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 -המליאה נפתחה-

 דיווח ראש המועצה[ 1]

 ונהקור

חולים  43נתחיל בנושא הרגיל בימים האלה, קורונה. אנחנו עומדים היום על  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

ביישובי הגולן. יחסית מפוזר עם איים של שבעה פה ושם, אבל סך הכל המצב סביר בקטע הזה, נקרא לזה כך,  2 

ט כל עוד זה לא מתפרץ מעבר לזה. המועצה ירוקה אין בה שום יישוב כתום או אדום. זה חשוב לנו, עוד מע 3 

מאוד חשוב לנו מהבחינה הזאת וזה מצב טוב. הצד השני של  .ילדים ימשיכו עם הלימודים וכל הדברים האלה 4 

שהיא עליה, הייתה  ואחד הדברים שאנחנו בודקים היום. בשבוע האחרון הייתה איזזה העניין זה המתחסנים,  5 

 6 7,500-היום אנחנו נמצאים על כו איזה שהיא עצירה לפני שבועיים אנחנו לא יודעים להסביר כל כך למה

ובימים האחרונים  6,200, 6,000-מתחסנים ומחלימים, זה גם וגם. זה עלייה יפה, הרבה זמן עמדנו על סביב ה 7 

ומעלה. זה  16אחוז מהאוכלוסייה שיכולה להתחסן, כלומר מגיל  59-זה עלה. כלומר, אנחנו נמצאים עכשיו ב 8 

שהיה פעם. בתוך זה אני אגיד, האמת היא אורי, שחשבתי  כבר מתחיל להיראות הרבה יותר טוב ממה 9 

להתייעץ איתך לפני שאני אלך להתנסח, אבל לא הספקתי, פשוט הזמן שלי קצר מידי. טוב, אני אגיד את זה  10 

בצורה הכי פשוטה, לאורך כל השנה הזאת קבלת ההחלטות היא בעייתית, כלומר הרבה פעמים אנחנו צריכים  11 

ו, בעיקר כשהממשלה מחליטה מעכשיו לעכשיו ואנחנו צריכים ליישם. אני קיבלתי להחליט מעכשיו לעכשי 12 

החלטה בשלב המוקדם, אני אגיד את זה ככה, שאני לא הולך לעבור על הנחיות הממשלה ולמה? כי אני חושב  13 

, לשבור את כל םלגיהינוהדרך הברורה  ו. כוונות טובות יכול להיות, אבל זםלגיהינוהדרך הברורה  ושז 14 

המשילות, להיכנס לאנרכיה וכל הדברים האלה. אם אתם שואלים אותי לדוגמא האם אני יכול להחזיר היום  15 

התשובה שלי היא כן, בגולן אפשר. אבל אם אני אעשה את זה, אני עובר על הוראות  .כן ?י'-ז'כיתות את  16 

ם משדר את זה לראשי ואני חושב שאסור לעשות את זה, בצורה הכי פשוטה. לכל אורך הדרך אני ג ממשלה 17 

הרשויות האחרות, אני אומר להם חברה, אנחנו חלוקים. יש הרבה דברים שאנחנו חלוקים על הממשלה ועל  18 

המדיניות שלה, בכל מיני נושאים. בלי להיכנס עכשיו לפרטים. אבל בסוף זה הממשלה. בלי עניין עכשיו של  19 

אנחנו חייבים ליישר קו. בתוך זה, אני ו הממשלה ושמאל, ימין, ליכוד, כחול לבן, מרץ או לא יודע מה. ז 20 

כן מאפשרת לי, זה לפעמים לשחק עם ההגדרות המדויקות. זה חשוב לי הממשלה משתדל לעשות את מה ש 21 

אני מכיר שלמה ארצי,  ,שרוצים לעשות, היה מתוכנן מופע, אך תשאלו אותי את השם של הזמרכלהגיד כי  22 

ברה צעירים שנעשה הופעה חיה ולא נעשה הופעה בזום או בכאלה שלום חנוך וכאלה והייתה פנייה של ח 23 

אמצעים וחשבנו לנצל את זה ולאפשר קצת חזרה לשפיות, בעיקר שהממשלה אישרה. היא אישרה לעשות  24 

קם גל לא ו לעודד חברה בגילאים הצעירים שמתחסנים אחרי שבועייםו איש אנחנו יכולים לעשות 300מופע  25 

ה נחצו קווים. אני אישית לא מסכים שישוו משהו לשואה, לא מקובל עליי, נקודה. לדעתי שם בקטע הז .נעים 26 

סלקציה, מה סלקציה. אל תשוו את זה לשואה בכלל, מה נפלנו על הראש בקטע הזה? שום דבר אסור להשוות  27 

ה אותו חס וחלילה לשואה, אז אפשר להגיד ככה אפשר להגיד אחרת. אני בגדול הולך עם הנחיות הממשלה, ז 28 

זה לא משנה, אנחנו ו התרחיש. בגלל שאני חושב שאסור ליצור אנרכיה, אסור לגרום להתמוטטות המשטרה 29 

ז' ח'. למה -עושים לדוגמא "סלקציה" קשה לי להשתמש במילה הזאת, בין כיתות א' ד', או ה' ו' היום גם כן, ל 30 

יא הפרדה, על זה אף אחד לא אנחנו מפלים אותם? למה אלה הולכים ואלה לא הולכים? זה גם כן איזה שה 31 
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לטעמי דרך אגב, זה מה שהיה צריך להחזיר קודם, כל הילדים האלה שנה לא היו במוסדות ו צועק מספיק 1 

חינוך. שנה, שכחנו אותם בבית ואנחנו ממשיכים הלאה. אז בקטע הזה אני אומר בצורה הכי פשוטה,  2 

ה מה שאפשר ומה שמותר לי במסגרת התקנות, המדיניות של המועצה, המדיניות שלי, הקו שלי, זה אני עוש 3 

אני משתדל לעשות את זה הכי טוב, לפעמים אני יכול קצת לשחרר ו במסגרת מה שקובעת ממשלת ישראל 4 

טיפה, לא הרבה. לפעמים אני יכול להחמיר, מתוך ראייה שלא תמיד הם רואים את מה שאנחנו רואים כאן  5 

כל הנושא הזה של המאבק של בקורונה, לשלושה סעיפים במקום שלנו. אבל אני מחלק באופן כללי את  6 

עיקריים. קודם כל הבריאות, מעל הכל, בסדר? קטיעת שרשראות הדבקה, כניסה לבידוד, שמירה על ההנחיות  7 

אני חייב להגיד שפה שיתוף הפעולה עם הציבור בגולן וצוותי הצח"י, רבש"צים, מנהלי ו וכל הדברים האלה 8 

לם. רתומים בצורה מדהימה, באמת מדהימה, אני מוריד את הכובע. ברור לגמרי שזה קהילות, מרכזי משק, כו 9 

לא, אני יכול לשבת כאן עשר שעות, זה לא יעזור בסוף זה הצוותים בשטח, האנשים בשטח. מנהלי בתי הספר,  10 

ולסגור  לפתוח המורים. זה מטורף, כשחושבים על זה, זה מטורף. עזבו אני צוחק, אני אומר אני הייתי אמור 11 

פעמיים, כבר לא יודע כמה פעמים פתחתי ולא יודע כמה פעמים סגרתי ובאיזה מתווה פתחתי ובאיזה מתווה  12 

זה לא נגמר כאן, תחשבו על המורים, תחשבו על המנהלים, תחשבו על עובדי אגף החינוך כאן. הם כבר . סגרתי 13 

חבל על הכסף, כי לא פותחים,  ?ניקינו תולשים את השערות. אנחנו מנקים את הבית ספר, יום אחרי זה, למה 14 

כן פותחים, לא פותחים. באמת קו שמנחה אותנו לכל אורך הדרך זה הנושא של שמירה על ההנחיות והתקנות  15 

כשאפשר לשחרר צריך לשחרר. אז אחד זה הבריאות, הצד השני זה הכלכלה, גם פה אנחנו ו של הממשלה 16 

תראו מה קורה עכשיו בגולן, אנחנו ירוקים, צימרים פתוחים, אין אתר ו נמצאים במצב לא פשוט, מורכב 17 

היעד הבא ו תיירות שלא, לא חשוב אם זה טייקאווי, או לא טייקאווי. זה מזרים כסף, זה מזרים חיים לכלכלה 18 

שלנו, על מי שזוכר, מה שדיברתי לפני הסגר השלישי, אמרתי שאני רוצה לצאת מהסגר השלישי ירוק, למה?  19 

אני נלחמתי שאתר החרמון יפתח, נלחמתי עם משרד התיירות, עם משרד הבריאות ו ל זה, פשוט בגלל זהבגל 20 

עזרה לי להילחם מול משרד הבריאות. לא ו תודה רבה לאורית פרקש, שרת התיירות, שתמכה בזהו והכל 21 

כי כל מי שעולה  בשביל נווה אטיב, לא רק בשביל נווה אטיב, אבל גם בשביל הפרנסה של כל הגולן והגליל. 22 

 23 גם אני אגיד לכם בצורה הכי פשוטה, מהסיבה השלישיתו היום לחרמון עובר דרך הגליל ומשאיר שמה כסף

אני ו הסיבה השלישית היא הבריאות הנפשית. זה שאנשים יכולים עכשיו לגלוש כאן, זה שאנשים באים לכאןו 24 

 25 טף אותנו בשלג. זה היה מטורף לחלוטיןלא יודע איך לכנות את זה אחרת מאשר הצונאמי של האנשים, שש

מי שחושב שאפשר היה לעמוד מול זה, או להכווין את זה או להסדיר את זה, לא ראה דבר כזה מימיו. בסדר? ו 26 

כמות האנשים שהייתה כאן הייתה מטורפת לחלוטין. גם כמות השלג, דרך אגב, פעם אחרונה שהייתה לנו  27 

 28 לא כמות כל שנה. אבל כמות האנשים לא היה כזה דבר שום דבר. ו. ז2015כזאת כמות שלג אני חושב שהייתה 

אחת הבעיות הכי גדולות, שלא ראינו שום ניידת משטרה,  ,אז בוא אני אגיד לך משהו דודי מורד ]אלרום[: 29 

בשום כביש. עם ישראל הוא עם ישראל, כמו שעם ישראל ידוע, אין לו דין ולא דיין ולא אלוהים, לא למעלה  30 

 31 טה. חונים בכל מקום, באמצע הכביש, מסכנים את החיים שלהם.ולא למ

אני מסכים איתך, אז תקשיב, חוץ משבת, אני הסתובבתי בוקר צהריים ולילה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 32 

ניסינו לנתב את הדברים, כולל עבודה עם המפלסות, כי גם עם זה היה בעיה, כי כמות השלג את הגדולה ו בחוץ 33 

והיה להם קשה. לא, יש גם עוד בעיה הם לא עובדים בלילה. אני אומר לך, נוצר מצב שלא היה בשנים  34 

ת עכשיו להוריד את הקודמות, במשך השנים שמו את המעקות בטיחות, זה טעות כאן, אני לא יודע אם זה טעו 35 
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המעקות בטיחות ואז להיכנס לבעיות בטיחות בקטע של תעבורה. או להשאיר את המעקות ואז אתה לא יכול  1 

אתה נכנס לבעיה אחרת. ו לפלס. כי כשאתה מפלס אתה נתקע במעקה, כאילו אתה חייב לשמור ממנו מרחק 2 

, כשהבנו שאנחנו לא מצליחים לעשות את גם ביום רביעי כשהבנו ביום הראשון של השלגו אבל הצוותים עבדו 3 

העבודה כמו שצריך, על לכאן צוותים נוספים ולכן ביום חמישי הצלחנו קצת יותר. עדיין הכמויות היו  4 

הפכו לנו ו פרצו לנו מחסומיםו אני מסכים עם מה שדודי אמר כאן, עם ישראל לא בדיוק ממושמעו מטורפות 5 

יו שהמפלסת עובדת ורכב פרטי תקוע מולה, היא נעמדת, היא לא עכשו נכנסו לנו לפני המפלסותו מחסומים 6 

אז אתה נתקע. הכל אפשר לעשות יותר טוב, אני לא בא להגיד אחרת, כן? אבל בסוף, גם עם ו יכולה לפלס 7 

 8 ישראל פרק כאן, תרתי משמע, פרק הכל.

 9 שנה חווה את זה 40-לה מאני כבר למעו זה על הכיפאקו זה קורה גם בתקופות הקטיפים בועז רפפורט ]אודם[:

אני אוהב את זה. אין לי בעיה, ניתקע בפקק גם שעה וחצי כדי להביא פרנסה להמון אנשים. אבל הדברים ו 10 

ויש  הקטנים שהם לא עושים אותם, שהם לא מבצעים בזמן. כי אני יודע, יש החלטות שהם לא עובדים בלילה 11 

שישבו נתיבי ישראל בצד, מסדרים להם כפות פילוס, אלף שקל, נכון? אז  200לנו בכל יישוב טנדר שעולה  12 

 13 אנחנו נדאג לעצמנו, תאמין לי הרבה יותר טוב.

