל המועצה  -יו"ר  –עמיחי אלבה  2
 אחראית מכרזים והתקשרויות  –אתי ריימונד  3
 יועמ"ש – עו"ד קובי קורין 4
 
 

 ללא מליאה   –ועדת תרומות 
 

 עובדי מועצה שם  מס' 
 גזבר – 'רפי קלמנוביץ 1
 מנכ"ל המועצה  - יו"ר  –עמיחי אלבה  2
 יועמ"ש –עו"ד קובי קורין  3
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 דירקטוריון לתאגידים עירוניים, אשכול ואיגודי עריםבחירת חברי  .10

 עובדים(   3נציגי ציבור,  3נציגי מליאה,  3חברי דירקטוריון קולחי גולן )הרכב: 
 

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 ראש המועצה נוב  יו"ר  –חיים רוקח  1
 נציג מליאה  גשור ניסקה ניסן   2
 נציגת מליאה מיצר ביידר שירה  3
 נציג ציבור  גשור צוקי דויטש  4
 נציגת ציבור  יונתן דבי בן ציון   5
 נציגת ציבור  כפר חרוב אסתי אשכנזי  6
 עובד מועצה  גזבר  רפי קלמנוביץ' 7
 עובד מועצה  מנהל אגף הנדסה  אבי שרון  8
 עובד מועצה  מנכ"ל  עמיחי אלבה  9

 :החלטה

 .חברי דירקטוריון קולחי גולןמליאת המועצה מאשרת את חברי 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
 

     
 עובדים(   3נציגי ציבור,  3נציגי מליאה,  3חברי דירקטוריון חברה כלכלית )הרכב :        

 

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 ראש המועצה  נוב  יו"ר –חיים רוקח  1
 ס.ר. המועצה  רמות  גל גפני  2
 נציג מליאה  חספין  דוד אנגלמייר  3
 נציג ציבור  חספין  ענבר באבד   4
 נציגת ציבור  מעלה גמלא  ציפי רגב   5
 נציג ציבור  רמת מגשימים עדיאל קרוב   6
 עובד מועצה  גזבר   'רפי קלמנוביץ 7
 עובדת מועצה  חינוך  תקציבאית אסתי זיסמן  8
 עובד מועצה  מנכ"ל  עמיחי אלבה  9

 :החלטה

 .כלכליתהחברה הדירקטוריון מליאת המועצה מאשרת את חברי 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 
 חברי מליאה(  2 -)מכון לחקר הגולן, הרכב  –מכון שמיר 

 

ואתגרים בתחום זה ובתחומים הבאים, גם סביב נושא איחוד המוסדות האקדמאיים  יש מורכבויותחיים רוקח : 
 השונים. פועלים בשיתוף פעולה צמוד עם קצרין.

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 ראש המועצה  נוב  חיים רוקח  1
 ס.ר. המועצה  רמות  גל גפני  2

 החלטה :

את נציגי המועצה להנהלת מכון שמיר )אורי הייטנר לא נטל חלק בדיון ובהצבעה מליאת המועצה מאשרת  
 בשל מניעות(.

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 25 –בעד 
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 נציגי ציבור(  2עובדי מועצה: מנהל מח' חינוך+ גזבר, +  2ראש מועצה+ סגן,  -)הרכב  –קרית חינוך       

 עם קצרין. ביחד ,מדובר ב"נופי גולן" והאולפנה 

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 ראש המועצה נוב  חיים רוקח  1
 ס.ר. המועצה  רמות  גל גפני  2
 נציג/ת ציבור מעלה גמלא יפעת לינדר  3
 נציג/ת ציבור קדמת צבי  שאול ברקוביץ'  4
 עובד מועצה  גזבר  רפי קלמנוביץ' 5
 עובד מועצה  מנהל מח' חינוך  חגי סמט  6

 

 החלטה :

  .קרית חינוךמליאת המועצה מאשרת  את נציגי המועצה להנהלת 
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 

 
 ראש המועצה, ס.ר. המועצה (  -)נציג מועצה –אוהלו

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 ראש מועצה  נוב  חיים רוקח  1
 ס.ר. המועצה  רמות  גל גפני  2
 

 החלטה :

שלא השתתפו ומרים גולן  מליאת המועצה מאשרת  את נציגי המועצה להנהלת אוהלו )למעט גלעד הילמן
 בדיון ובהצבעה בשל מניעות(.

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 –בעד 

 
 ראש המועצה או סגן (  –)הרכב נציג בכיר  –איגוד ערים כנרת  

 
מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 

 ציבור/ עובד מועצה
 ראש מועצה  נוב  חיים רוקח  1

 החלטה :

, למעט רני אוחנה שלא נטל חלק בדיון ולא הצביע בשל איגוד ערים כנרתמליאת המועצה מאשרת את נציג המועצה ל
 מניעות.

