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 נוצר על ידי

 -המליאה נפתחה-

 1 2021אישור מסגרת כוח אדם 

תקן כוח אדם, תקן כוח אדם הוא בעצם מצבת העובדים  הואסעיף מעבר לתקציב  אלון מררי ]רו"ח[: 2 

 3 33.4 ,10% –פנסיה תקציבית כ פנסיונרים ב  -ן ר מתוכמשרות כאש 358.6הוא יסתכם ב ,שמעסיקה המועצה

 4 אם נחשב ונפחיתזאת אומרת ש .27ברווחה עוד ו מישרות 210 עובדי החינוך שמהוויםהחלק הגדול זה בעצם 

רותים ירבית המשרות שמעסיקה המועצה הם עבור שמשרות. מ 80-במועצה כ יםוניציפלימסך הכל עובדים  5 

 6 ם כמו חינוך וכמו רווחה.יממלכתי

כוח האדם שהוצג על ידי רואה חשבון  מצבת. מי בעד אישור תודה רבה לכולם חיים רוקח ]ראש המועצה[: 7 

 8 ? אלון הררי

 9 

 10 .אחד פה אושר

 11 2021לשנת  אישור מסגרת הקרן לעבודות פיתוח

"ר שהוא שם נרדף לתבהקרן לעבודות פיתוח זה  - לקרן לעבודות פיתוח מסגרת אישור אלון מררי ]רו"ח[: 12 

עבודות פיתוח בצורת ביצוע לקרן הכספים יוצאים מכולל כספי פיתוח. כספים נכנסים אליו מהיטלי השבחה ו 13 

מכיוון שכל הוצאה  אין משמעות להחלטה הזאת ,שלושה מיליון שקל מסגרת לקרן לעבודות פיתוח .פרויקטים 14 

 15 ההחלטות. . אלו שלושר ספציפי"תבוא לכאן להחלטה על תב

 16 התב"ר עובר דרך תקציב המועצה או דרך החברה הכלכלית? דוד אנגלמאייר:

והכסף הזה נכנס לקרן לעבודות פיתוח ואחר כך  12%כשיש השבחות אז המועצה מקבלת  אלון מררי ]רו"ח[: 17 

 18 מחלקים את הכסף הזה לטובת ביצוע עבודות פיתוח ותב"רים. 

ר מסגרת קרן העבודות פיתוח כמו שהוצג על ידי רואה חשבון אלון מי בעד אישו חיים רוקח ]ראש המועצה[: 19 

 20 הררי?

 21 אושר פה אחד.

 22 אישור מסגרות חח"ד

 אושר פה אחד החלטה

 2021מליאת המועצה מאשרת את מצבת כוח האדם של מועצה אזורית גולן לשנת 

 תקנים. 385.6העומדת על 

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 העומדת על סך 2021מליאת המועצה מאשרת את מסגרת הקרן לעבודות פיתוח לשנת 

3,000,000 .₪ 

 נמנע נגד בעד

22 0 0 
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 נוצר על ידי

אנחנו מאשרים כל שנה את האפשרות שבנקים יעמידו לנו הלוואות לטווח קצר. מדובר   ]גזבר[: 'רפי קלמנוביץ 1 

מבנק ₪  500,000מבנק לאומי, ₪  600,000מבנק דקסיה, ₪  ₪2,000,000.  3,400,000על מסגרת של סה"כ  2 

זו רק האופציה שאולי מבנק מזרחי. אנחנו לא משתמשים בכסף הזה בכל השנה, ₪   300,000-פועלים ו 3 

נשתמש. אנחנו גם לא משלמים את העמלה כי זה יושב על המדף לרגעים בהם נצטרך, השנה באמת היינו  4 

 5 צריכים לקחת הלוואות פה ושם, אבל את השנה הזו אנחנו מתחילים באפס אשראי לטווח קצר.

ושים את זה כל שנה. מי חברים מי בעד להשאיר את המסגרות חח"ד? אנחנו ע חיים רוקח ]ראש המועצה[: 6 

 7 נגד? מי נמנע?

 8 אושר פה אחד. 

 9 אלוני הבשן מהחלפת נציג מליאה 

ספיריה מחליף את ניסים ואטורי בתפקיד חבר המליאה מיישוב אלוני אז חיים  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 10 

 11 צהרת אמונים. הבשן, בבקשה, ה

 12 אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את תפקידי במועצה. :ספיריהחיים 

 13 / מוצג על ידי רו"ח אלון מררי 2019הצגת דוח כספי לשנת 

 14 .2019הצגת דו"ח כספי לשנת  ,5חברים אנחנו עוברים לסעיף  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 15 הדוח הוצג על ידי רו"ח אלון מררי.

 16 

 17 2019הצגת מאזן החברה הכלכלית לשנת 

 18 הדוח הוצג על ידי רו"ח אלון מררי.