אני אומר לכם, עשו מקסימום שהם ו חברים אני יכול להגיד שהצוותים בשטח חיים רוקח ]ראש המועצה[: 14 

לדוגמא להפוך את הגולן  יכולים. לא מספיק טוב, נכון. אנחנו נסיק מסקנות, אנחנו נשב על הכל. יש לנו רעיון 15 

לחד סטרי בשלבים מסוימים, לדוגמא במצב הזה. ציר כניסה, ציר יציאה. בכל ציר כניסה ניצור מעגל, אתה  16 

אני ו תנועה דו כיוונית שמשני הצדדים נעמדים לך רכבים ולמעשה אין כבישואז אין נכנס מכאן יוצא מכאן.  17 

 18 להיות מיליונר.חושב שמי שהיה פותח כאן דוכן מרק היה יכול 

חיים תסביר לי איפה הייתה משטרת ישראל? בשיא השלג שלא סגרו את העליות לגולן,  דודי מורד ]אלרום[: 19 

 20 עשרות מכוניות נתקעו בצידי הדרך עם ילדים קטנים ותשמע זה היה קטסטרופה.

גם תגבור של  היה כאןהיא הייתה חברים, היא הייתה. היא הייתה במחסומים.  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 21 

יס"מים, היה כאן הרבה מאוד כוח. הוא נעלם בים הזה של הצונאמי שהיה כאן, הוא נעלם. עכשיו לנסות  22 

מכוניות,  10לפנות ציר שעומדים עליו אנשים, עומדים עליו מכוניות בצידי הדרך, זה אין כזה דבר. אתה מפנה  23 

אפשרי בכמויות שהיו כאן. לא יודע אם אתם שפינית מתמלא מחדש. זה בלתי  10, כל ה11מתקדם למכונית ה 24 

יודעים, הפקקים התחילו מצומת עמיעד. כל העליות לגולן היו שיירות של כלי רכב, אנשים עמדו שש שעות  25 

אין חו"ל, אין שלג, עם  – היום נכון בזום של צוותי הצח"י בהמתנה להגיע לשלג. מישהו הגדיר את זה נכון 26 

ך השם, אנחנו יכולים לברך. אני ולרעיון החוץ לארץ של ארץ ישראל. בראנחנו הפכנו ו ישראל יצא מסגר 27 

מסכים, יש נזקים לא קטנים בתוך היישובים, בין אם עצים שקרסו. יש גם הרבה מקומות שהשאירו מטונף,  28 

 29 זה עם ישראל.

 30 היו מכות, היו קללות, היו צעקות, אתה יודע כמה אנשים טינפו את הפה בלי הכרה. דודי מורד ]אלרום[:

רואה מה שהשוטרים חטפו. היה לא נעים, אבל בסדר. ו אם היית עומד במחסום חיים רוקח ]ראש המועצה[: 31 

דגש הם עובדים בו הלוואי ואלה יהיו הצרות שלנו. בנושא של גזם וכן הלאה, תגברנו את המשאיות של הגזם 32 

על הצפון, אנחנו מורידים את הדרום כמעט לגמרי. נותנים כרגע מענה לצפון. אנחנו מנסים לעבוד מול משרדי  33 
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הממשלה לקבל איזשהו סכום סיוע, לא נראה לי שזה יקרה, אני אומר לכם בינתיים, מול הניסיונות שלי.  1 

נשאר לנו אחרון זה משרד האוצר משרד ראש הממשלה אומר אני לא מתערב כרגע. מי שו משרד הפנים אין לו 2 

קשה לי להאמין, אבל  שאנחנו עובדים כרגע מולו ומנסים לראות אם אנחנו נשיג ממנו איזה שהוא כסף לסיוע. 3 

אנחנו נעזור בגזם. קק"ל יכול להיות שיעזרו לנו בנושא של גיזום עצים גבוהים וכל מיני כאלה דברים. מנסים  4 

גע גם לא צריך לאשר את זה, תעביר סכום לא גדול אני מודה, סכום של המועצה כרו לראות מה יכולים לעזור 5 

שקל לכל ישוב מהישובים הצפוניים. כדי לסייע בקטע הזה של הנזקים שנגרמו להם מהשלג. כי גם  4,000-כ 6 

צריך  זה לא הרבה, כי כמעט כל יישוב שדיברתי איתו 4,000הזה. אז  רהם לא מכוסים בביטוח ולא כלום בדב 7 

שקל ליום. אבל אנחנו לא יכולים יותר מזה, אנחנו  5,000משהו כמו שלושה ימי גיזום גובה וזה משהו כמו  8 

 9 נעשה מה שאפשר ואנחנו גם נעזור בדברים נוספים כל מה שנוכל נסייע.

אותו. לא יודע מה יש לשאר היישובים, אבל לנו אין גנרטור והם לא נותנים גם להפעיל  בועז רפפורט ]אודם[: 10 

 11 הביאו גנרטור, שמו אותו בתוך חניה ואם הייתה הפסקת חשמל, זה היה סיפור.

 12 חייב להגיד לכם, יושב ראש חברת חשמל הגיע לכאן ביום רביעי בלילה חיים רוקח ]ראש המועצה[:

כשהיה הפסקת חשמל בעין זיוון הם ו הסתובבתי איתו בישובים. צוות שלהם ישן כאן בגולן בתוך השלגו 13 

הם הוקפצו ונותנים מענה ואם אנחנו צריכים אז אנחנו מלווים ו ו. היה גם באורטל נדמה לי הפסקההוקפצ 14 

 15 אותם.

, במרום גולן יושב צוות מאוד גדול של חברת חשמל. לא חיים זה לא מדויק ארי גולנדסקי ]מרום גולן[: 16 

זה לא זה. אסור להם לעשות הכל, זה לא העבודה שלהם, , ציוד הסכימו לעשות כלום, היה להם מנופים 17 

 18 ,של חברת חשמל להפעיל גנרטורים אצבע וכו'. הם הביאו משאית בצפת שיש לנו ארבע משאיות בתוך הקיבוץ

 19 אסור זה מחלקה אחרת אגף אחר וכו'.אבל אמרו ש

בעין זיוון הייתה הפסקת חשמל, בדרך כלל הם מתקנים תוך שלוש ארבע שעות,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 20 

תלוי בסוג התקלה. הגנרטור אמור לעבוד רק אם יש הפסקת חשמל שלא מסוגלים להתגבר עליה. יש צוות  21 

בחלק מהמקרים כמו בעין זיוון אני יודע שזה תוקן דיי מהר. אני לא ו שאמור להפעיל אותה, אסור לאותו צוות 22 

יודע כמה זמן היה באורטל, אבל בדרך כלל זה מתוקן. אנחנו עושים את המקסימום. בעין זיוון בשביל לתקן  23 

צוות יל"מ. תמיד יש מה לשפר ואנחנו נשפר, כמו שאמרתי. גם באמצע העסק ו את התקלה, שלחנו איתם שופל 24 

"י, כי לא היה מספיק וכמויות הזה כינסנו את כולם וניסינו ולראות איך משפרים. הבאנו עוד צוותים של נת 25 

השלג. כרגע המטרה שלי היא איך מרגיעים את פורים ואיך שומרים על פסח? מבחינת זה שבפסח גם כן נהיה  26 

שוב פעם יהיה רווחה גם כלכלית ו ירוקים, הצימרים יהיו פתוחים ועם ישראל יגיע לכאן ויפתח את הפרנסה 27 

פורים,  שוק רא ליישובים לא לעשות התקהלויות, לא לעשותפה אני קוו וגם נפשית, שאנשים יוכלו להמשיך 28 

לא לעשות לא יודע מה, להתקהל בערבים, נקרא לזה ככה. כי זה לא נכון, לא נכון כרגע, חבל. כי ברור לגמרי  29 

ידע, אזה טעות לעשות את זה, אז אני מבקש מישובים שמתכננים עדלו שהתוצאות הם בפסח, חודש אחרי 30 

להבין שזה יפגע בנו בסוף ו ן, או שוק פורים או כל מיני כאלה דברים. לא לעשות את זהשאסור גם לפי התקנו 31 

 32 בפסח וזה הרבה יותר גרוע. אז זה ככה לנושא של הקורונה בכמה מילים, אפשר לדבר על זה שעות. 

 מדרשת הגולן –בניית מבנה חדש 
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ה דרישה תלתכנון ובנייה האחרונה על התחייבות של ועדה לתכנון ובניה, בוועדה חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

מצד ועדה מחוזית במדרשת הגולן לעלות לארבע קומות. זה פעם ראשונה שבמועצה אזורית גולן מחייבים  2 

אותנו לעלות לארבע קומות. עד היום היה מותר בין שתיים לשלוש, היה לנו על זה דיון מאוד ארוך בוועדה  3 

חלטנו לאשר, זה לא אומר שנבצע ארבע קומות, אבל זה אומר המקומית לתכנון ובנייה. בסופו של דבר ה 4 

זה תחת דרישה מפורשת של הוועדה המחוזית. כי זה עכשיו מצמצם שטח ו שמותר להם לעשות ארבע קומות 5 

ולהעלות כלפי מעלה את הזה. אז אישרנו את זה בוועדה האחרונה והתחייבתי לעדכן את המליאה. זה לא  6 

זה נקודתי ספציפית, בגלל ו ארבע קומות במבני ציבור או בדברים אחרים בגולןאומר שמעכשיו אנחנו נאשר  7 

 8 הדרישה של ועדה מחוזית. 

 תחבורה עבודה וךסכס

סכסוך עבודה תחבורה, ראיתם את המכתב של יושב ראש הוועד עוזי, מהצד השני  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 9 

את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה להיות. המועצה,  אני שלחתי לכם מכתב. אני לא מתכוון להאריך, אני אומר 10 

לא שייך, לא שייך שאני מוכן. גם לא משנה אם אתם תהיו מוכנים. אין אף אחד במועצה שאני  .אנחנו, מוכנים 11 

כרגע אין הסכמה, ו או המליאה קבעה את השכר שלו. מי שקובע שכר זה משרד הפנים משרד האוצר, נקודה 12 

שאנחנו מוכנים. אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה שיכולה  נוואמר בכמה שיחותלמרות שכבר ראינו אותם  13 

להיות, הכי אמיתית שיכולה להיות. אנחנו מוכנים להעלות להם את השכר. לא תלוי בנו. היום במצב שגם אין  14 

הקטע . יגיע "תחכו קצת ,חבריםזה "מה שאנחנו ביקשנו ו ממשלה, אז עוד יותר קשה לנסות לפתור את הבעיה 15 

אנחנו בהחלט מוכנים להעלות את השכר, רוצים להעלות את השכר. ו שבו יהיה ממשלה ויהיה מול מיד לדבר 16 

אני מאמין שאנשי הוועד מצד אחד רוצים להביע את הצעקה שלהם וזה בסדר גמור מותר להם, זה לגיטימי.  17 

 18 .שזה לא יקרהמה שכולם מבינים. אני מקווה  ,אני חושב שגם הם מבינים את מה שאני מבין

 19 ם, לא?זה לא מאתמול, זה נושא של כבר כמה שני ארי גולנדסקי ]מרום גולן[:

 20 רוצה להגיד על זה משהו?אשכול,  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

לא צריך ליפול  ,כן יכול להיות שתהיה שביתהו אני מאוד מכבד את זכות השביתה ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 21 

לפנות לבית דין לענייני עבודה. הסיפור נמשך כמה שנים,  יודעיםיש לנו כלים להתמודד עם זה,  ,מהרגליים 22 

, בחלק אבל באמת אני חושב שבשנה האחרונה נעשו כמה ניסיונות בפגישות מול האוצר, מול משרד התחבורה 23 

אני אגיד שלושה דברים, אחד, זה  , אני חושב שהתשובות שהתקבלו עוזי מכיר אותן,מהפגישות גם עוזי נכח 24 

בפנים ערכים נוספים שעובד  המגלכשמשרד האוצר מסתכל על שכר נהגי המועצה אז הוא עניין של הסתכלות,  25 

. תוספת כלכלה, תוספת רחיצה, 43אם אתה סוכם אתה מקבל שכר שהוא מעל ו בחברה ציבורית לא מקבל 26 

מי שקובע זה לא אני.  ם מקבלים את זה או לא? בסוףזה דיון אחד, הא כאלה שלא מקבלים במקומות אחרים. 27 

זה לא אנחנו, זה משרדי  ,בטח בעת הזאת באין ממשלה ואין תקציב ,הדבר השני, בעצם העובדה שמי שקובע 28 

הממשלה. ההמלצה שלי הייתה מאוד ברורה, נגדיר חודשיים, אני חושב שיש פה גם טעם נפגם, שמסביבם  29 

יושבים אנשים שורי בוא נגיד בינינו לא נפגע. יש פה אנשים שקורסים, אנשים לא מסתכלים והמגזר הציב 30 

עכשיו אנחנו רבים על שקל וחצי. אני חשבתי שנוהל ו שאולי נפגעיםחקלאים ועסקים שסגורים, ו בבית בחל"ת 31 

זה בסדר זו גם הדרך, לפרסם פוסט לא ו העיתוי חשוב, ביקשתי לדחות את זה, אני חושב שהעובדה שעוזי בחר 32 

עם אנחנו לא במלחמה, אני מאוד מכבד אותו ואני חושב שטוב שיש נציגות פמדויק, הייתה הבחירה שלו. עוד  33 
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ן מתינעובדים. אני מעריך שמחר בפגישה האישית שלי איתו, נגיע לאיזה שהיא הבנה שנכון לדחות את זה.  1 

 2 רף למאבק של הנהגים, נבחר את העיתוי ביחד ונקווה לפתור את זהמועצה אזורית גולן רוצה להצט, הביחד

אם לא, בסופו של דבר אפשר גם ללכת לבתי דין ולשפוט. כמו בכל סכסוך עבודה, זה לא פעם ראשונה שזה ו 3 

 4 קורה.

