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 תש"פ ח' באב רביעי יום

29/07/2020 

409300-2020 

 

 28.7.2020 שהתקיימה ביום שלישי 2020/7טלפונית מספר  ת החלטהפרוטוקול מליאהנדון: 

 על סדר היום: 

 אישור קיום החלטה טלפונית .1

 , אישור המועצה כמגישת התוכנית.214-0868505דרום בפוריה כפר עבודה תכנית מס'  Dמתחם  .2

 אישור חברי המועצה הדתית. .3

 אישור תבחינים לתמיכות .4

 הצגת פרויקט בית גורדון .5

 תב"רים .6

 הוחלט:סוכם ו

    ישיבת מליאת טלפונית. אישור .1

 חברי מליאה שניתן היה להשיגם בנייד מאשרים לקיים ישיבת מליאה טלפונית. 23מתוך  32

 , אישור המועצה כמגישת התוכנית.214-0868505דרום בפוריה כפר עבודה תכנית מס'  Dאישור מתחם  .2

 מתנגד 1בעד,  22

 .אישור חברי המועצה הדתית .3

 נמנע 1בעד,  22

 אישור תבחינים לתמיכות .4

 יםנמנע 2בעד,  20

 פרויקט בית גורדון.הצגת  .5

 אישור מופיע בטבלת התב"רים

 תב"רים. .6

 מצורפת טבלה
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מס' 

 סידורי

שם נציג 

 מליאה

האם אישר  ישוב

מליאה 

 טלפונית

 2סעיף 

אישור המועצה 

 כמגישת התכנית

 כ"ע Dמתחם 

 3סעיף 

אישור חברי 

 המועצה הדתית

 4סעיף 

אישור תבחינים 

 לתמיכות

ראש  עידן גרינבאום 1

המועצה, 

 יו"ר מליאה

 בעד בעד בעד כן

    אין מענה אלמגור רוני יוסטמן 2

 בעד בעד בעד כן חוקוק אברהם קופר 3

 בעד בעד בעד כן גינוסר תמר לשם 4

 בעד בעד בעד כן רביד דני דותן 5

פוריה נווה  שמעון שושן 6

 עובד

 בעד בעד בעד כן

פוריה נווה  מנחם אטיאס 7

 עובד

 בעד בעד בעד כן

 נמנע בעד מתנגד כן פוריה עילית חיים חליווה 8

 בעד בעד בעד כן פוריה עילית עמי רומנו 9

פוריה כפר  יוסי עמר 10

 עבודה

 בעד בעד בעד כן

 נמנע בעד בעד כן אלומות אהוד בן אפרים  11

 בעד בעד בעד כן קיבוץ כנרת לילך שמיר  12

 בעד בעד בעד כן דגניה א' רוית פידל דגן 13

 בעד נמנע בעד כן דגניה ב' אילון ראובני 14

 בעד בעד בעד כן מעגן חגית בן יעקב 15

    אין מענה  תל קציר אוריה מאירי 16
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מס' 

 סידורי

שם נציג 

 מליאה

האם אישר  ישוב

מליאה 

 טלפונית

 2סעיף 

אישור המועצה 

 כמגישת התכנית

 כ"ע Dמתחם 

 3סעיף 

אישור חברי 

 המועצה הדתית

 4סעיף 

תבחינים אישור 

 לתמיכות

 בעד בעד בעד כן האון חוה ישי 17

 בעד בעד בעד כן עין גב עוזי קרן 18

  בעד בעד כן בית זרע אדם ווידל 19

 בעד בעד בעד כן מסדה רווית וויס 20

 בעד בעד בעד כן שער הגולן יעקב קרני 21

 בעד בעד בעד כן אפיקים אמנון טל 22

 בעד בעד בעד כן אפיקים יניב אוסם 23

ות יעקב דאש אדוה אלגריסי 24

 מאוחד

 בעד בעד בעד כן

אשדות יעקב  שאול אלתר 25

 איחוד

 בעד בעד בעד כן

 

 

                                                                                                                                                     

 ראש המועצה –מנכ"לית המועצה                                                                עידן גרינבאום  -מיה ונטורה
 

 

 :העתקים

 חברי מליאת המועצה

 מנהלי אגפים מועצה

 יועמ"ש המועצה –עו"ד גולן לוי 

 מבקר המועצה -אהוד נוסן 