 19 

 20 בעניין מאגר דבש ומאגר שעבניה 219-0726109בקשה לצירוף המועצה כמגישת תכנית 

 אושר פה אחד החלטה

 על פי הפירוט הבא: 2021מליאת המועצה מאשרת את מסגרת החח"ד לשנת 

מבנק הפועלים ₪  500,000מבנק לאומי, ₪  600,000מבנק דקסיה, ₪   2,000,000

 ₪ 3,400,000מבנק המזרחי, סה"כ המסגרת על סך ₪  300,000-ו

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 לא התקיימה הצבעה החלטה

 .2019רשמה בפניה את קבלת הדוח הכספי לשנת מליאת המועצה 
 נמנע נגד בעד

   

 לא התקיימה הצבעה החלטה

 2019רשמה בפניה את דוח המאזן של החברה הכלכלית לשנת מליאת המועצה 
 נמנע נגד בעד
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 נוצר על ידי

גולן. דרך הגישה  מי י, בצורה מוסדרת מול"מוסדרים מול רמ המאגרים האלו  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

מי מועצה ולכן בלהגיש גם את הדרך. הדרך נמצאת  ךצרילמאגרים לא מוסדרת וכשמגישים תכנית להסדרה  2 

מבקשים שאנחנו נהיה חלק ממגישי התכנית על מנת שיהיה אפשר להציג גם את הדרך ולאשר אותה.  גולן 3 

 4 .למטרה זו אישור המליאהנדרש 

 5 

 6 תקציבי להתקשרות לייעוץ ולליווי פרויקט הקמת רמת טרמאפ אישור 

הנושא מתחלק לשניים. אחד, הסיפור התקציבי שתכף נדבר עליו ונאשר אותו, והדבר  אשכול שוקרון ]מנכ"ל[: 7 

טראמפ והגרעין שמתהווה ועם רמת השני זה בעצם המהות של התפקיד. למעשה, בשנה האחרונה הקמת  8 

שייקח את המשימה הזו, דרך אגב, כמו הרבה  פרויקטורהמבנים שכבר כמעט כולם שם, הגענו לתובנה שצריך  9 

לתפקיד לנמרוד, לנטור וכולי. במאגר היועצים היו לנו ארבעה יועצים,  פרויקטורהיה  ,גולןביישובים מאוד  10 

פרויקטורים יצאנו לנוהל יועצים, למעשה נוהל יועצים זה נוהל שמחייב אותנו בצורה מסודרת לפנות ה 11 

אחוז  40% התבסס על ועציםנוהל הי, לקבל מהם הצעות מחיר. למעשה הרשום של המועצה לאנשים שבמאגר 12 

אסף, תושב נטור שאתם  מנילנוהל יועצים ניגש אדם אחד, נו לנוהל יועצים, אאחוז ניסיון. יצ 60%מחיר,  13 

והסוגיה היא  מותרלחשוב האם זה בכלל היה מנהל המטה של חיים בבחירות. זה גרם לנו מכירים אותו. הוא  14 

דיונים, הבמהלך  .גם דנה בבקשה עצמה וועדת השלושה שמורכבת ממני, רפי וקובי . עניין ליועמ"ש המועצה 15 

 16 18יצאה חוות דעת של קובי שאם תרצו נפרט אותה, שלמעשה אומרת שבמקרה הזה, בהינתן מצב שחלפו 

היה בקשרי עבודה עם חיים, ניתן לאשר את זה תחת שלוש מגבלות מרכזיות.  שמניחודשים מהפעם האחרונה  17 

. חיים יצהיר על זה כאן במליאה. הכוונה היא בעצם שכל מניאחד, הסדרי ניגוד עניינים, גם של חיים וגם של  18 

או דרך כי, דריקרו דרך חיים אלא , לא הפרויקטורהנושאים שיש בהם הקשרים כספיים, תגמולים אל מול  19 

הגזבר, ולמעשה אנחנו נוכל להכשיר את זה. הוועדה התכנסה, עברנו על עוד כמה דברים שקשורים לדיוק של  20 

התפקיד ואני מעריך שבשבוע הבא אנחנו נאשר סופית וההמלצה שלנו היא לבחור במני כי הוא מועמד יחיד.  21 

נחנו בעצם רוצים לשריין תקציב שמורכב גם : אחד, הדיון התקציבי, אבשני נושאיםכאן בעצם הדיון הוא  22 

, זה ההצהרה של חיים סביב הסיפור של קשרי שנימתקציב המועצה וגם מתקציב החטיבה להתיישבות,  23 

היחסים בעבר עם מני. וכמו שאני אומר, מבחינת קובי, בחוות דעת כתובה הדבר אפשרי, ואנחנו נפרסם את  24 

ם. התחבטנו בזה לא מעט, אבל מצאנו כוועדה מקצועית שאפשר לאשר חוות הדעת ואת הסדרי ניגוד הענייני 25 

 26 את זה, בטח אחרי שקובי נתן את הגושפנקה. חיים, כמה מילים ואחר כך נדבר על התקציב.

 27 פרויקטורקודם כל אני אדבר על רמת טראמפ, אני חושב שמאוד חשוב שיהיה לנו  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

ואנחנו רוצים ללכת קדימה וכולנו עמוסים בתקופה  שיניע שם דברים, כי אני אומר לכם גלוי, העומס רב מידי 28 

אני מבקש להביא לידיעת המועצה כי צפויה להיערך התקשרות בין המועצה לבין מי ששימש ראש מטה  הזו. 29 

רמת טראמפ. ההתקשרות כפופה הבחירות שלי בבחירות האחרונות, לצורך קבלת ייעוץ וניהול פרויקט הקמת  30 

 אושר פה אחד החלטה

-219תכנית  כמגישת מאשרת את צירוף מועצה אזורית גולן המועצה מליאת 

 25575שעבניה ג/  –מאגר  219-0726182, ותכנית  2557 –מאגר דבש ג/  0726109

 נמנע נגד בעד

22 0 0 
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להחלטת וועדת יועצים, וחתימה להסדר ניגוד עניינים שלו ושלי. אני מתחייב לפעול בהתאם להסדר שהוכן לי  1 

 2 ושאני חתום עליו.