 5 ?זה הכל אל מול משרד האוצר לא דודי מורד ]אלרום[:

זה גם בסדר. גם חיים וגם ו ניין מה קורה מלמעלהכן אבל בסוף את הנהג זה לא מע ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 6 

אני, חושבים שנכון לאשר את ההעלאה הזאת. זה לא בשמיים, עוד פעם, זה לא החלטה שלנו. אנחנו נשמח  7 

. קצת קשה לי לבוא להילחם על משהו שאני יודע , העיתוי הנכוןלהצטרף למאבק בעיתוי הנכון, זה הדגש שלי 8 

 9 .עובדיםשהחברים שלי לא 

לגבי הנושא הקודם, אתה יכול שנייה להרחיב למה הועדה המחוזית ביקשה ארבע  דוד וולף ]נאות גולן[: 10 

קומות? כאילו אם עושים פחות בנייה, זה יכול להיות בשלוש קומות. למה הועדה המחוזית רצתה ארבע  11 

 12 ?ןבחיספיקומות 

נקרא לזה על צפיפות קרקע. בכל יש מאבק מתחת לשטח כבר הרבה מאוד זמן.  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 13 

הארץ עברו לצפיפות קרקע מטורפת לחלוטין, עם כל הבניינים רבי קומות בנייה רוויה מה שנקרא. במגזר  14 

גם זה ו לדונם 2-הכפרי, ברובו עברו לשש לדונם, אוקיי? ואנחנו נמצאים עדיין רחוק משם, אנחנו נמצאים ב 15 

סוים, אז נקרא לזה הם מצאו איפה לתפוס אותנו, להגיד מאבק שמתנהל. בתוך זה כשבאנו עם פרויקט מ 16 

 17 הזה אתם יכולים להעלות לבנייה יותר גבוהה. בפרויקטלפחות 

 18 ?מה על העיקרון כאילו גלעד הילמן ]אבני איתן[:

תשמע אתה יכול להתווכח, אבל לבסוף אנחנו רוצים שהפרויקט הזה יזוז. בוא  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 19 

קומות.  3נסביר שזה אישור תב"ע, זה אישור תוכנית אב, זה לא היתר בנייה. בהיתר בנייה יכול להיות שנאשר  20 

ל להתחיו אבל כרגע בתב"ע, בתביעה של ועדה מחוזית אנחנו חושבים שלא נכון להמשיך לעכב את הפרויקט 21 

 22 לריב עכשיו עם ועדה מחוזית על הדבר הזה, שאלוהים יודע מתי זה יגמר. כי סך הכל הפרויקט הזה מבורך. 

 םביקורי

כמה מילים על ביקורים וכאלה דברים. היום ביקר אותנו מנכ"ל משרד הפנים,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 23 

שאני פוגש. כן מוצא לנכון כרגע להגיד היה ביקור מדהים, בדרך כלל אני לא מדווח על ביקורים או יזמים  24 

שמנכ"ל משרד הפנים היה כאן היום, היה פגישה טובה מאוד שאני מקווה שיצא ממנה דברים. לא אגיד מה  25 

היה כאן ו שוב הוא היה כאן ביום חמישי בשלגו ומי. היה גם פגישה של ראש מנהל הבינוי במשרד החינוך 26 

ים טובים. אנחנו מתמודדים עם הנושא של המחצבות מכה בזלת, ביקור ששוב פעם אני חושב שיצא ממנו דבר 27 

המילה לתכנון שנמצא תחת משרד הפנים מתעקש שחייבים מחצבה. ו שאנחנו לא מוכנים שיפתחו כאן מחצבה 28 

קבענו פגישה נוספת עם אנשי המקצוע. שהרעיון ו אז גם היום בשיחה הוא הבין מה אני מדבר, אני מקווה 29 

רה שוטה, תראו בזלת צריך, אין ספק. השאלה היא איך עושים את זה? האם צריך הגדול של המועצה בצו 30 

לחצוב בשביל זה? אני טוען שלא. יש לנו כאן כמויות מטורפות של בזלת, מסביב לכל יישוב כמעט, בפיתוח שלו  31 
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בזלת.  נוצרים הרים של בזלת, בשורות חקלאיות נוצר לנו הרים של בזלת, כשאנחנו עושים מאגרים נוצר לנו 1 

אנחנו נחנקים ו הבעיה שאנחנו נחנקים מבזלת, כל קו שחופרים, קו מים, קו ביוב, קו חשמל, לא חשוב מה 2 

אז אנחנו צריכים לשלם בשביל שיפנו את הסלעים כדי ו אז זה אחר כך מתיישבים לנו שפני הסלעו מבזלת 3 

וחצי מיליון שקל. כי גם מסביבך חד נס, כל המערומים של  2סלע. השנה אנחנו משלמים  לפנות את השפני 4 

בצדק. שולח לי תמונות של השפני סלע כרסמים ואז זה מביא לשמניה. אני ו הבזלת שיש שם הורגים אותם 5 

תקראו מקווה שנצליח להגיע לסיכום בסופו של תהליך כאן. שמועצה אזורית גולן תהפוך להיות ספק בזלת,  6 

אנחנו נספק אותה. אולי גם נצליח ו לזה ככה. אנחנו ניקח את זה, אנחנו נאסוף את הבזלת, אנחנו נגרוס אותה 7 

מכמות הבזלת שמסופקת היא  50%לא מהצד. דרך אגב, היום  ,לעשות מזה משהו קצת מהצד, להרוויח קצת 8 

מהבזלת הארצית, זאת  50%ה דברים. גנובה. כל מיני מחצבות פיראטיות, כל מיני גניבת חומר, כל מיני כאל 9 

 10 מהכמות שהגיע לשוק. 50%אומרת, משרד האנרגיה שאחראי על הזנת מחצבות, לא יודע להגיד מאיפה הגיע 

 11 בסדר אבל עמק הבכא גרסו מאות טונות. בועז רפפורט ]אודם[:

עצה באה ואמרה להביא חומר טוב. המוו נכון, אפשר לעשות את זה בצורה טובה חיים רוקח ]ראש המועצה[: 12 

אני מקווה שיצא מזה ו גם אולי נרוויח מזה. אנחנו בודקים את זה גם כלכליתו אנחנו ניקח את זה על עצמנו 13 

 14 משהו טוב בסופו של יום. אז היה כאן לא מעט דיבורים של מנכ"לים, אנשים שנמצאים בליבת העשייה

דולה של יזמים שרוצים לפתח כאן בעיקר יזמים. אנשים שיש להם יזמות תיירות, יש לנו כאן כמות מאוד גו 15 

בתחום התיירות אבל גם בתחומים אחרים. אז מי שרוצה שנצמיד לו יזם כזה או אחר, שיבוא יציג את המיזם  16 

 17 שלו ואנחנו נשמח להצמיד לו יזמים. עם כסף, עם הרבה כסף.

 18 מי זה הכתובת? בועז רפפורט ]אודם[:

 19 י. יש כאן יזמים מטורפים.אפשר לפנות אלי חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 20 אני פניתי כמה וכמה פעמים. בועז רפפורט ]אודם[:

אם ו אם צריך את המפגש הראשוני וכן הלאהו אז תעשה את זה דרכי, אני אחבר חיים רוקח ]ראש המועצה[: 21 

אלף איש  60יש מה לדבר אז יש מה לדבר. עכשיו אני חוזר מפגישה עם מנכ"ל וסמנכ"ל תגלית. שתבינו זה  22 

בהיבט זה מוכנים להשקיע. אז יש מה לעשות כאן ו בשנה שמחפשים מקומות לינה, מחפשים כל מיני דברים 23 

 24 טה.ובצורה פש

 רמת טראמפ

מבנים. השלג  20דיווח קצר, רמת טראמפ, אנחנו לקראת סיום התשתיות וגמר ה חיים רוקח ]ראש המועצה[: 25 

אנחנו מקווים שעד אמצע החודש הקרוב ו ומדרכות וכאלה דברים האספלטוהגשם עיכבו אותנו בקטע של  26 

יש לנו ו אנחנו נסיים הכל ונתחיל לאכלס את השכונה הזמנית. כמו כן המכינה אמורה לסיים בסוף החודש הזה 27 

כוונה להשתמש בדירות שהם יפנו לקליטת עוד משפחות. את המכינה יש לנו כוונה להעביר למחנה חומה,  28 

רגע במשא ומתן מול הצבא על הקטע הזה. שיעזור לנו, שיהיה גורם מוסמך ומהווה אפילו אנחנו נמצאים כ 29 

בסיס יציאה לכל מיני גורמים שאנחנו לא רוצים שיסתובבו כאן. אז אנחנו רוצים לתפוס אותו ולהתחיל  30 
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שם  לעשות שמה סדר נקרא לזה ככה. יש לנו תוספים על מחנה חומה, כמו קטיף ישראל, נאפשר להם להקים 1 

 2 חשיבות לטווח ארוך שיפתרו לנו בעיות. רעיונות עם מקום מסודר. כפר סטודנטים ועוד כל מיני כאלה

 קורס לנפגעי חרדה

היה לנו מבקר המדינה כאן, בנושא של נפגעי חרדה וחוסן רשויות. הוא בא לכאן  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

בעיקר כדי ללמוד מה אנחנו עושים, זה האמת. הוא ידע שאנחנו המועצה סך הכל, זה לא אנחנו, זה לפני כן, זה  4 

אים הרבה לטובה, אנחנו נמצ צוינוליאת יורב, זה אביטל פלכמן ובכלל כל האנשים, צוותי הצח"י. מצד אחד  5 

יותר קדימה מאחרים. מצד שני, מה שאין כאן עדיין זה מרכז לנפגעי חרדה, אין כאן מקום אחד. אנחנו  6 

במלחמה לקצרין או  טוענים שזה גם לא בדיוק מתאים לגולן, כי אתה לא תסיע עכשיו נפגע חרדה ממבוא חמה 7 

מרחק גדול וכן הלאה. אז אנחנו  למקום אחר, לקבל טיפול. כי אתה חושף אותו עכשיו לכל הנסיעה הזאתי 8 

להכשיר אנשי מקצוע פנים יישוביים, בנושא של ו מנסים לבדוק יותר מרכזים טיפוליים בכל יישוב ויישוב 9 

טיפול בנפגעי חרדה. טווח המשך, אנחנו מנסים דרך האשכול, יש תקציב לזה כבר. להקים מרכז חוסן באזור  10 

 11 ך יותר. קריית שמונה. שזה כבר טווח שני, טווח ארו

 חלפת נציג מליאה בכנף אריק בן מאיר במקום אורי צורן והצהרת אמונים[ ה2]

, 23/02/2021-יום שלישי ה 1/21טוב חברים אני פותח את סדר היום מליאה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 12 

איתנו . סעיף שתיים זה החלפת נציג מליאה בכנף אריק בן מאיר במקום אורי צורן. אריק נמצא 17:45השעה  13 

 14 בזום. אז אריק יצהיר אמונים בפעם הבאה. 

 9-10/20אישור פרוטוקולים [ 3]

של הפעם הקודמת. חברים מישהו  09-10/2020אנחנו צריכים לאשר פרוטוקולים  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 15 

 16 מתנגד לאישור הפרוטוקולים? מישהו נמנע? 

 נמנע נגד בעד החלטה

 0 0 12 .2021לשנת  9-10פרוטוקולים מליאת המועצה מאשרת את 

 17 אושר פה אחד. אנחנו ממשיכים. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

יש פה נציגה תמיד, חשוב להתחבר אני רוצה להגיד מילה רגע על הפרוטוקולים, אלף,  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 18 

דווקא ויש תמצית. אנחנו , יש את הפרוטוקול המלא םפרוטוקולי. תראו יש שני לאפליקציה. זה אחד, שתיים 19 

אם מישהו מגלה משהו שהוא לא אמר, או אבל נשלח לכם את שני הפרוטוקולים. שולחים לכם את התמצית,  20 

 21 אמר ולא נכתב. אנחנו לא יכולים לשנות את הפרוטוקול איך שבא לנו, כי בסוף זה פרוטוקול ויש לו משמעות.

