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 1/2022מליאה מן המניין מס' 

 א' אדר א' תשפ"ב ,2022 בפברואר 2 ,רביעימיום 

 אולם המליאה

 חברי מועצה: .1

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

 לא נכח/ה עמית שפאן שגיב חרובכפר  V 17 חיים רוקח ראש המועצה 1

 לא נכח/ה חזי שהרבני מבוא חמה V 18 עקיבא טורנהיים אבני איתן 2

 V מורן קורן מיצר V 19 בועז רפפורט אודם 3

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

 לא נכח/ה ארי גולנדסקי מרום גולן V 21 חיים ספיריה אלוני הבשן 5

 ZOOM דויד וולף נאות גולן ZOOM 22 אדם צברלינג אליעד 6

 ZOOM אורי מרגלית נוב V 23 דודי מורד אלרום 7

 ZOOM קובי מרום נווה אטיב V 24 דוד פלד אניעם 8

 ZOOM רווית אוליאל נטור ZOOM 25 דורון עופר אפיק 9

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

 לא נכח/ה אלימלך אבנר קדמת צבי 27 לא נכח/ה דרור עמית יואבגבעת  11

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

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

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

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

 V ברוך כהן שעל ZOOM 32 אריק בן מאיר כנף 16

 10-חסרים , סה"כ ZOOM –8סה"כ ב ,16 –סה"כ נוכחים

 : משתתפים נוספים .2

 ZOOM - ]מנכ"ל המועצה[ גלעד הילמן

 ZOOM –עו"ד קובי קורין ]יועמ"ש[ 

 ZOOM -רפי קלמנוביץ' ]גזבר[ 

 ZOOM – שמעון דיין ]מבקר[

 ZOOM -בתיה גוטליב  

 ]מנהלת לשכה[אתי ריימונד 
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 :היום סדר על הנושאים רשימת

 3 ........................................................ [ אישור ועדת מיוחדת במועצה אזורית גולן עפ"י החלטת הממשלה1]

 4 ..........................................................................................................................[ אישור פרוטוקולים2]
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 -המליאה נפתחה-

 [ אישור ועדת מיוחדת במועצה אזורית גולן עפ"י החלטת הממשלה1]

אנחנו פותחים את ישיבת המליאה, על סדר היום הצבעה על החלטת הקמה,  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

, 864החלטת המליאה על הקמת ועדה מיוחדת. אני מעמיד להצביע, בנוסח הזה, בהמשך להחלטת הממשלה 

לחוק הבנייה, מאשרת מליאת המועצה את הקמת הוועדה המיוחדת. מי בעד? מי  32בהתאם ובכפוף לסעיף 

  .ושר פה אחדנגד? מי נמנע? א

 

 האם החברים בזום מצטרפים להחלטה?  אריק בן מאיר ]כנף[:

 אפשר לשמוע את דעתם. לא, אבל  קורין ]יועמ"ש[:קובי 

אפשר לשמוע את דעתם, חברים, אני רק אשמח להגיד משהו. החלטת הממשלה,  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 80בגלל זה ביקשתי שכל אחד מכם יקבל אותה, תקראו אותה. קודם כל, באמת. אני חושב שזה, זה קשה. זה 

ומשהו סעיפים, שלא קל להבין אותם ואני אומר לכם גלוי, אם אני במקומכם הייתי שואל על השאלות, 

הוועדה המיוחדת, הייתי שואל על הרבה דברים אחרים שכתובים כאן. אני לא הצלחתי להבין למה  במקום על

 שקט. 

מזה  10%לכן אולי רק  אחוז מהחלטות הממשלה מתבצעות 10כי אני אסביר לך, זה רק  דוד פלד ]אניעם[:

 יתבצע.

ל באמת, יש כאן לא מעט אב יתבצעו.מההחלטה כאן  98%אני מתעקש שלפחות  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 סעיפים שיש כאן שאלות ואני קורא לכם לשאול. 

גם  שימנואני רוצה להעלות את הנושא שיעלו את השמות של האנשים של הוועדה,  אדם צברלינג ]אליעד[:

 .לא יגיעוכש ישר ממלא מקום. שיהיה לכל אחד ממלא מקום

 צודק, יבוצע. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 אושר פה אחד החלטה
לחוק הבנייה,  32, בהתאם ובכפוף לסעיף 864בהמשך להחלטת הממשלה 

מאשרת מליאת המועצה את הקמת הוועדה המיוחדת. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 
 אושר פה אחד

 נמנע נגד בעד

16 0 0 
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 אני רוצה להגיד ישר כוח.  זיוון[: גדי דגן ]עין

 [ אישור פרוטוקולים2]

  ?. מי בעד לאשר9-21יש לנו אישור פרוטוקול מליאה,  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 ., יש שם תיקון שעשינו10-21פרוטוקול  לגבי :גלעד הילמן ]מנכ"ל[

? מי 9-21, גלעד. מי בעד לאשר את פרוטוקול 10ואז  9-21רגע, אז בוא נאשר את  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נגד? 

 אני נמנע, אני לא הייתי.  דוד פלד ]אניעם[:

 נמנע אחד. אוקיי.  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 

 . 10-21-עכשיו תגיד את התיקון ב חיים רוקח ]ראש המועצה[:

הראשון הוא בקשת הנצחה לזכר משה ניר, הבקשה לזכר משה ניר  10-21בפרוטוקול  :גלעד הילמן ]מנכ"ל[

  גדודית. , זה חשוב לקק"ל כי הם מממנים את הפרויקט. הם ממנים פרויקט ברמה95 ונופלי גדוד

 10-21חברים, זה השינוי שנעשה בפרוטוקול. מי בעד לאשר את אישור פרוטוקול  רוקח ]ראש המועצה[: חיים
 נמנע.  1עם השינוי שהוגש? מי נגד? מי נמנע? 

 

 -ננעלה המליאה-

 בברכה,

_____________________ _______________________ 

 גלעד הילמן מנכ"ל המועצה, חיים רוקח ראש המועצה,

 ברוב קולותאושר  החלטה

 .2021בדצמבר  27מיום  9-21מס' מליאה מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול 
 נמנע נגד בעד
15 0 1 

 ברוב קולותאושר  החלטה
 2021בדצמבר  27מיום  10-21מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' 

 ידי מנכ"ל המועצה. בכפוף לביצוע התיקון, כפי שהוצג על
 נמנע נגד בעד
15 0 1 
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