 3 עוזב את היישוב?  הפרויקטור בבאיזה של חבר מליאה:

 4 כרגע אנחנו מכוונים לשנה ועוד שנה. אשכול שוקרון ]מנכ"ל[:

 5 זה לא תלוי נקודת יציאה בזמן? חבר מליאה:

כרגע זה הסכם לשנה, עם אופציית הארכה לשנה. מי שיחליט על הארכה לשנה זה  אשכול שוקרון ]מנכ"ל[: 6 

 7 וועדת השלושה. נתחיל לעבוד, נראה איך העסק מתגלגל בשטח.

 8 נותן ליישוב את המשך העבודה? הפרויקטורקבעתם מדדים למתי  חבר מליאה:

ייכנס, המשימה הראשונה שלו תהיה ללמוד רגע  הפרויקטורלא קבענו תכנית עבודה.  נכ"ל[:אשכול שוקרון ]מ 9 

מה קצב התקדמות היישוב, ברור לנו שהמחנה הזמני, צריך נראה את המרחב, להכין תכנית עבודה. אנחנו  10 

יותר ש לבנות אותו ולהסדיר אותו. אנחנו מעריכים שהמשפחות ייכנסו סביב מאי, אולי יוני, אני מקווה 11 

מוקדם. איך מחברים את הדברים האלו, מה המשמעות של תחבורה ציבורית לשם, הרבה מאוד סוגיות  12 

שצריך לבנות תכנית עבודה. הגדרנו בדיוק לפרטי פרטים מה אנחנו רוצים, אבל אם היינו בונים תכנית עבודה  13 

ולכן, התפקיד שלו זה להקים תכנית עבודה יחד איתנו ולהתחיל לממש הלכה  פרויקטורלא היינו צריכים  14 

אנחנו מתקשרים עם יועצים, דרך אגב אני בחודש מאשר עשרה נוהלים. אנחנו מביאים את זה  .למעשה בשטח 15 

ואנחנו רוצים להיות הכי שקופים שבעולם, כל מה שאמרתי גם יעלה בקבוצה,  הלכאן, נוגעים בנקודה רגיש 16 

דבר לא קורה מתחת לשולחן להפך גם הכל משודר, הכל על השולחן בשקיפות מלאה, חשוב לנו, לכן שום  17 

 18 לא צריך להצביע על זה, זו הצהרה. אנחנו שמים את זה כאן בלי עכשיו לכבס מכבסות מילים. 

 19 

 20 הקמת רמת טרמאפ פרויקטאישור תקציבי להתקשרות לייעוץ ולליווי 

כמו שחיים אמר יורכב היישוב רמת טראמפ למינוי פרויקטור להקמת התקציב  ל[:"אשכול שוקרון ]מנכ 21 

שאנחנו כמועצה נצטרך להשקיע בזה, ₪  220,000-כ ועוד₪  120,000-מתקציב של החטיבה להתיישבות כ 22 

השנה עד סוף אנחנו אמורים לקבל ממשרד הביטחון בימים הקרובים.  אנחנו בונים על כסף שאני מקווה שיגיע 23 

 24 .תקציב ובעצם יוצא שכך המועצה כמעט לא תשקיע מתקציב הבסיס שלה בפרויקטור הזה לשנתיים הבאות

 25 .עובד המועצה חשבהוא לא נ ]גזבר[: 'רפי קלמנוביץ

 הצבעה התקיימה לא החלטה

והמייעץ מליאת המועצה רשמה בפניה את גיוסו של מני אסף לתפקיד המלווה 

להקמת היישוב רמת טראמפ, זאת בכפוף לחוות הדעת של היועץ המשפטי בנוגע 

להסדרת ניגוד העניינים בעניין הקשר בין ראש המועצה ליועץ המגויס לפרויקט 

 זה והסדרת האופן בו יעבדו השניים בהתאם לחוות דעת זו.

 נמנע נגד בעד
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 נוצר על ידי

מהחטיבה להתיישבות, בסדר? ₪  120,000כרגע יש לנו  .זה לא עובד מועצה זה בתב''ר אשכול שוקרון ]מנכ"ל[: 1 

משוריין. בהינתן מצב שאנחנו הבנו שאנחנו עומדים להשתמש בתקציב התוספתי, נקצה גם משם. זאת אומרת  2 

ורכב מתקציב חטיבה להתיישבות ותקציב המועצה התוספתי יתב''ר שכלזה  נצביע תב''ר.ל אין לי כרגע מספר 3 

בשנה, זה ₪  240,000ותקציב מועצה זה עוד ₪  120,000-החטיבה להתיישבות הוא כ, תקציב פרויקטורלטובת  4 

 5 .לפרויקטסך הכל התקציב שאנחנו מיעדים 

על פי מה  טראמפלהקמת רמת  פרויקטמי בעד אישור תקציבי להתקשרות וליווי  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 6 

 7 עם ניגוד העניינים על פי מה שנרשם כאן על ידי ועל ידי היועץ, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? שתיים. ,שהוצג כאן

 8 

 9 החלטה על מכרז להפעלת נופי גולן באמצעות גורם מפעיל

 10 ההחלטה על מכרז הפעלת נופי גולן באמצעות גורם חיצוני. סעיף הבא,  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 11 למליאה ZOOMחגי מנהל אגף חינוך והילי מנהלת ביה"ס נופי גולן הצטרפו ב

תראו אנחנו מדברים רק על  .עוסקים בשאלת רשת לנופי גולןאנחנו ו בשנתיים האחרונות נמאז שנכנס גל גפני: 12 

רשת  לדוגמהתיכונים שמתופעלים או על ידי הרשות עצמה או על ידי רשת בבעלות פרטית, זאת אומרת  13 

א מה שנקרא מכרז יה והאופציה השלישית ומפעילה אותו. ומקימהאו אורט ומקבלת את בית הספר  אמי''ת 14 