היא רואה את התיקון, מתייעצת עם היועץ המשפטי  ,, כמו שגליקמן עשה את זההנוהל פשוט. להעביר לאתי 22 

את הדברים כמו  פשוט תעבירוובסוף אנחנו מצביעים עליו. אז גם אם זה לוקח כמה ימים,  ומטמיעה אותו 23 

 24 מה שאתם מקבלים כאן זה אחרי התיקונים שלכם, אוקיי? הפעם.

מהרגע שנשלח פרוטוקול אז , מקובע אני מסכים, אבל בואו נקבל את זה כנוהל גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 25 

 26 -שאומר עד התאריך הזה והזה בוא נקבע דדליין
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זה מבחינתי, זה הנוהל, הפרוטוקול הזה לא מפורסם לפני שהתיקונים יוטמעו. גלעד  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 1 

 2 זה יכול לקחת שבוע.

הפרסום הציבורי, למרות שזה כן עלה לאתר של  תמדבר ברמרגע רגע. אני לא לא  גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 3 

, מהרגע אני מדבר על זה בקטע פנימיאבל אני שם את זה רגע בצד,  אישרנו את זה פה.המועצה, לפני שאנחנו  4 

זמן להעביר את האפשר להגיד שבוע שלחברי המליאה יש  שאתה או אתי שולחים את הפרוטוקול, 5 

 6 .אחרת זה סאגה שלא נגמרתכי התייחסויות. 

 7 , תעירו ונתקן.אין בעיה, נגדיר שבוע ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

עניין של לתקן משהו שמישהו אמר או לא אמר, היו היה זה לא בפרוטוקול ההוא  אורי הייטנר ]אורטל[: 8 

פרקים שבכלל לא נכנסו. למשל כל הדיון על דוח המבקר כולל האמירה של ועדת ביקורת לא נכנס. רוב הדיון  9 

נופי גולן וכולל הדיון כאן על הנושא של ועדת חינוך וכו' לא נכנס. אחרי שהערנו, כאילו רק אז על בית ספר  10 

 11 הקשיבו להקלטה.

 12 כי אנחנו העברנו לכם את המקוצר. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

נעיר אתה קיבלת את המלא. עכשיו אני אומר עוד פעם, יש חברה שעושה את זה,  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 13 

מקבלים על זה כסף הם לא עושים את זה בהתנדבות. קבענו נוהל, נתנהל עליו, התחושה הייתה  להם, הם 14 

 15 שאנחנו לא רוצים לתקן, אנחנו עושים את זה וכו'.

חיים פעם עשירית שחברים ואני מעלים וזה הנושא של פרוטוקול לסיכומים של  אורי הייטנר ]אורטל[: 16 

לא קיבלנו שום ו, אנחנו לא מקבלים ה, אנחנו באים לבקר אותההנהלות, אנחנו הפורום שההנהלה כפופה אלי 17 

 18 פרוטוקול של אף ישיבת הנהלה מאז שקיימת המליאה.

סליחה, לא שלחנו כי רצינו  ,כן נשלח. לא הנהלההשל אני חושב שהפרוטוקול האחרון  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 19 

לעשות את המליאה. יש שם איזה נושא שצריך לדבר עליו. אבל אנחנו גם בזה עשינו סדר. אני חייב להגיד,  20 

תקשיבו הישיבת הנהלה זה לא משהו פורמלי, אין לזה חוקים כמו בישיבת מליאה, ישיבת הנהלה זה מאזנות,  21 

ום, אבל עוד פעם, זה לא יהיה מי אמר מה. זה יהיה סיכום לא חובה לרשום פרוטוקול וזה. ברור שצריך לרש 22 

 23 בסדר? אבל מקובל. כמו שעושים סיכום דיון. כי אין לזה סוף

 24 אנחנו נדבר וננסה לראות מה עושים עם זה.  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 אישור הלוואות[ 4-5]

 25 או אשכול?רפי הלוואה פיתוח גגות סולאריים שלושה מיליון שקל.  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

אני אצרף גם את הסעיף הבא של הלוואת פיתוח מועצה. הלוואה ראשונה נלקחת עבור  ]גזבר[: ’רפי קלמנוביץ 26 

ליון שקל שאנחנו לוקחים ימ 3של  בהיקף ,"שים פאנלים סולארייםטמהקולחי גולן שהולכים לבצע על גגות  27 

ה, היא חמישה מיליון שקל שכל שנה אנחנו לוקחים למועצה בגין מאצ'ינג יההלוואה השניו בגינההלוואה  28 

שנה. כי לצערי היטלי  18, 17מיליון שקלים, ככה זה כבר עוד שאני פה  5לפיתוח לנושאים שונים ומגוונים.  29 
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הארץ לבניית מבנים כמו שקיים במרכז  ,לכן אין לנו מקורות של היטלי השבחהו השבחה כגזבר כמעט ואין 1 

ליון שקלים ע"מ שנוכל לעמוד ימ 5לכן אנחנו נאלצים לקחת הלוואה של ו ציבוריים או למאצ'ינגים 2 

 3 של כל המבנים והפרויקטים שאנחנו מבצעים.אצ'ינגים במ

, שכשאנחנו לוקחים הלוואה חלק המליאותאני מזכיר לכם שהסברתי באחת  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 4 

אם אנחנו לא לוקחים, אז מענק האיזון שלנו יורד. לכן שווה לנו לקחת ו אלינו דרך מענק האיזוןממנה חוזר  5 

אני אגיד אפילו משהו נוסף, לא יודע אם רפי יאהב את זה או לא, הוא לא יאהב את זה בטוח. היום ו הלוואה 6 

ברה אתם מועצה יציבה, ננזפנו על ידי מנכ"ל משרד הפנים שאנחנו לא לוקחים מספיק הלוואות. הוא אומר ח 7 

לכם הכנסה במילים פשוטות. לא  ותאתם עובדים טוב. קחו יותר הלוואות פיתוח, קחו יותר הלוואות שמייצר 8 

לקחת הלוואה בשביל משהו שלא מייצר לנו הכנסה. אם אנחנו לוקחים לדוגמה הלוואה לגגות סולאריים, אז  9 

 10 שווה לקחת אותו.ו ההלוואה הזאת מייצרת הכנסה

 11 למה אנחנו צריכים לקחת הלוואה בשביל קולחי גולן? הילמן ]אבני איתן[:גלעד 

 12 זה בדיוק הסיבה. במענק האיזון ככל שיש יותר הלוואה אנחנו מקבלים יותר חזרה. ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

 13 אבל אתה משלם ריבית ואתה משלם את עלויות ההלוואה. גלעד הילמן ]אבני איתן[:

זה , או חכ"ל הייתה לוקחת, הכל נכנס אל תדאג, אם קולחי גולן הייתה לוקחת חיים רוקח ]ראש המועצה[: 14 

הופך להיות  50%אז בערך  ,לא היה נכנס למענק האיזון שלנו. ברגע שאני לוקח את זה, אנחנו לוקחים את זה 15 

 16 מענק.

 17 ., זה פשוט גורם לנו למענק גדול יותראז לא סיבה שלהם אין אפשרות גלעד הילמן ]אבני איתן[:

 18 חיים אתה יכול להסביר מה זה מענק איזון? אריק בן מאיר ]בני יהודה[:

בין היתר זה כמות  ,כן אני אסביר לך, מועצה נמדדת לפי כל מיני פרמטרים חיים רוקח ]ראש המועצה[: 19 

תושבים, שטח, הרבה מאוד פרמטרים. קשה להסביר את כל הפרמטרים של מענק איזון, זה גם נוסחה  20 

אקונומי שלה, הרבה מאוד דברים -סופו של עניין, גם המצב הכלכלי שלה, המצב הסוציומסובכת. אבל ב 21 

אז אחרי שמשקללים כמה אחוז גביית הארנונה שלה, כמה גביית ארנונה שלה היא מתעשייה ו שנמדדים שמה 22 

בסוף אחרי כל השקלול הזה, באה ו או מתיירות או מגורמים שונים כאלה ואחרים. הרבה מאוד מדדים 23 

יחד עם זה אתה לא יכול להשלים את הפער, ו דינה ואומרת כיוון שאתה מועצה שעובדת נכון וכן הלאההמ 24 

. אם אתה 25-26אנחנו ממנים אותך בסכום מסוים. אצלנו מענק האיזון עומד על  ,נקרא לזה, שיש לך במימון 25 

אלף ו כמות תושבים, גם ו. חלק מהסיבה לעלייה זה ההלוואה23רוצה לדעת לפני שנתיים נדמה לי זה עמד על  26 

ואחד דברים וחלק מהדברים אנחנו לא מבינים עד היום למה. זה גם בסדר. זה חלק מהמנגנון שהמדינה  27 

מממנת אותך כדי שתוכל לפעול נכון. המועצה בגדול היא מאוזנת, עובדת נכון ומצוינת לשבח בכל הרמות. גם  28 

אנחנו נקבל מענקים כמה שאפשר, ו ים בסדר גמורמשרד הפנים, גם מבקר המדינה, ברוך השם. אנחנו נחשב 29 

רק טוב לנו, אוקיי? אז זה שני ההלוואות, פיתוח גגות סולאריים, שלושה מיליון שקל והלוואת פיתוח מועצה  30 

 31 חמישה מיליון שקל.
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 1 כל הצבעה בנפרד. ]גזבר[: ’רפי קלמנוביץ

 2 ? אף אחד. מי נמנע? אף אחד. אז מי נגד הלוואת פיתוח גגות סולאריים חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד החלטה

למטרת פיתוח גגות ₪  3,000,000מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה על סך 
 סולאריים במועצה.

12 0 0 

 3 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 4 הלוואת פיתוח מועצה חמישה מיליון שקל, מי נגד? מי נמנע?  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד החלטה

למטרות פיתוח שונות ₪  5,000,000מליאת המועצה מאשרת לקיחת הלוואה על סך 
 במועצה.

12 0 0 

 5 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 חשבון פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס  –אב בבנק מרכנתיל דיסקונט  חשבונות 2פתיחת [ 6]

אם אפשר כבר להתייחס לפתיחת שני חשבונות בנק במפעל הפיס. זה הנחייה ישנה,  ]גזבר[: ’רפי קלמנוביץ 6 

לפתוח שני חשבונות  נאלציםאבל אנחנו הצלחנו להתחמק ממנה, אני לא אוהב לפתוח חשבונות פיס. אנחנו  7 

 8 פיס פיתוח ושותף, זה צריך לאשר את זה כאן.

מפעל הפיס מעביר לנו מענקים או השתתפויות בסכומים שונים. עד היום זה עבד  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 9 

בתוך החשבונות הרגילים של המועצה, נקרא לזה ככה. מחייבים אותנו לפתוח חשבונות ייעודיים לדבר הזה,  10 

רק שימשיכו להזרים הכל בסדר. אז חברים, צריכים לאשר את זה? מי נגד? פתיחת שני חשבונות אב בבנק  11 

 12 .מענקי הפיס. אין אף אחד? מי נמנע? איןחשבון ומרכנתיל דיסקונט חשבון פיתוח פיס 

 נמנע נגד בעד החלטה

חשבון  –מליאת המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב בבנק מרכנתיל דיסקונט 
 פיתוח פיס וחשבון מענקי פיס.

12 0 0 

 13 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 ןבחיספיאישור לשינוי מורשה חתימה בחשבון בנק תלמוד תורה [ 7]

אישור מורשה חתימה בחשבון בנק של תלמוד תורה מנהל בית ספר חדש, שי,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 14 

התחלף מנהל. צריך אישור של המועצה על החשבון בנק. מי נגד אישור לשינוי מורשה חתימה בחשבון בנק  15 

 16 מי נמנע?? ןבחיספיתלמוד תורה 

 נמנע נגד בעד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את המנהל החדש של תלמוד תורה חספין, שי גמרסני, 
 כמורשה חתימה בחשבון הבנק של המוסד.

12 0 0 

 17 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:
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 1 ככה בכל החשבונות. רק משפט אחד, חוץ ממנהל הבנק אני הוא החותם השני. ]גזבר[: ’רפי קלמנוביץ

 2 כן. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 3 

 סקירה על המחצבות[ 8]

אני הסברתי את זה בדיווח, לא קראתי לפני כן שיש את זה. בגדול הסברתי, רצו  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 4 

באזור כנף, מעל כנף בשלוחה מי  תאחגדולה.  ,לפתוח כאן שתי מחצבות, או מחצבה אחת באחד המקומות 5 

 6 שמכיר.

 7 מי זה רצו? אורי הייטנר ]אורטל[:

הרשות לתכנון, משרד האנרגיה. או באזור מבוא חמה בשטח שמה מעל נחל מיצר,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 8 

אנחנו מתנגדים חד וחלק לדבר הזה, אנחנו לא מוכנים. יהיה עוד מאבק, עלול להיות מאבק על הדבר הזה.  9 

היא יכולה לתת מענה למדינת ישראל, כי גם ו ושבים היא חלופה ראויהאבל אנחנו מציעים חלופה שאנחנו ח 10 

לחשוב אחרת, בצורה הכי  ,את זה צריך לקחת בחשבון. רק צריכים לפתוח ל את הראש ולא לחשוב כמו פעם 11 

 12 פשוטה.