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 25 –בעד 
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 אשכול גליל מזרחי  
גם לנושא אתר פינוי הפסולת. משרד רשויות האזור. האשכול נכנס עכשיו  18צוינת בה שותפות יוזמה מחיים רוקח : 

 .האשכול יו"רלתפקיד  ציע את עצמיהפנים דוחף לכיוון של אשכולות. בשלב זה לא א
 

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 ראש מועצה  נוב  חיים רוקח  1
 החלטה :

   .אשכול גליל מזרחימליאת המועצה מאשרת את נציג המועצה ל
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 )הרכב נציג עובד מועצה (  –לפסולת   ערים איגוד 
 

מליאה/נציג נציג  ישוב   שם  מס' 
 ציבור/ עובד מועצה

 עובד מועצה  מנהל אגף תפעול וסביבה  מיקי מנחם  1
 החלטה :

 .איגוד לפסולתהמועצה מאשרת את נציג המועצה למליאת 
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 
    

 רשות ניקוז כנרת  
 

 התפקיד המוצע ישוב   שם  מס' 
 נציג וחבר הנהלה ברשות ניקוז כנרת חספין  רוני זיגלר   1
 חבר מליאה ברשות ניקוז כנרת אורטל  רפי קלמנוביץ' 2

 
 החלטה :

   .רשות ניקוז כנרתמאשרת את נציגי המועצה למליאת המועצה 
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 

 .וכל אחד יראה היכן משובץ שותפיםיותר כדי שנרגיש המליאה היה נכון לשלוח את השמות לפני  על רגב :י
. לוח הזמנים מאתגר מאוד. נעשה רענון בפרק זמן מוקצב קצר. סיימנו את העדכונים הדבריםמקבל את  חיים רוקח :

 בהמשך. חייבים כרגע להניע את המערכת.
 איפה נושא האכיפה ? הרצל פרוחי :
 אציג בהמשך את כל הנושא. חיים רוקח :

 
 

 מינוי מנכ"ל המועצה כנציג ראש המועצה בוועדות בחינה לכ"א .11

 החלטה :

 .כנציג ראש המועצה בוועדות בחינה לכ"א ,מנכ"ל המועצהעמיחי אלבה, מליאת המועצה מאשרת את 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
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 מורשי חתימה .12
מר  ,גזבר המועצה של , יחד עם חתימתו56754781ת.ז.  ,מר חיים רוקח ,חתימתו של ראש המועצהמוצע כי 

, ובצרוף חותמת המועצה, על כל המחאה ו/או על כל פקודת תשלום, ו/או על כל 56729023ת.ז.  ',רפי קלמנוביץ
הוראה בנקאית אחרת, ו/או על כל מסמך, לרבות כל מסמך שיש בצדו התחייבות כספית, מחייבות את 

 המועצה לכל דבר ועניין.
 

 התקיים דיון האם שני מורשי חתימה יתאימו לצרכים של המועצה

 :החלטה 

, יחד עם חתימתו גזבר 56754781ת.ז.  ,מר חיים רוקח ,כי חתימתו של ראש המועצהמליאת המועצה מאשרת  
, ובצרוף חותמת המועצה, על כל המחאה ו/או על כל פקודת 56729023ת.ז.  ',מר רפי קלמנוביץ ,המועצה

ש בצדו התחייבות כספית, תשלום, ו/או על כל הוראה בנקאית אחרת, ו/או על כל מסמך, לרבות כל מסמך שי
 מחייבות את המועצה לכל דבר ועניין.

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
 

 

   חופש המידע ממונה לפי חוקבחירת  .13
המועצה ממנה עובד מועצה באישור המליאה. התפקיד: טיפול בבקשות למידע ויישום החוק, כולל ראש 

 העמדת חומר לעיון.
 מוצעת גב' אתי ריימונד.

 החלטה :
ממונה על העמדת מידע לרשות הציבור, על טיפול בבקשות אתי ריימונד כמליאת המועצה מאשרת  את 

 .חופש המידעלקבלת מידע ועל יישום הוראות חוק 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
 

 

 תלונות הציבור ממונה עלבחירת  .14

ע"פ חוק הרשויות המקומיות יש למנות ממונה )ממונה על תלונות הציבור(, ברירת המחדל  לתפקיד זה היא 
 תפקידו :מבקר המועצה. 

 כתובת לכל אדם להגיש תלונה על המועצה והגופים המבוקרים ע"י המבקר. .1

 בירור תלונות פרטניות לשמירה על זכויות הציבור ולקבלת שירות איכותי. .2
 החלטה :

 .תלונות הציבור שמעון דיין כממונה על -מבקר המועצה את המועצה מאשרת את מלי

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
 

 נייד + נייח לנבחרים היוצאים –תנאי פרישה  .15
להביא לאישור המליאה את ההחלטה אם לשלם בתשלום אחד או בפריסה את  יםלמען הסדר הטוב מבקש

 ההחזר לראש המועצה ולסגן ראש המועצה היוצאים עבור הוצאות טלפון נייד ונייח.
 ע לשלם בתשלום חד פעמי ויש לכך אישור של הגזבר.מוצ

 החלטה :

 שלום חד פעמי.כי תשלום נייד + נייח לנבחרים היוצאים יהיה בתמליאת המועצה מאשרת 

 ₪. 2400 –סגן ראש מועצה ₪,  4800 –התשלום בהתאם לגובה הסכום המאושר. ראש מועצה 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 
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 שונות .16
חיים הרים כוסית עם חברי המליאה ובירך אותם עם סיום המליאה הראשונה. חיים ציין שהוא מאמין שכל 

 מי שכאן בא לעשות טוב למען הגולן.
 
 
 
 

 

 חיים רוקח, ראש המועצה
 יו"ר הישיבה         

 רשם : עמיחי אלבה      
  