יש לה בית ספר או רוצה להקים בית ספר, היא עושה מכרז וניגשות רשתות שזאת אומרת הרשות או , בעלות 15 

מספר , ואחר כך לוקחת את בית ספר. עכשיו הסיפור עם מכרזים הוא בן ומתמודדות, יש מיליון פרמטרים 16 

וויס שהוא בית ספר במודל הזה, אגב, -הסכמים אבל לא מכרזים, ברנקופשר לייצר א, עד אז היה שנים בודדות 17 

אז לא הייתה חובת מכרזים ועכשיו אנחנו  ,להפעיל מטעם הרשויות נקרא לזה רגע היתר, של רשת שקיבלה 18 

יכול להיות שרשת אחרת. זה  ,יס יזכהיו-וויס ויכול להיות שברנקו-צריכים לצאת למכרז על בית ספר ברנקו 19 

פגשנו כל  ,אנחנו בשנה האחרונה שנתיים אחרונות עוסקים בזה, הסתובבנו .ע על אירוע של רשתותבכלל רק 20 

התנגדות אפילו הייתה , מיני רשתות ועד לפני בערך שלושה חודשים היה נראה שזה לא על הפרק באמת 21 

זה שרשתות מהסיבה שהרגשנו שמה שיש לרשתות לתת, יש לנו כבר ומה שחסר לנו אין להם לתת והדבר השני  22 

באות לאזור, עכשיו מסתכלים על התיכונים הרלוונטיים, אמרנו נופי  ןכמעט אף פעם לא באות לבית ספר, ה 23 

וויס, אולפנה, לא רלוונטי עכשיו באיזשהו מהלך להוציא את כולם לרשת, גם לא לאותה רשת, -גולן, ברנקו 24 

 25 ואנחנו אמרנו רגע זה לא מתחבר.

החינוך זה המהות שלנו, זה הכתר שלנו, והיה נראה לנו לא נכון להעביר את זה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 26 

 27 .גורם חיצוניל

עלות תקציבית וגם משיכה של תלמידים יאז בעצם המטרה אמרנו שתי מטרות לדבר הזה גם התי מרים גולן: 28 

 29 נוספים לגולן?

 אושר פה אחד החלטה

ציב להתקשרות עם יועץ מלווה לפרויקט קמליאת המועצה מאשרת את הת

 120,000מהחטיבה להתיישבות ועוד ₪  120,000הקמת רמת טראמפ בסכום של 

 לטובת הפרויקט.₪  240,000כ מתקציב המועצה, סה"₪ 

 נמנע נגד בעד

20 0 2 
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אני  ,י הולך להשתתף בכל מקרהאני הר ,התייעלות תקציבית פחות מעניינת אותי חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

לא יודע אם בסכום הזה שאני משתתף היום, סכום יותר קטן או סכום יותר גדול, זה פחות מעניין אותי.  2 

מעניין אותי שאני היום לא מסוגל להשקיע מעבר למה שאני משקיע כדי להביא את הבית ספר למקום שצריך  3 

 4 להביא אותו.

אני רוצה לחדד נקודה בעיקר בעקבות הדברים  .הכל כבר כמעט נאמרהאמת ש חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[: 5 

הגרועים שנאמרו, אני חושב שהרבה רשויות פונות למכרז של רשת בעקבות זה שאין להם את הידע המקצועי  6 

דווקא  .ואת היכולת הפדגוגית להוביל תיכון. לרשת, כמו שנאמר קודם, יש צוותי מו''פ ויודעים לעשות את זה 7 

לנו המועצה שלנו כאן, בכל שנים האחרונות לפחות, לקחה כן אחריות פדגוגית, היא הובילה תכנית במקרה ש 8 

עובדה היא שמכל הארץ עולים לרגל כל מחוזות משרד החינוך מכירים את תכנית   ',גוונים'פורצת דרך בשם  9 

והנה היא הייתה בצוות , זה פועל יוצא של הרשות שלקחה אחריות מכל הבחינות, משאבים, פדגוגיה, 'גוונים' 10 

גולן הוא לא מחולשה של  אזוריתשהוביל את התהליך הזה, לכן היציאה למכרז רשת, במקרה של מועצה  11 

אלא להפך דווקא ממקום של חוזק רוצים להגיע לפריצת דרך הבאה כמו שהזכרתם,  ,יכולת להוביל תהליכים 12 

מי הסייבר וכולי, ובמצב הזה שרשתות בתחו 21-יש דרישה גם מהשטח למגמות נוספות שמתאימות למאה ה 13 

ם ידע מקצועי של רשת ומשאבים של רשת לקדם עמאוד ירצו לקבל את נופי גולן זה נקודת חוזק שנוכל ביחד  14 

ביחד את המהלכים הבאים, להפוך את נופי גולן לאבן שואבת לכלל ילדי הגולן עם משאבים משותפים, גם של  15 

 16 הרשת וגם של המועצה.

אני אולי אוכל גם לענות אבל אני רוצה לענות לחגי, אני קצת מכיר את התהליך שקדם לתכנית  :הייטנר אורי 17 

עשות כאשר יוצא כחלק ייכול היה לה ,שהוביל לתכנית כזאת ,שאלה שלי אם מהלך כזההגוונים שנוצרה פה,  18 

 19 מרשת?