בחלופה שאתה מציע יש מקום לוגיסטי שאליו ייערמו כל האבנים לצורך  ,חיים אריק בן מאיר ]בני יהודה[: 13 

 14 ריסה?הג

יש כל מיני חשיבות אנחנו בודקים כל מיני אפשרויות. יש מקומות שיכול כן,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 15 

להיות שנגרוס במקום כמו מי שראה את הגריסה באזור אליעד, בין אליעד לאבני איתן. גרסו שמה ארבע שנים  16 

 17 דונם, ארבע שנים גרסו. 400, 300חומר משטח של כ 

 18 הייתה השבוע ישיבה של מנהל תכנון בנושא של מחצבות, בדיוק על הנושא של הבזלת [:רני אוחנה ]אניעם

ב. השאלה אם יש משהו קונקרטי 14היה שמה דובר המועצה. לא דיברו על פתיחת מחצבות, דיברו על תמ"א ו 19 

 20 על השולחן שמדברים עליו?

אמורים לפתוח, מחצבה אחת באזור מחצבות שהיו י תשב מדברת על 14כן. תמ"א  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 21 

אז היו צריכים חלופה לתמ"א ו גליל תחתון, בין אזור התעשייה לטבריה במילים פשוטות. הטילו על זה וטו 22 

ב באזור טבריה והציעו את הגולן. עשו סקר קל והלכו לשתי הנקודות האלה. הפתרון שלנו והוועדה שאנחנו 14 23 

עניין, גליל עליון, מבואות חרמון, ביקשנו להוסיף גם את עמק ביקשנו להוסיף את עמק הירדן לו מבקשים 24 

המעיינות. לא לחצוב, לא לעשות מחצבה חדשה אלא ללכת לחלופה של ליקוט אבן. שאנחנו מוכנים להוביל  25 

 26 שנה קדימה. 20את העסק הזה אצלנו כאן, כי אנחנו חושבים שיש לנו מספיק אבן בזלת ל

מכירים את הם ר של המחצבות מרמ"י, מרשות מקרקעי ישראל שהבחומה שאמר  רני אוחנה ]אניעם[: 27 

הם מדברים אם ממחצבה. אז  זה לא מספק להם את התצרוכת, לא יהיה מנוס  ,הכמויות בליקוט ובאיסוף 28 

קונקרטי על לפתוח מחצבה בגולן, אז כבר צריך להיערך למאבק ציבורי על הנושא. כרגע מה שביקשו זה שכל  29 
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בגולן אם אתה אומר שמדברים על ו סקר לכמויות אבן גם באיסוף גם בליקוט מועצה תעשה איזה שהוא 1 

 2 פתיחת מחצבה אז כנראה שזה משהו חם.

היום היה גם עם מנכ"ל משרד הפנים ו אז אנחנו לא מסכימים על הדבר הזה חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

לתכנון קבעה יחד עם משרד שהוא אחראי על הרשות לתכנון. אנחנו טוענים שהאקסיומה הזאתי שהרשות  4 

אני אסביר את זה רגע, אני אתן לך דוגמה פשוטה, בדרך כלל ו האנרגיה היא לא נכונה, היא פשוט חשיבה ישנה 5 

כשאנחנו חופרים מאגרים, אנחנו בורחים מהבזלת, כי זה מעכב לנו את העסק וגם אין לי מה לעשות עם  6 

ים מאגרים, אנחנו עושים כמה חומר אני מערים ויוצר להיות בדפנות. אנחנו עוש הלא יכולא יההבזלת כי  7 

איתו את הדפנות, אוקיי? וברגע שיש לי בזלת אני מסתבך, אנחנו יכולים היום להעמיק את רוב המאגרים  8 

עדיין אנחנו שלנו. אנחנו מרוויחים מים, זה מחייב שינוי בצינור יציאה, מחייב שינוי במגלש, בכל מיני דברים.  9 

, כתוצאה מזה אנחנו מקבלים מאגר יותר טוב, בסופו של תהליךו לא לחצובו הרבה מאוד בזלתיכולים להוציא  10 

 11 סקר קרקע וחשבו שאין שמה בזלת שם , עשינוליד קשת שלא עלה לנו כסף. עכשיו האם תלכו למאגר חושן

יש שמה הר של בזלת שאנחנו לא ו דרך אגב רק פיצוצים עוזרים שמה היוםו התחילו לחפור ונתקלו בבזלתו 12 

יודעים מה לעשות איתו. עכשיו, אם לא נגרוס אותו ונשתמש בו, אז עוד חמש שנים נצטרך לשלם בשביל לפנות  13 

 14 אותו, כי אני יגיעו שפני הסלע.

 15 השאלה. ואז איפה הדבר הזה עומד? איך הם רואים את זה? ז גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[:

אני חייב לציין כאן את יואב צלינקר, מנהל הרשות לתכנון הקימה צוות,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 16 

בעקבות זה ו האסטרטגיה אצלנו, שהוא בא מהעולם הזה. הוא הכין עבודה מדהימה שהוצגה לוועדה הזאת 17 

רשות התכנון קבעה שיהיה צוות שיבדוק את כל האפשרויות האלה, בהתחלה משרד האנרגיה והרשות לתכנון  18 

לאט לאט הם התחילו להבין את הפוטנציאל שיש כאן, הבעיה היא ארגונית, ו , מאוד סקפטייםהיו סקפטיים 19 

יש לך כל הזמן אספקה ו אתה חוצב וחוצב וחוצבו מסויםכן? כי מחצבה אתה נכנס לבור בשטח מסוים בגודל  20 

טל, יש של חומר. כשאתה מדבר על ליקוט ואתה מדבר על ערמה בשטחים של אורטל, נכון מישקה? של אור 21 

הר אחר נמצא במאגר חושן והר ו דונם, לפחות באמצע השטחים החקלאיים, הר של בזלת 30שמה איזה  22 

מה הכשירו את הקרקע שם? בגלל שהם נתקלו מאבן הם ו שלישי נמצא בבג'וריה איפה שהכשירו את הקרקע 23 

ני יורד למטר, אני לא סנטימטר הם לא ירדו יותר מזה, למה? כי הם ברחו מהבזלת, אם א 40ירדו משהו כמו  24 

שנים באספקת האבן שאני יכול להוציא משם, אוקיי? אנחנו עד היום ברחנו מהאבן, היום  10אצא משמה  25 

להפיק ממנה בזלת ולהרוויח. רק יש כאן עניין של ארגון. יש כאן מישהו ו אנחנו יכולים לא לברוח מהאבן 26 

חברים  אנחנו אומריםלארגן את זה. אז אמרנו אנחנו ניקח. -כולם בורחים מהקטע של מי לוקח את הו שלוקח 27 

אל תברחו מזה, אנחנו יודעים לספק לכם בזלת. מדברים על זה שבחורף אי אפשר להיכנס לשטחים חקלאיים  28 

נאגור ו שלא מפריע לאף יישוב מסויםבשביל להוציא מהם חומר בשביל לגרוס, אוקיי? אז אנחנו ניקח שטח  29 

 30 ק להם מתי שהם רוצים.נספו שמה חומר גרוס

 31 .ברים על היקפים, מנהל המחצבות על מיליוניםדהם מ רני אוחנה ]אניעם[:

 32 ליון גוף שנתי.ישני מ חיים רוקח ]ראש המועצה[:
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נותנים להם עשרות אולי  ואסופיםליקוטים ו שני מיליון גוף שנתי, עוד כמה מיליונים רני אוחנה ]אניעם[: 1 

 2 להם.מאות אלפי קובים זה לא מספיק 

 3 , הוא זה שאחראי על זה.האנרגיהלא נכון. אתה מדבר על שרבל ממשרד זה ממש  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 4 זה מה שאומר המחצבות, רמ"י, רמ"י מוביל מהלך למחצבה בגולן. זה מה שאני יודע. רני אוחנה ]אניעם[:

בעניין, אני אומר לך את זה בצורה פשוטה, גם הוועדה המחוזית  רמ"י דיי איתנו חיים רוקח ]ראש המועצה[: 5 

דיי איתנו בעניין, הם טוענים שלא צריך ואפשר להסתדר. התנגדות העיקרית הייתה של אגף מחצבות במשרד  6 

האנרגיה שהוא זה שאחראי על החומר. אני אתן לך דוגמא פשוטה, אנחנו בחמש שנים הקרובות נגיד את זה  7 

 8 30דונם שטח חקלאי בגולן, אוקיי? אם במקום לגרד את הקרקע בגובה של  10,000הכשיר כככה, אמורים ל

שנה. אני יספק לו  15סנטימטר, אני נכנס לעומק של שני מטר, אני לא אגמור את הכמות בזלת הזאת בעוד  9 

שמע את  דונם האלה. הוא כמעט התעלף כשהוא 10,000שנים, רק ה 10את זה בגמור אמיליון קוב. לא  2חמש  10 

הצענו להם משהו פשוט, אמרנו להם  .זה. אז אנחנו נלחמים גם בדעות קדומות, או בתפיסות מוטעות של העבר 11 

בואו נרחיב את כבישי הגולן. אבל בשביל להרחיב אותם כמו שצריך אנחנו צריכים לחצוב, עוד פעם. ניקח את  12 

החציבה נספק לכם חומר, אוקיי? יש בחלק מו החציבה, נשתמש בחלק מהחציבה בשביל להכין את הכבישים 13 

אני מקווה שננצח, אני מאמין שננצח. בכל מקרה ו מלא. אז כל העסק הזה נמצא בדיון אחד שלם niw niwלנו  14 

 15 , זה ככה בגדול על המחצבה. כל העניין לא ניתן להקים כאן, בטח לא במקומות האלה, מחצבה. לא פשוט

 [ אתגר בינוי בתי הספר בשנים הקרובות9]

בית ספר מעיינות  .אתגר בינוי בתי הספר בשנים הקרובות, אני אדבר על זה בגדול חיים רוקח ]ראש המועצה[: 16 

יש  .צריכים לבנות אותו, אולפנה בקצרין, בית ספר דמוקרטי, בית ספר מעלות הגולן, בית ספר ילקוט רועים 17 

מורים להוסיף לבית ספר, משהו לנו כשישה בתי ספר להשקיע בשנים הקרובות, זה ממוצע תוספת שאנחנו א 18 

כמו שלושה מיליון שקל, במינימום. אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו משקיעים כמיליון, אני לא יודע אם נוכל  19 

לעמוד בה. אני אומר לכם גלוי, אבל יש לנו כאן אתגר משמעותי מאוד. חלק מהמימון של זה יצטרך לבוא דרך  20 

 21 מקור לזה.הלוואות פיתוח, פשוט אין לנו 

 22 שקל לבי"ס? ןמיליוליון שקל בשנה או זה  מי דודי מורד ]אלרום[:

חד פעמי, להקמה, בבית ספר. אני אגיד בעדינות שיש כאן בתי ספר שנבנו  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 23 

ואפילו יותר מיליון שקל. אנחנו מנסים לצמצם היום את  7-ו 6שההשתתפות של המועצה הייתה בעבר הייתה  24 

אלף שקל, חוץ מזה, ברוך  250התוכניות, לרדת. יש גם גנים, גם כן השתתפות ומשמעותית. על הגנים סיכמנו  25 

השם ככל שאנחנו מתפתחים וכמות הילדים עולה אנחנו צריכים יותר בתי ספר וזה לא נגמר, אנחנו נצטרך  26 

א ישהאנחנו מנסים לצמצם את זה ולהכניס את זה לאיזה ו גבוהות מאוד ןהי, העלויות עוד. אבל מצד השנ 27 

 28 מסגרת הגיונית.

 29 ואיפה המדינה? דודי מורד ]אלרום[:
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בוא ניקח דוגמה את האולפנה, בסדר? באולפנה המדינה שמה תשעה מיליון שקל,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

. אבל ברגע שצמצמנו 13-, צמצמנו את זה ל17ב, אבל זה היה במקרה הטומיליון  13לעלות  כתהולהאולפנה  2 

, אמרו לנו רגע אתם לא עומדים עכשיו בקריטריונים לבית ספר מיוחד, ייחודי, חדשני, אני יודע 13-את זה ל 3 

הורידו לנו שני מיליון. אז אנחנו עכשיו חוזרים לתכנון מחדש כדי לראות איך אנחנו בכל ו איך קוראים לזה 4 

זה משהו כמו קרוב למיליון שקל. יש גם את הביצה  שתביןיים אבל יורדים בתכנון של בית ספר זאת חדשנ 5 

והתרנגולת, צריך לראות בדיוק איך אנחנו עושים את זה נכון. אבל האתגר כאן הוא ענק, האתגר שלנו בשנים  6 

שב שזה המפתח לגולן, הקרובות בקטע של החינוך הוא ענק, אבל אנחנו נעמוד בו. אנחנו נעמוד בו כי אני חו 7 

שנים בקרוואנים. הוא לא יכול לגדול  12ספר שלנו. לא יכול להיות בי"ס כמו בי"ס מעיינות, שנמצא כבר הבתי  8 

 9 .תלמידים בכיתה א', אין לי איפה 63למרות שיש לו פוטנציאל גדילה, השנה נרשמו לשם 

 10 להשקיע מיליונים על מיליונים., אתה לא יכול ףתיעדואתה צריך לעשות  דודי מורד ]אלרום[:

כן הלאה, אבל אנחנו רוצים שתבינו שזה אתגר שיבוא ו ףתיעדואנחנו נעשה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 11 

ב' נצטרך לעשות כמובן ו ספר התיבלנושא הזה של  ףתיעדואנחנו ניתן לו קודם ו לפתחנו בשנים הקרובות 12 

, יש לנו השפעות לא קטנות, יהמיידגב פה, גם בטווח הזמן גם דרך או בתוך הדברים, באופן יותר פשוט ףתיעדו 13 

אם אני לוקח את ילקוט רועים לדוגמא, או בוא ניקח את מעלות הגולן, בסדר? שנה הבאה מעלות הגולן כיתה  14 

 15 א' שתי כיתות, בשנה הקרובה, השקעה של?