מהשטח, לא בטוח שרשת  אני חושב שלא, זה רעיון שבא מהמועצה זה רעיון שבא חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[: 20 

הייתה מוכנה להשקיע את ההשקעה האדירה בתכנית הזו, היו מביאים אולי רעיונות אחרים יותר זולים לכן  21 

הסיכוי שזה היה קורה עם רשת לדעתי יותר נמוך, אבל בנקודה זאת שנופי גולן נמצא היום, שזה כבר עובדה  22 

 23 שב שזאת נקודת זמן נכונה לשתף רשת במהלך הבא.דרך הבאות אני חוהמוגמרת ורוצים לחשוב על פריצות 

 24 מעניין, אני הייתי עונה תשובה הפוכה מחגי אבל מקבל את תשובתו המקצועית. :הייטנר אורי

שלום לכולם, אז באמת אני לא אחזור על דברים שנאמרו כאן, אני כן  הילי מרום ]מנהלת ביה"ס נופי גולן[: 25 

החשיבה אז עשיתי לי גם את הבדיקות מבחינתי, מבחינת מפקח  אומר שבשנה שעברה אני צורפתי לתהליך 26 

נות בנו שהיינו רוצים שנותנות דגש יבית הספר, מבחינת זה ששוחחתי עם מנהלים שמנהלים ברשתות שמתעני 27 

לפן הפדגוגי, מכל הדברים ובדיקות שאני בדקתי הבנתי שזו הזדמנות, זאת אומרת יש פה גם דברים שהם לא  28 

זה עוד  .פה הרבה עבודה תהיה ,יהיה הרבה עבודה בעיקר לצוות הניהולי של בית הספר יהיו פשוטים זה 29 

. זה עוד פעם לפתוח את כל הדברים מחדש ולהסביר מה אנחנו עושים ולמה ,אנשים לתת להם דין וחשבון 30 

ם אבל יש כי עשינו צעד מאוד גדול בתכנית גווני ,מבחינת בית הספר יש פה הזדמנות לשבור עוד תקרות זכוכית 31 

בין אם זה במגמות, בין אם ראינו עכשיו בקורונה  ,עוד צעדים שאנחנו רוצים לעשות ולהתפתח עוד יותר 32 

שהרבה דברים שחשבנו שהם לא אפשריים הם אפשריים, אפשר לעשות דברים גם מרחוק וגם בדרך אחרת של  33 

אני חושבת  .דים ביחדמורה והתלמי ,ל הדברים ולא בהכרח בשיעור שנמצאים בתוך הכיתהעהסתכלות  34 
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ששיתופי פעולה עם בתי ספר אחרים דרך הרשת והעובדה שרשתות מתעניינות בנו ורוצים לקחת אותנו בזכות  1 

עם כל  הסיכונים שתמיד קיימים  ,הזדמנות שכן צריך לקחת זוהפדגוגיה שלנו ובזכות צוות ניהולי שקיים  2 

זה לא שאנחנו  ,רע לנו עכשיו מול המועצותשלא  .במהלך כזה והרצון להישאר עם הטוב והמוכר והידוע 3 

מחפשים לעבור לרשת, אני חושבת שבסיטואציה שנוצרה זו הזדמנות שנוכל לצמוח ממנה ולהגיע גם יותר  4 

גבוה מהמקומות שאנחנו נמצאים היום, והיום אנחנו נמצאים במקום גבוה ובמקום טוב, זה לא סתם  5 

נו מנהלים ביקורים, באים מנהלים מכל הארץ, גם דרך זום, ללמוד גם בקורונה אנח ,שרשתות מתעניינות בנו 6 

נקודת הזמן  ,הנקודה בעיניי ואת הדברים שאנחנו עושים. אבל יש המון דברים שעוד צריך להשתפר בהם, ז 7 

 8 .הזושנכון לעשות עוד קפיצת מדרגה ורשת יכולה לאפשר את קפיצת המדרגה 

עוד משפט אחד למה שאורי שאל מקודם, למה זה לא היה עד אני רוצה רק  חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[: 9 

לא רק את נופי גולן, היא ראתה את נופי גולן כמגדלור לכלל מערכת  'גוונים'עכשיו, המועצה הובילה את  10 

תהליך מושפע מההחינוך בגולן ואין ספק שהרבה ממה שקורה היום באביטל במצפה גולן ובבתי ספר נוספים  11 

נופי גולן הקרינו, נוצרו קשרים לא רק ברמת השוואה, ברמה מאוד קונקרטית,  .גולן שקרה בבית ספר בנופי 12 

שלב הנוכחי הוא השלב הבשל לפנות לרשת ולא הפיזית שצוותי מורים שעבדו ביחד מיסודיים ומהתיכון ולכן  13 

 14 עד עכשיו.

רם מפעיל, כלומר אז אנחנו מצביעים על מכרז להפעלת נופי גולן האמצעות גו חיים רוקח ]ראש המועצה[: 15 

 16 הרשת, על פי הגורמים שיצביעו כאן, במידה ובאמת זה יבשיל, מי בעד? מי נגד? אחד, מי נמנע? שניים, תוד

 17 רבה לכם. 

 18 

 19 החלפת נציג מליאה בוועדה לאיכות הסביבה

במקום ניסים בטורי  נציג לוועדה לאיכות הסביבהמבקשים להחליף אנחנו   חיים רוקח ]ראש המועצה[: 20 

 21 בוועדה לאיכות הסביבה, גלעד גליקמן, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 22 אושר פה אחד.

 23 נציגים בוועדה החקלאית החלפת

וועדה החקלאית אורי מרגלית, אריק אבנר וערן בנציגים מבקשים להחליף אנחנו   חיים רוקח ]ראש המועצה[: 24 

 25 פישר לוועדה חקלאית, מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 אושר ברוב קולות החלטה

מאשרת הקמת מכרז להפעלת בית ספר נופי גולן באמצעות גורם המועצה מליאת 

 שהוצגו במליאת המועצה.מפעיל )רשת(, בכפוף לחוות הדעת המקצועיות 

 נמנע נגד בעד

19 1 2 

 אושר פה אחד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג המליאה בוועדה לאיכות הסביבה, 

 במקום ניסים וואטורי יכנס לתפקיד חבר המליאה גלעד גליקמן.