 16 , כבר עכשיו.בעין גוברין 500במעלות הגולן ו 850 ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

 17 זה חדשות טובות אבל, אם רוצים לגדול זה הדבר הראשון שאנשים מחפשים. גלעד הילמן ]אבני איתן[:

אני פשוט רוצה שתכירו את האתגר, אם לא נצליח להשיג מקורות כאלה ואחרים,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 18 

 19 המקור שלנו זה הלוואות פיתוח אין לנו משהו אחר.

את שורשים, בניתם בית ספר מדהים. אבל עד שסיימתם לבנות אותו, הייתם  קח לדוגמא ]נוב[: מרגלית אורי 20 

צריכים להרחיב אותו. זאת אומרת, איפה התכנון קדימה? זאת אומרת אתה תבנה עכשיו את מעיינות,  21 

 22 שנה לא בקרוואנים, אתה יודע איפה, אז תבנה בית ספר וזה לא יספיק לשתי כיתות? 12מעיינות 

שיקול שישבנו עליו לא מעט, מעשית הגישו פרוגרמה על בית ספר מעיינות על  עצה[:חיים רוקח ]ראש המו 23 

זה מה שאושר ללא תקציב עדיין, אושר עקרונית, אין כסף, אין אישור תקציבי, ו שמונה כיתות. זה מה שהגישו 24 

ה קטנה אוקיי? אבל אושר עקרונית. אם היום אנחנו באים ואומרים תקשיבו הבית ספר קטן מידי, הפרוגרמ 25 

. המשמעות היא שאנחנו הולכים אחורה עכשיו את כל השנים, אוקיי? אני לא 16מידי, בוא נעביר אותה ל  26 

בתוך זה יש לנו את התלבטויות שיכול להיות שיגיעו לכאן בשלב ו רוצה לעשות את זה, אני רוצה ללכת קדימה 27 

דיין לא ישבנו עם עצמינו מספיק, אנחנו מסוים, אני אומר לכם גלוי, אני לא רוצה להעלות את זה לכאן. כי ע 28 

מתלבטים, אני אומר לכם גלוי, אני לא רוצה להעלות את זה. איך כן נותנים חשיבות לבית ספר מעיינות, כי  29 

 30 אנחנו עדיין לא רואים את האור, כי עדיין אין תקציב.ו אני חושב ששמה הגענו לכל הקיצים

בנושא של הפעוטונים, עם כל הגידול שאנחנו צופים באוכלוסייה, למה  חיים גם לא נגעת דוד וולף ]נאות גולן[: 31 

 32 הפעוטונים נבדלים ואין לזה בכלל תקציב?
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מעון זה משרד העבודה והרווחה, זה תקציב אחר. גם פה יש לנו בקשות להכרה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

שלה, אנחנו בבעיה, חד וחלק. כי בקשות לתקציב, חלק מהם נענות, חלק פחות. תראו כל עוד אין ממו בצורך 2 

 3 כל כזה אישור נחשב לשוחד, בצורה כזאת או אחרת.

. , אנחנואבל במעונות הסיפור אחרת, במעון אתה צריך להשקיע לפחות מיליון שקלים ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 4 

בשלב זה אנחנו  לכןו עכשיו מעון זה דבר פרטי, כרגע. מועצה לא מסוגלת גם לבנות גנים ובבתי ספר וגם מעונות 5 

 6 , המאצ'ינג היישובים יצטרכו לתת.לא שם. חוץ מלעזור לכם להגיש את הבקשה ולדחוף כדי שתקבלו

 7 אבל יש לך בעיה עם קליטה כי אתה לא קולט משפחות צעירות, כי אין לך עוד מקום. דוד וולף ]נאות גולן[:

הילדים שלי גדלו בנאות גולן, בדרום. זה  כן אבל אז יש לך את האופציה, כמו אצלי, ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 8 

לא נורא, אפשר לנסוע לנאות גולן, יש מקומות שהם לא רחוקים. אז בוא רגע, אני לא בטוח שהלוקסוס הזה  9 

 10 חברים. שבכל יישוב יהיה מעון, נוכל לעמוד בו. לא שאני לא רוצה, אני לא חושב שזה נכון. יש פה בעיה

 11 שוב על מעונות אזוריים, זה משהו שכבר עלה בעבר.אפשר לח דוד וולף ]נאות גולן[:

יש היום הרבה מאוד מבנים ריקים שיכולים לשמש במעונות, אם בקלע אלון, אם  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 12 

לדעתי לפחות, במעונות  ,בשעל תהיה בעיה אפשר להגיע לקלע אלון, אוקיי? או הפוך, צריך להסתכל רגע 13 

לא נורא אם ניסע בין היישובים כדי לשים את הילד במעון. זה לא נכון ו להסתכל רגע בתפיסה מרחבית יותר 14 

 15 .לגן

, למעט החסר למעט נקודות מאוד ספציפיות, החסר במעונות הוא לא הבינוי גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 16 

בתי ספר, זה אינסופי. זאת אומרת בישוב, יכול להיות שני  גנים, תזכרו שגנים, בוודאיבנקודות ספציפיות.  17 

אין לנו כמעט אף יישוב, שוב למעט ממש ו אז גן שלישי ורביעי, אין לנו אף יישוב עם יותר ממעון אחדו גנים 18 

לכן צריך לבחור ו ש כיתותושבו יש בינוי אבל אין מקום. יש מעון עם שתי כיתות, עם של ,נקודות מסוימות 19 

 20 הגדול הוא לא בהכרח בינוי. צוואר הבקבוק, אפשר עכשיו להוריד את הרגל מהגז, כי איפה שהוא

תכנון אסטרטגי בכלל לכל ישוב וישוב. ו אנחנו נכנסים לנושא של מיפוי דמוגרפי חיים רוקח ]ראש המועצה[: 21 

בטווח רותם בענף קהילה. אחת המטרות היא לבחון איפה באמת בטווח הארוך, לא  וזמי שמרכזת את זה,  22 

הקצר, אנחנו נצטרך תוספת גנים או תוספת מעונות או תוספת כיתות, כי בסוף זה משפיע עלינו גם שם. בסוף  23 

 24 התקציב מוגבל.

 25 , בבניית בתי ספר?2021כמה כסף המעוצה הולכת להשקיע השנה,  דודי מורד ]אלרום[:

ד קצת שיפוצי קיץ. אולי נצליח עוו בילקוט הרועים 500בנאות הגולן,  850השנה  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 26 

אלה בעצם ארבעת האתגרים המרכזיים, כל השאר  אולי גם בקשת. לבנות גם במיצר, לא בטוח, קיבלנו עכשיו, 27 

 28 זה בהמשך.

 [ עדכון מדיניות הסעות בית ספר דמוקרטי10]

 29 .מדיניות הסעות בית ספר דמוקרטי ןעדכו חיים רוקח ]ראש המועצה[:
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אז אני אתן ברקע של הדיון כמה דברים, אחת יש בקשה של גלעד גליקמן להביא  המועצה[:גל גפני ]סגן ראש  1 

את כלל מדיניות ההסעות של ברמה של שיח או דיון אולי אחרי זה תרצו את זה בכתוב, לפחות למליאה  2 

סח המועצה. אז אני יכול להגיד שבתחילת שבוע הבא יהיה מסמך כזה. נעביר לכם אותו. כשהתחלנו ככה לנ 3 

אותו, אז גילינו שלכולנו בראש יש הרבה מאוד מידע. הוא נכתב בכל מיני חלקים, אולם אף אחד לא עשה את  4 

אנחנו. הדבר השני שאנחנו רגע רוצים להבהיר או ו כל האוגדן, זה כזה, זה מורכב מחלקים של משרד החינוך 5 

נושא אחד שמנצח את הכל וזה להסביר, הנושא הזה היה אמור לעלות במליאה בדצמבר, הוא נדחה כי יש  6 

התקציב ואי אפשר להכניס את הכל, למרות שאנחנו לא מחויבים להביא אותו למליאה, אגב גם לא להנהלת  7 

ה סיטואציה שמצד אחד לא תהמועצה. אבל רצינו לקבל החלטה ציבורית לפני תום תקופת הרישום ואז קר 8 

המהלך, היינו צריכים לקבל החלטה ולכן הוא עלה  יכולנו להעלות אותו למליאה. מצד שני, לטובת החוזק של 9 

אגף החינוך היו בדיון ואז המועצה קיבלה החלטה, אנשי לדיון בהנהלת המועצה. דיון מעמיק, נתונים, כמובן ש 10 

בסקירת  אנחנו נעדכן על כל מכלול הדברים. בית הספר,רחיב, יחד עם ימאז קרו עוד כמה דברים וגם חגי  11 

 12 395אלף שקל, בנה האחרונה זה היה  400-רה, המועצה מוציאה בשנים האחרונות כנתונים מאוד מאוד מהי

אלף שקל, על הסעות בית ספר דמוקרטי, בית ספר מוגדר ייחודי תוך כמה שנים מאז שהוא נכנס למשרד  13 

. בעצם זה אומר שכל ילד מהגולן יכול להירשם לבית ספר בערך 2014-של שי פירון, ב ברפורמההחינוך, שזה  14 

המועצה איננה מחויבת, אבל המועצה הסיעה כל השנים ומכיוון ו מן הסעותממוקרטי, משרד החינוך לא מד 15 

יחסית יש לבית ספר  ,בתמהיל הילדים הנוכחי .אז זאת הייתה העלות ,כל בית ספרלשיכול להגיע כל אחד,  16 

היום שמונה ילדים קהילה דיי מובחנת, זאת אומרת משפחות שאנחנו רואים ששולחים את כל הילדים. יש  17 

לצורך מיישובי צפון הגולן, שההסעה שלהם עולה, זה תחשיבי, כי בשנת קורונה רוב הזמן אנחנו בבית בכלל.  18 

אלף שקל. זאת אומרת, חילקנו את זה מצפון לקצרין, מדרום  110הייתה שנה נורמלית, זה עולה העניין אם  19 

שלושים ושישה ילדים שזה ילדי הרשות, מא' עד ח',  אלף שקל, 110לקצרין. שמונה ילדים מצפון לקצרין עלו  20 

שנים, אבל הוא מחולק  12י"ב בבית ספר, -ויש גם ט'  אחרות אני רגע שם אותם בצד יש ילדים מרשויות 21 

, אבל אחוז נכבד מאוד 100%אלף שקל. אני אוסיף נתון נוסף, משרד החינוך מממן לא  270לתיכון. עלו רק  22 

נו מצליחים להגיע לזה שהסעות עולות לנו, מתלבט איזה מספר להגיד, כי אל מול הסעות תלמידים ובגדול אנח 23 

לסדר את זה שיעלו לנו  יודעיםמשרד החינוך הם עולות לנו מיליון וחצי, בפער בין ההוצאות להכנסות אנחנו  24 

לנו קצת ילדים ביסודי, תעשו רגע את המכפלות, ילד בבית ספר הדמוקרטי בממוצע עולה  4000פחות. אבל יש  25 

זה רגע אלף שקל. מהסעות, שאר הילדים עולים לנו, תלוי איך סופרים, פחות  נהפחות מעשרת אלפים שקל בש 26 

"חברים, אנחנו הבאנו להנהלת המועצה מספר חלופות, של מה לעשות, כשהנקודה העיקרית אומרת, הנתונים.  27 

גף חינוך השנה אין תוכניות חינוכיות. . זה כסף של כולנו, לא"יותר טובים לעשות עם כסף ציבורי יש דברים 28 

נכונה, המצב ה אני אומר בתור מחזיק תיק חינוך וקיצצנו וזו הייתה ההחלטהבגלל הקיצוץ תקציבי, קיצצנו,  29 

השנה אינם, בסדר? וכולי  של הקורונה מאוד מורכב גם ככה. אז כל התוכניות, ארכיאולוגיה, שביל הגולן 30 

. זה רק כדי להבין את איננו וזה ישנואלף שקל וזה  400, סדר גודל של 2019לצורך העניין, הם בערך עלו, ב 31 