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה
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 נוצר על ידי

 1 אושר פה אחד.

 2 החלפת נציגי המליאה בוועדת המשנה לתכנון ובנייה

 3 ת המשנהוועדאת וועדה לתכנון ובנייה שזה כל המליאה, ויש המליאת  את יש חיים רוקח ]ראש המועצה[:

ובנייה  לתכנוןוועדה מקומית ל כנסיםנברגע שהחלפנו נציגים אז נציגי מליאה שהוחלפו למעשה  .לתכנון ובנייה 4 

 5 ומורן קורן, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? יהשזה אורי מרגלית, חזי שערבני, קובי מרום, חיים ספיר

 6 אושר פה אחד.

 7 החלפת נציג בוועדת המשנה לתכנון ובנייה במקום ניסים ואטורי

מליאה לוועדת משנה לתכנון ובנייה במקום ניסים הנציג  מתבקשת החלפתו של חיים רוקח ]ראש המועצה[: 8 

 9  מי נמנע?מקשת, מי בעד? מי נגד? בטורי, יואל פולצ'ק, 

 10 אושר פה אחד.

 11 החלפת נציג בוועדת ההנחות במקום ניסים ואטורי

מקום ניסים בטורי, חזי שערבני, וועדת ההנחות החלפת נציג מליאה במבקשים  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 12 

 13 מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

 14 אושר פה אחד.

 15 החלפת נציג ועדת מל"ח במקום אורי קלנר

 16 לוועדת מלח, קובי מאור. קלנראורי מבקשים החלפת  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 17 ח מתכנסת כמו וועדת ביטחון?"מל לא ידוע:

מי בעד?, מי נגד?  .קובי מרום קלנר,ח במקום אורי "זה שתי וועדות, כן. וועדת מל חיים רוקח ]ראש המועצה[: 18 

 19 מי נמנע? 

אורי מרגלית  –מליאת המועצה מאשרת את שינוי הנציגים בוועדה החקלאית 

 ואליק אבנר כנציגי המליאה וערן פישר כנציג הציבור.

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציגי המליאה בוועדה המקומית לתכנון 

 ספיריה ומורן קורן.ובניה שהם אורי מרגלית, חזי שערבני, קובי מרום, חיים 

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת ניסים ואטורי כנציג בוועדת המשנה לתכנון 

 ובנייה, במקומו יכנס לתפקיד יואל פולצ'ק.

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת ניסים ואטורי כנציג בוועדת ההנחות, 

 במקומו יכנס לתפקיד חזי שערבני.

 נמנע נגד בעד

22 0 0 
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 נוצר על ידי

 1 אושר פה אחד.

 2 החלפת נציג וועדת ביטחון במקום ניסים ואטורי

מי בעד? , במקומו דודי מורד. ביטחון במקום ניסים בטוריהחלפת נציג מבקשים  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

 4 מי נגד? מי נמנע? 

 5 .אושר פה אחד

 6 קולחי גולןנציג ציבור לדירקטוריון בחירת 

היא נאלצה לצאת כי מסתבר שהיא עובדת  הייתה בתפקיד הזה, ענבל בעבד חיים רוקח ]ראש המועצה[: 7 

אז היינו צריכים אישה נציגת ציבור, לא נציג ציבור כי . מועצה בצורה כזאת או אחרת כי היא עובדת בנופי גולן 8 

והיחידה  מאוד גבוהיםוד קריטריונים שאנחנו חייבים להחזיק והיא צריכה לעמ מסוימיםיש לנו אחוזים  9 

שמצאנו היא סיגל גלבוע והיא הסכימה אז אנחנו מבקשים לאשר אותה כנציגת ציבור לדירקטוריון קולחי גולן  10 

 11 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 12 אושר פה אחד.

 13 / אפיק, שעל, אלוני הבשן, יונתן 2020אישור תקציב וועד מקומי לשנת 

ביישובים אפיק, שעל, אלוני הבשן, יונתן, צריך להצביע כל אחד בנפרד או  2020אישור תקציב מקומיים לשנת  14 

 15 שאפשר כולם ביחד? כולם ביחד, מי בעד לאשר את תקציב וועדי מקומיים? מי נגד? מי נמנע? 

 16 אושר פה אחד.

של אודם, שעל ואורטל, זה רק הצגה  2019קיבלתם את מאזן וועד מקומי לשנת  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 17 

אני מציין כל פעם  ה,אין שום בעי של אודם 2019במאזן של  עייןאני מעביר לכם את זה. תראה מי שרוצה ל 18 

 19 .מגיע לכאן שזהלפני  אותםדרך רפי ורפי בודק  יםשגם אישור תקציב וגם הצגת מאזן עובר

 אושר פה אחד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג וועדת מל"ח, קובי מרום במקום אורי 

 קלנר.

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג וועדת ביטחון, במקום ניסים ואטורי 

 יכנס לתפקיד דודי מורד

 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

 גולן.מליאת המועצה מאשרת את סיגל גלבוע כנציגת ציבור בדירקטוריון קולחי 
 נמנע נגד בעד

22 0 0 

 אושר פה אחד החלטה

אפיק, שעל, ליישובים  2020וועד מקומי לשנת התקציב מליאת המועצה מאשרת 

 אלוני הבשן, יונתן

 נמנע נגד בעד

22 0 0 
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 נוצר על ידי

 1 עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב אלוני הבשן

החלפת חברי וועד מקומי אלוני הבשן, דוד ריץ', טל לוי, נחום גולדיץ, תמיר  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 2 

 3 בורקשטר, בתיה וקנין, זה החלטה שלהם שמחליפים את הוועד המקומי, רק עדכון, אוקיי עדכנו. 