ספר הדמוקרטי, כמעט שנה, בעצם בסוף אוגוסט קיבלנו החלטה ההעומס על המערכת. אנחנו בדיון עם בית  32 

כי אתה  ,החלטה שמעשית אי אפשר לממש אותהמשותפת שלא מסיעים מצפון הגולן ואז גילינו שבעצם זאת  33 

לא יכול להגיד שלושה ימים לפני תחילת השנה, שמע אתה משלם על הסעות אנחנו פשוט לא מסיעים אותך.  34 

הוא על אף שש שאומרמסמך  על איזה שהוא הפשרה הייתה שהחתימו את כל מי שהצטרף בשנה הנוכחית 35 

קורין, זה אמרנו לא, אבל בעצם עו"ד איך אמרתי לא חייבים. הוא יודע שאנחנו לנוסע על בסיס מקום פנוי,  36 



 
 בס"ד

20

 
 

עשינו כן, אוקיי? אנחנו חשבנו שהגענו להסכמה שאומרת שהם מסיעים בעצם כבר בשנה הבאה, אנחנו  1 

זה לא "מסיעים רק מדרום לקצרין. כשניסחנו את ההחלטה והפצנו אותה, לפני הדיון במליאה, בית ספר אמר  2 

ספר. ברמת, היינו ארבע  התחלופת מיילים מאוד לא נעימה, ביני ובין חגי לבין בית. הייתה "מה שהתכוונו 3 

אנשים באותה השיחה, כל אחד הבין משהו אחר ואז הגענו לדיון בהנהלת המועצה, אנחנו שמנו מספר חלופות  4 

 5 סיע רק מדרוםמשיך להלדיון בהנהלת המועצה. אחת הייתה בעצם מה שרצינו להביא בזמנו למליאה, לה

לקצרין. כאיזה שהוא משהו מידתי שגם הוא חוסך למועצה וגם מכנס את הקשר בין איפה בחרת לגור לבין  6 

איפה בחרת לחנך את הילדים. אם אתם שואלים אותי, אחד הדברים שבמשך שנים לא נתנו מספיק דגש  7 

נוך הדתי, יש לזה יישוב חילוני ובחרת לחנך בחימסוים, לגור ביישוב  בחרתבסדר העניין הזה. בקליטה זה  8 

בחרת בית ספר שאתה רוצה, או שתצא לצומת, או שתיסע ליישוב הקרוב. חברים זה בחירה, זה  מחירים. 9 

בסדר, קח אחריות. במהלך השנים לא הייתה הקפדה ולכן היו זליגות, כיוון שמהערכת כל מה שהיא רוצה זה  10 

חלופה השנייה הייתה לבטל את ההסעות, לאשר להורים ושיהיה טוב. באמת מהרצון להיטיב עם התושבים. ה 11 

המועצה לא חייבת להסיע, לא מקבלת תקציב. היו עוד חלופות של להכניס אותם ולפתוח מהלך עכשיו,  12 

להכניס אותם לזרם הממלכתי ואז ההסעות ממומנות, יש לזה הרבה השפעות, או מספר השפעות על הפדגוגיה  13 

גבות איזה שהוא תשלום מההורים ובעצם להגיד התשלום הזה ועל איך בית ספר מתנהל והייתה עוד חלופה, ל 14 

שווה. החלופה הזאת אגב היא מאוד בעייתית, כי המועצה לא יכולה סכום , לגבות מכולם 50%יגלם, סדר גודל  15 

אחרי דיון ארוך ומעמיק אני חייב לומר, בית ספר יכול, המועצה לא יכולה. לגבות מההורים כסף על ההסעות.  16 

ת המועצה לבטל את ההסעות לבית ספר דמוקרטי כנף, להפסיק להסיע ולהשאיר לחיים ולי את החליטה הנהל 17 

ביטול לכולם, להפסיק להסיע לחלוטין ולהשאיר לנו את המדרגות לביצוע  המנדט לקבוע את מדרגות הביצוע. 18 

עקרון מדייק,  , מקווה שאנימתוך, חוץ מהעניין שבבת אחת יש שינוי מאוד משמעותי, יש גם עניין משפטי של 19 

ת ממנו, אתה חייב לקחת ממנו בדירוג גם היה לו צעצוע ולקח שנה 27ההסתמכות. שגם אם נתת לילד צעצוע,  20 

אני שם רגע נקודה על עניין זה לא רק עניין ציבורי זה גם עניין משפטי. אם לא היית חייב לתת לו מראש.  21 

אנחנו עמדנו בחודשים האחרונים ואז חגי יסביר.  ההסעות, זה תהליך אני אקרא לו פדגוגי ציבורי שמתחבר 22 

לפני יוזמה שבאה לשטח עם רצון לכיתת יער בדרום הגולן, בסדר? ואמרנו וואלה, יאללה ממלכתי, הראשון  23 

בארץ אגב, שהוא בית ספר יער שהוא לא פרטי בצפון הגולן, זה נהדר. אבל אז גילינו שיש עוד כזה בדרום  24 

, התחלנו להתקדם איזה שהוא צורךים אם אנחנו לא נסיע אותם. זיהינו שיש שם הגולן, במיצר. הם לא יכול 25 

עם הצורך הזה, יש מודל של כיתת יער, בעצם מסלול בבית ספר אחר. במרום גליל, נסענו, למדנו, חשבנו, בית  26 

הדבר ספר כזה, בית ספר אחר. באיזה שהוא שלב אמרנו להם ולאנשי בית ספר הדמוקרטי, הכי טוב בעינינו ש 27 

בעצם הצורה שבה אגף חינוך עובד עם אנחנו לא יכולים להכריח. הזה יקבל מימוש בתוך בית ספר דמוקרטי.  28 

בתי הספר, עם מנהלי בתי הספר, היא אוטונומיה פדגוגית כמעט מלאה, אגף החינוך מלווה, תומך, מכוון. אבל  29 

אלף שקל  200ית ספר בא אלינו עם אף אחד מאתנו לא אומר לבית ספר, לאף בית ספר איך לנהל. עכשיו ב 30 

אנחנו עובדים עם מה שיש. אבל בית ספר רוצה ללמד מוזיקה ולא פחות בספורט , 200ואין לנו  למוזיקה 31 

 32 וואלה, נהדר ולכן אנחנו לא יכולים לכפות על בית ספר להכניס את היער לתוך הליבה החינוכית.

 33 , הוא לא בית ספר רגיל.מאוד קשוח ת ספר דמוקרטיאתה יודע שבית ספר יער הוא בי בועז רפפורט ]אודם[:

אבל תכף נטורי קרתא, אני לא יודע מי מהם יותר קשוח, מי מהם הוא יותר ב גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 34 

תגלה שאולי הקשיחות מתחברת. בעצם אחרי שהנהלת המועצה קיבלה החלטה וכשהם הבינו, אני אגיד לזכות  35 
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י אומר פה הוא מסונכרן ומתואם עם מנהלי בית הספר הדמוקרטי, אפילו דקה בית ספר דמוקרטי וכל מה שאנ 1 

לפני המליאה דיברנו כדי לראות שאנחנו מתואמים. הם הבינו לאן זה הולך, הם כבר בתחושתם, לפני שאמרנו  2 

משהו, הם תפסו את ההחלטה שרצינו להעביר במליאת המועצה כמדרון חלקלק, של אם זה מה שאם זה מה  3 

הם יצאו לתהליך מאוד יפה ומרשים, תהליך ארגוני, בתוך בית הם התחילו לחשוב מה עושים, ם, מחליטי 4 

לא פשוטים למועצה  ודי אן אייהם גודשים מאוד בעמדותיהם, עם מערכת יחסים ש הספר, יש שם צוות ותיק 5 

שהם מאחדים  יוזמת היער ובית ספר הדמוקרטי החליטו מערכת יחסים לא פשוטה. לאורך השנים. לא ניכנס. 6 

כוחות והבית ספר מקבל על עצמו את היער כאחד העקרונות שלו, אם אני אנסה לצטט, פה אני אעצור ואז אני  7 

אתן לחגי גם להוסיף. כאמור, אם יש לנו דמוקרטיה, הומניזם וליברליזם אז עכשיו היעריזם יהיה חלק  8 

, זה ממש כעיקרון בסיס. החברה של את אומרת, זה לא על הדרך, במילא אנחנו בחוץזמעקרונות היסוד.  9 

קיבלו החלטה שהם לוקחים את היוזמה שלהם לתוך בית הספר, לא  , מי שמוביל את היוזמה,יוזמת היער 10 

וזה דבר  , אלא לתוך בית הספר. אני חייב להגיד לזכות בית הספר הדמוקרטי, קורה שם משהוצידי מסלול 11 

יך אנחנו חושבים להתייחס לסוגיית אבני הדרך, היא בעצם שלא קרה בעבר. זהו חגי יתייחס אחרי זה נגיד א 12 

 13 הסוגייה שלא החלטנו האחרונה.

לתוך ליבת החינוך בדמוקרטי הם יקבלו סימול ממשרד  יכנס הנושא של היערחיים אם  דודי מורד ]אלרום[: 14 

 15 החינוך?

, אולי חשוב לחבר את הנקודה הזאת, בית ספר האמת שכבר אמרת אני חושב הכל חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[: 16 

לפני חמש שש . הדמוקרטי התפיסה החינוכית שלו דיי ידועה, כל זה שמוחלט הכל בלי שום מחויבות לימודית 17 

שנים, כל בתי הספר הדמוקרטיים הפכו למוכרים ורשמיים. משרד החינוך באיזה מקום הכשיר את האפשרות  18 

אבל הוא התנה את זה  ,מודית לשום דבר, כולל קרוא וכתוב, כולל הכללחופש מוחלט בלי שום מחויבות לי 19 

שנקראת בית ספר ייחודי. זה מין רשת ביטחון שמאפשרת לבית הספר הזה להמשיך בדרכו בלי להיות בהגדרה  20 

האפשרות לעשות בעצם אז אחת זו ספר ייחודי, יש לה כמה משמעויות, -מחויב לשום דבר. המשמעות של בית 21 

מבחינה לימודית, אבל זה גם אומר שבית הספר הזה אין לו הגבלה של אזורי הרישום בשונה  מה שרוצים 22 

כמו שהזכיר גל, שמשרד החינוך לא מוכן לממן את ההסעות לבית המשמעות הנוספת משאר בתי הספר בארץ.  23 

. מה תפיסה שאם אין מחויבות לימודית גם אין מחויבות למשרד להסעת התלמידים והספר הזה מתוך איז 24 

שיוצר פה פרדוקס, שמצד אחד כל אחד יכול ללמוד מכל מקום, גם מנווה אטיב אפשר לשלוח ילד עם מונית  25 

לאליעד, אבל לא יהיה לזה שום תקצוב, אפס תקצוב. זה המצב כבר הרבה שנים. בית הספר עובר במקביל  26 

ן, תעשו ממוצע כמה זה תלמידים מהגול 50-פחות מבו תהליך של קיטון במספר התלמידים, היום לומדים  27 

חודשים האחרונים אולי, בית הספר, אני בואת כל זה צריך לממן, בשבועות האחרונים,  12בשכבה, לחלק ל 28 

חושב שגם הקורונה עשתה משהו לבית הספר והוא מבין שהוא צריך לעשות חשיבה מחודשת על דרכו  29 

להפוך לוציה, אבל לדעתי זה גם יכול החינוכית, הם היום מתחילים איזה שהוא מהלך, לא יודע אם זה אבו 30 

למהפכה ממש, ככה אני רואה את הדברים מתפתחים. דוגמה מהדקות האחרונות, שלחה לי מפקחת בית  31 

להתמודד עם הפער בתחום השפה לכיתות א' ב' בעקבות הקורונה  הספר, אנחנו עכשיו מתחילים תוכנית 32 

ופותחים עם השתלמות והמורים הראשונים שנרשמו היו המורים מהדמוקרטי שזה ממש ימות המשיח. נראה  33 

שנתיים הם יהיו -שמשהו באמת מתחיל לקרות שם, אני חושב שהשאיפה צריכה להיות שדיי מהר, תוך שנה 34 

צים לוותר על אותה רשת ביטחון שנקראת ייחודי. גם ראינו שגם בתי הספר מוכנים להיות מספיק אמי 35 
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ותלמוד תורה, כולם לא  תהאנתרופוסופי התפיסההאחרים שפחדו ממשרד החינוך, כמו בית ספר מעיינות עם  1 

הרשמי כי ומוכר להצטרף לרצו להיות מוכרים רשמית, כולם התחילו מוכרים ולא רשמיים והיה להם קשה  2 

מהמחויבות. אבל הם גילו כי אפשר לשמור על תפיסה ייחודית תחת כנפי משרד החינוך. אני מקווה הם פחדו  3 

לאט שהם לא -שהתהליך הזה יקרה גם בדמוקרטי, אני מקווה שזה לא ייקח הרבה שנים. הם מבינים לאט 4 

נושא יכולים להמשיך ככה פשוט אין להם תלמידים וזה גם יאפשר לנו אני מקווה להחזיר בהמשך את  5 

ההסעות, לתת להם את כל מה שצריך לתת לכל תלמיד. אגב הם גם מאותה סיבה לא נכנסו לתוכנית התקשוב,  6 

אין להם פסיכולוגים, אין להם שעות שילוב, הם לא רוצים. אני מקווה שהם יבינו לא יודע אם הקורונה עזרה  7 

אם  הזובהמשך יוכל להיפתר בדרך לזה, זה שצריך באמת לחשב מסלול מחדש. כל נושא ההסעות אני מקווה ש 8 

 9 משרד החינוך יתקצב אותו.