 4 עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב יונתן

אלעזר שנקר, יעקב יצחק שלבן, פואל  ,מקומי של יונתןעדכון החלפת חבריי וועד  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 5 

 6 בראל וישי ירון. 

 7 חברי וועד מקומי ביישוב חד נסעדכון החלפת 

עדכון החלפת וועדת חד נס, מירי פלך, משה בראון, אורנה חן, רוני יבור סלמה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 8 

 9 וראומה שוחט. 

 10 2019דוח מבקר המועצה לשנת 

 11 הוצג על ידי מבקר המועצה וניתנה התייחסות של נציגי וועדת הביקורת

 12 2020סגירת תב"רים שנסגרו בשנת 

 13 רפי. 2020 -סגירת תב''רים שנסגרו ב חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 לא התקיימה הצבעה עדכון

של  2019מאזן ועד מקומי לשנת מליאת המועצה רשמה בפניה את קבלת 

 היישובים אודם ושעל

 נמנע נגד בעד

   

 לא התקיימה הצבעה עדכון

מליאת המועצה רשמה בפניה את עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב אלוני 

דוד ריץ', טל לוי, נחום גולדיץ, תמיר בורקשטר, בתיה  הבשן לחברים הבאים: 

 .וקנין

 נמנע נגד בעד

   

 לא התקיימה הצבעה עדכון

 יונתןמליאת המועצה רשמה בפניה את עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב 

 אלעזר שנקר, יעקב יצחק שלבן, פואל בראל וישי ירון.  לחברים הבאים: 

 נמנע נגד בעד

   

 לא התקיימה הצבעה עדכון

מליאת המועצה רשמה בפניה את עדכון החלפת חברי וועד מקומי ביישוב חד נס 

משה בר און, אורנה חן, רוני יבור סלמה, ראומה מירי פלח, לחברים הבאים: 

 .שוחט

 נמנע נגד בעד

   

 לא התקיימה הצבעה עדכון

ואת התייחסות חברי  2019מליאת המועצה רשמה את דוח מבקר המועצה לשנת 

 הביקורת והמלצותיה לדוח זה.וועדת 

 נמנע נגד בעד
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 נוצר על ידי

אנחנו נאלצים ועוד צריכים לסגור תב''רים  אחת לשנה משרד דורש מאיתנו לסגור רפי קלמנוביץ' ]גזבר[: 1 
שכבר אין להם פעילות או שהם לא אוזנו ואתם רואים כאן רשימה של תלושים של תב''רים בהיקף של  2 

 3 .במסגרת התב''רלהחזיר יינו צריכים החזרנו מה שהשסגרנו, ₪  54,000,000

 
 מס'

 חודש  גורם ממן סכום תקציב שם התב"ר התב"ר 
 סגירה

 08/20 השיכון משרד 303,563 מרכיבי בטחון   רמות 1025 1

 11/20 השתת' בעלים 11,185,110 פיתוח תשתיות לחוות יין 1137 2

 08/20 מ. גמלא 300,000 יח"ד רחוב חדש 16תשתיות  1199 3

 08/20 מורשת 1,490,769 ביהכ" עתיק דיר עזיז 1204 4

 08/20 התחבורה משרד 552,313 נטור-כביש גישה למוסדות חינוך  1239 5

 05/20 מקרקעי ישראל מנהל 588,000 יח"ד בני יהודה 49פיתוח תשתיות  1274 6

 06/20 מ. התיירות 966,000 חוויה לילית בפארק הירדן 1302 7

 הס' דרכי נסיעה למוסדות  1305 8
 08/20 התחבורה משרד 3,902,447 נאות גולן -חינוך וציבור 

 11/20 משרד הכלכלה 3,464,800 אבני איתןבניית מעון יום  1314 9

 11/20 משרד הבטחון 2,868,085 רענון רכב בטחון 1326 10

 03/20 מ.הפיס + קקל 3,664,340 מועדון חברים קלע אלון 1333 11

 11/20 מ.החקלאות 840,000 שירותי הדרכה לחקלאים חדשים 1386 12

 05/20 מ.החקלאות 1 תכנון משרד החקלאות 1408 13

 11/20 העברה מתבר לתבר 461,000 התאמת כיתות לימוד בי"ס מצפור בנ"י 1411 14

 11/20 משרד השיכון 366,181 מרכיבי בטחון אלרום 1436 15

 11/20 משרד החינוך 1,351,451 בניית גן גפן ביונתן 1454 16

 11/20 משרד התחבורה 540,000 מערך תנועה וחנייה גן ילדים ק.אלרום 1455 17

 03/20 מ.החינוך 1,374,801 בניית גן מעלה גמלא 1473 18

 11/20 להתיישבות החטיבה 750,000 מועדון קהילה נוב 1487 19

 08/20 התחבורה משרד 178,353 תחנת הסעה אבני איתן 1504 20

 03/20 מ.הפנים 100,000 2019החלפת הצללה בצתקני משחקים בישובים  1552 21

 05/20 בעלים 'השתת 120,000 חד נס מבני משחקים 1565 22

 11/20 העברות לתברים 5,000,000 הלוואת פיתוח 1590 23

 12/20 משרד החקלאות 88,710 אלוני הבשן הצללת גן משחקים 1517 24

 12/20 משרד השיכון 521,000 מרכיבי בטחון מעלה גמלא 1482 25

 12/20 הפניםמשרד  210,000 שיקום ושיפוץ במוסדות חינוך 1554 26

 12/20 טוטו 800,000 מגרש דשא סינטטי חיספין 1387 27

 12/20 חטיבה להתיישבות 327,600 רפתות-שירותי ייעוץ ומיזמים חקלאים  1603 28

 12/20 מ. החקלאות 2,757,926 תוכניות אב בישובים 1043 29

 12/20 מ.  החינוך 1,328,267 בניית גן ילדים אבני איתן 1379 30

 12/20 מ. החינוך 1,401,674 בניית גן ילדים באודם 1474 31

 12/20 קרן קיימת לישראל 2,628,219 הצבת מיגוניות ביישובי במועצה 1505 32

 12/20 מ.הבטחון 1,308,737 שיקום תאורת בטחון ביישובי המועצה 1415 33

 12/20 מ. התחבורה 700,000 מעגל תנועה בכניסה לבי"ס אזורי-חיספין 1545 34

 12/20 הלוואה +קעפ 300,000 בית ספר ילקוט רועים אלרום 1591 35

 12/20 משרד הבינוי והשיכון 650,000 אלרום 89-92השלמת פיתוח  103 36

 12/20 משרד ביטחון פנים 1,176,000 מצלמות אבטחה בישובים 1397 37

   54,565,346 סה"כ  
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 נוצר על ידי

 1  ? מי נגד? מי נמנע?2020מי בעד סגירת תב''רים כמו שהוצגו כאן בתקציב  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 2 אושר פה אחד.

 3 אישור תב"רים חדשים

בעיקר בנושא תשתיות בסביבת  םלפי נושאים רובזה דף התב''רים החדשים, הדף הבא  רפי קלמנוביץ' ]גזבר[: 4 

 5 בשמחה אענה. אם יש למישהו שאלה כזו או אחרת על תב''ר כזה או אחר .מגורים

 6 הרחבות?  אורי:

זה תשתיות עבור שישים יחידות  24הרחבות, כן אתה רואה נגיד הסעיף האחרון  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 7 

יחידות  46יחידות חד נס, תשתיות עבור  21 -, לפני כן זה השתתפות בשיכון תשתיות חד נס תשתיות הרמיצ 8 

י יחידות, הרבה נושא של תשתיות שדחפנו ממש לקראת סוף שנה כדי להספיק כ 29תשתיות עבור  ,אלוני הבשן 9 

אפילו לא  תאבל כאן לא רצינו לחכו ,, במצב רגיל יכול להיות שהייתי מחכה קצתהיקר האנחנו לא יודעים מ 10 

יות, ברגע שאנחנו חותמים, תבינו רגע ברגע שאנחנו מוציאים את הרגע וסגרנו את הכל עכשיו כדי שנוכל ל 11 

וך ספר התקציב במשרד השיכון המכרז מול משרד השיכון אל מול הקבלן, מול קבלנים, זה נסגר התקציב בת 12 

ואז אי אפשר לקחת לנו את הכסף, הבעיה הייתה לסגור את הכסף הזה לפני סוף שנה, לפני שהוא חוזר לאוצר,  13 

 14 6בצורה הכי פשוטה, וזה מה שביצענו כאן בגדול, אם יש שאלות על משהו, בשמחה. אתם רואים כאן, סעיף 

זה מה שאמרתי לכם, מפעל הפיס זה כל  ₪, 2,066,669 י ציבורים מבניהבאת פרויקטים אנרגט ,מאוד חשוב לי 15 

שאנחנו רוצים לעשות אותם במבני ציבור אנחנו לוקחים לצורך זה הלוואה, פוטו וולטאים  הנושא של תאים 16 

 17 הסברתי לכם למה הלוואה.

 18 מה זה מצלמות אבטחה ביישובים? :אורי מרגלית

 19 .מצלמות אבטחה, מי שחד עין רואה את זה ש תשעה צמתים שהתקנו בהםיזה בצמתים,  שמוליק:

 20 ₪? 2,000,000לא הבנתי בסעיף שש אתה לוקח הלוואה ממשרד פנים ומפעל הפיס של  :רן אוחנה

 21 .ההלוואה כבר אושרה אשכול שוקרון ]מנכ"ל[:

 22 .ההלוואה מסובסדת הפריים מינוס אחד נקודה משהו, עוד לא סגרנו את זה סופית רפי קלמנוביץ' ]גזבר[:

לא מאשרים את ההלוואה, הלוואה אישרנו במליאה חברים. מה שעכשיו זה התב''ר,  אשכול שוקרון ]מנכ"ל[: 23 
 24 זה האישור לתב''ר.

 25 חיים, תאר לי את סדרי הגודל של הבית ספר הזה בקשת, מה הוא הולך להיות? :גליקמן גלעד

עליו ₪,  21,480,000ותו, עלה הוא קיים, הבית ספר מקשת כמו שאתם רואים א חיים רוקח ]ראש המועצה[: 26 

אוקיי חברים, מי בעד לאשר פרויקט שהתחיל מזמן. ואני מקווה שנגמור את הדבר הזה, ₪  22,000אני מוסיף  27 

 28 גם גלעד? שניים, שני נמנעים.  האת הפירוט תב''רים כמו שהוצג כאן? מי נגד? מי נמנע? אחד, את

 אושר פה אחד החלטה
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 נוצר על ידי

 1 .תודה רבה חברים

 

 -הישיבה ננעלה-

_____________________  _______________________ 

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

 

 אושר ברוב קולות החלטה

 את התב"רים החדשים כפי שהוצגו במליאהמליאת המועצה מאשרת 
 נמנע נגד בעד

20 0 2 