תגיד אבל שאלה טכנית רגע חגי, ברגע שבעצם יכירו בהם אז זה יפסיקו להיות ייחודי  אביעד פרקש ]יונתן[: 10 

 11 ואז בעצם צפון הגולן בכלל לא יוכל להירשם אליהם, לא?

רישום, גם להם מאוד הגיוני שיהיה  אזוריש לו נכון, כמו שכל בית ספר בגולן י חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[: 12 

 13 רישום. אזורילהם 

 14 ואז לא תהיה את הבעיה של ההסעות בכלל. אביעד פרקש ]יונתן[:

 15 נכון. חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[:

האקלים שבו הוקם בית ספר ובו הוא פעל חלק משנותיו, זאת אומרת שהם היו  גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 16 

היו פורצי הדרך ואני אומר את זה פה, חגי מקשיב כי יש לו חלק גדול  הםלם ישבו בשורות פורצי הדרך, כו 17 

אותו במהפכה הזו, הוא לא אקלים של בתי הספר שאנחנו מלמדים היום. היום אין אף בית ספר בגולן  18 

ד שמלמדים בשורות, גם לא בטורים. זה כמעט עבר מהעולם ולכן אנחנו מזהים שאפשר להכניס הרבה מאו 19 

מעולם היזמות החינוכית החדשנות לתוך הממלכתי וזה כבר לא מפחיד כמו שהיה בעבר. זה אחד לאקלים  20 

 21 -וליכולת של בית הספר להיות ככל העמים. לגבי ההסעות, אנחנו צריכים לקבוע מדרגות

להפוך אותו שניה שניה, בתוך זה, תראו זה אנחנו יכולים להחליט שאנחנו רוצים  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 22 

לממלכתי רשמי, זה לא כזה פשוט. זה תהליך אל מול משרד החינוך והוא צריך להסכים לזה, כי זה משמעות  23 

 24 כי הוא עכשיו צריך לתקצב את הבית ספר ויש לזה קבלת שעות ואלף ואחד דברים.

מלא חוץ  חיים אתה טועה, הבית ספר הזה מוכר ורשמי הוא מתוקצב באופן חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[: 25 

נושא  למעטמנושא ההסעות, כשהוא הוכר באופן רשמי לפני חמש שנים, זה פתר את כל הנושא התקציבי  26 

 27 ההסעות.

אני כבר דיברתי עם אורנה ואורנה לא כל כך ששה לקפוץ על המציאה, נקרא לזה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 28 

 29 .שנים 12ת ספר ככה בעדינות ולא רק על הנושא של ההסעות, גם מעבר לזה. זה בי

 30 למעשה יש שמה שני בתי ספר ושני מוסדות נפרדים, יסודי ותיכון. חגי סמט ]מנהל אגף חינוך[:
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צריך לקחת בחשבון, מה שאני אומר, שבשיח שלי עם אורנה שמחון, מנהלת  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

תהליך ובכל מקרה גם אם חד משמעי, אבל היא גם חד וחלק לא אמרה כן. זה  "לא"המחוז, היא לא אמרה  2 

 3 ואולי עכשיו גל תדבר.בסוף נחליט שזה מה שהולכים לתהליך 

אנחנו קיימנו דיון ואחריו היו לנו כמה שיחות בעצם לקבוע את המדרגות. אז א'  גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 4 

וכמו שלנו אני אגיד שעוד לא הצלחנו לקבל החלטה, בדיון הזה כמובן גם מאיה קורין בחלקים המשפטיים  5 

ולבית ספר זה פתוח מול בית ספר והם מבינים שהמדרגות צריכות להיות לא גבוהות מידי, כדי לאפשר להם  6 

שעוד חובת ההוכחה עליהם. אבל נראה שהוא ימות המשיח ומצד שני כ לעשות עכשיו את התהליך שהם עושים 7 

לא מדרגה נמוכה מדי, אין לנו שום כוונה למסמס את החלטת הנהלת המועצה. צריך להגיד גם שבימים אלה  8 

בית ספר עוד ממשיך את השיווק שלו ואם כשבתחילת הרישום, כשהתחלנו את המהלך, היו ארבעה ילדים  9 

, חברים זה בית ספר שכל שנה מתחילים כיתה א' 15, אם נגמור את עם 15 רגע רשומיםכרשומים לכיתה א',  10 

זה תקן. מעולם לא היה בבית ספר תקן של כיתה  20לא רוצה להגיד מספרים כמו,  15ארבעה עד שישה ילדים,  11 

 12 ילדים בשכבה. 20של 

 13 בשביל לא לקבל את התקן. 18 עומדים עלהם  ]גזבר[:’ רפי קלמנוביץ

זה טוב לנו ולבית ספר, זה המון. אבל אנחנו משחקים פה על  20-אני לא בטוח ש י ]סגן ראש המועצה[:גל גפנ 14 

תהליך של השנה. אנחנו נקבע את המדרגות להערכתי עם האיזה מתח עדין עם בית ספר, לראות רגע מה קורה  15 

אמר לנו שברור לו שהוא אנחנו נקבל החלטה בשבוע שבועיים הקרובים ואז גם נפרסם אותה וכמובן בית ספר  16 

זה מאגיד אותו פה, אני אמרתי אם תהיו בחצי לא הם נקבו במספר גבוה מאוד, אני  ,צריך להיות עם מספרים 17 

מהפכה. אבל מכיוון שזה ברור לבית ספר ואנחנו מבינים את המשימה אנחנו רוצים לתת להם צ׳אנס. זהו, זו  18 

 19 שאלות.

שהבית ספר מוכר בעצם, רק הוא לא מוכר בהסעות? והחוסר  בעצם אנחנו אומרים בועז רפפורט ]אודם[: 20 

 21 אלף שקל אמרת? משהו כזה. 110התקציב שישנו פה של 

אלף שקל  400מן את ההסעות זה היה חוסך לנו כמט מאם משרד החינוך היה מ גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 22 

 23 .100%כי מקבלים מימון על כמעט הכל,  בשנה.

אז אני אומר בעצם יש לנו את הילדים האלה, המועצה לא צריכה להדיר את  חזי שהרבני ]מבוא חמה[: 24 

. אז אני 50%-הרגליים שלה מהתלמידים האלה, איך אני אומר בעצם, החינוך הוא מעוגת המועצה, יותר מ 25 

אומר למועצה יש אתגרים שהיא צריכה לפתור את הבעיה, נכון? אתה הצגת קודם יש הרבה דילמות, יש לך  26 

 27 המון

אני אשאל אותך רגע משהו, אני ביטלתי תוכנית שחגי הוביל, ארכיאולוגיה חולל  רוקח ]ראש המועצה[: חיים 28 

אלף שקל ומצד שני, אני משלם על  200אלף שקל וביטלנו אותה כי לא היה לנו מאיפה להביא  200עולה שגולן  29 

אתה יכול לתת להם פתרון  ולילדים יש בעינינו פתרונות טובים? אלף שקל 400בהם  מחויבהסעות שאני לא  30 

ילדים מהגולן שאני משלם סכום שאני לא משלם על שום ילד אחר פה בכל הגולן. למה הילד של  50אחר,  31 

 32 אריק מקבל עשירית ממה שמקבל ילד שלומד בדמוקרטי. עשירית.
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 1 למה לא מציעים את ההשתתפות של הורים בחלק? חזי שהרבני ]מבוא חמה[:

, עזוב. ילד של אריק מקבל עשירית, ןאי אפשר חוקית, יש כאן בעיות בפני עצמ חיים רוקח ]ראש המועצה[: 2 

לילד מהדמוקרטי אני לא מחויב ולמרות הכל אני  ,נוצר מצב, זה לא קורה בכוונה, לילד של אריק אני מחויב 3 

 4 משלם עליו פי עשר.

אני גם רוצה להגיד מילה, אנחנו רואים את הילדים, אנחנו חושבים שבמהלך הזה  גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 5 

אגב אמרנו להם, אתם יודעים מה? נבטל אנחנו לא משליכים את זה מעלינו. אנחנו רוצים את טובת הילדים.  6 

את ההסעות, אתם צריכים איזה שהוא עזרה תמיכה במהלך, חלק מהכסף נוכל להשקיע שם, אין בעיה. זאת  7 

אומרת, אם תלכו איתנו נלך אתכם. זה מהלך ארוך טווח, בסדר? חלק מהמשפחות נרשמו, חלקם זה הילד  8 

נגד האנושות,  פשעהשלישי והרביעי. הם אמרו, כל השנים הסיעו אותנו, אנחנו לא כועסים עליהם, הם לא עשו  9 

 10 לעשות איתו.הכל בסדר, אבל אנחנו יש לנו מחויבות לכסף הציבורי ויש דברים אחרים שאפשר 

בוא נגדיר את זה ככה, באיזה שהוא שלב אתה חייב להוריד את הסכין, נקרא לזה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 11 

 12 ככה בעדינות ולהגיד עד כאן היה כך מכאן עכשיו זה אחרת. לא יכול, אי אפשר להמשיך בתהליך הזה.

חייב להגיד שאני מצדיק אתכם, אני ראיתי את כל התקשורת שהייתה, אני  אבנר אלימלך ]קדמת צבי[: 13 

באמת. אני חושב שכמו שאתה במקום הדברים שלך, שבאיזה שהוא מקום זה אבסורד, שילד מסוים ממומן  14 

ואני חושב שהורים שרוצים לקחת את הילדים שלהם למסגרות ייחודיות כאלה, הם  וילד אחר ממומן כך כך 15 

עניין אחר, מעקב ובקרה בעניין של ילדים כאלה, ן אותי מענייהיו צריכים לקחת את הדברים האלה בחשבון.  16 

איזו שהיא  שנים, לעשות איזה שהוא מעקב, לצורך העניין 27כבר  אז,מה קורה איתם, בבית הספר זה התחיל  17 

זה לא הדיון פה, כדי לראות מה קורה עם הבוגרים האלה ומידת השתלבותם בחברה אחרי שלושה  השוואה, 18 

 19 עשורים שכבר עברו כמעט.

 20 אנחנו מעדיפים לא לדבר על זה ים רוקח ]ראש המועצה[:חי

ם אני חושב, אני אגיד את ילא שאני יודע משהו, אבל במסגרת השיקולים הכללי אבנר אלימלך ]קדמת צבי[: 21 

 22 זה בזהירות, שגם העניין הזה צריך להיכלל ואני לא רוצה להמשיך הלאה.

גם את בית ספר זה מעניין והם עושים  ,משפטים, אחתאני אגיד את זה בשלושה  גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 23 

איזה שהוא מעקב, לא יודע מה תוצאותיו. אני באחד הביקורים שמה מול מנהלי הבית ספר, גם אותם זה  24 

 25 מעניין והם יודעים לזהות אותם וכמה אגב גרים בגולן.

 26 הם אנשים טובים מאוד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 27 שלא.לא אמרתי  אבנר אלימלך ]קדמת צבי[:

בינינו, זה מעניין אותם. שתיים, חגי יגיד לך בארבע עיניים על מה הוא מזהה  גל גפני ]סגן ראש המועצה[: 28 

היום. שלוש, בתוך התהליך שהבית ספר עושה, בית ספר רוצה את המועצה איתו בתוך התהליך שהוא עושה.  29 

היתר מה מזהה מחלקת חינוך מיוחד, או מה  אחד דברים שאמרנו, אתם רוצים אותנו, אז תשמעו מאתנו בין 30 
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היה לכם אינדיקציה למה אנחנו חושבים שאתם עושים יותר תמזהה הקב"ס במעברים באמצע השנים. כדי ש 1 

פחות טוב. מה שעד היום השיח פחות עניין אותם. הם היו בשלהם, מי שמתאים מתאים, מי שלא ומה טוב  2 

לשמוע, בסדר? אני לא הולך, בכלל לא בהיבט השיפוטי, ככל  מתאים לא מתאים. הם אמרו זה מעניין אותם 3 

 4 לו יהיה יותר טוב ולנו יהיה יותר טוב. ,שבית הספר יהיה פתוח לשמוע

שפוט את זה, יכול אין לי כלים לאני אתחיל בזה שאני לא יודע מה טיב ההחלטה,  גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 5 

טה הנכונה עדיין יש אנשים שיש להם את המנדט להחליט את להיות שזו ההחלטה הנכונה. גם אם זו לא ההחל 6 

יכול להיות שאני לא מסכים עם ההחלטה אבל יש אנשים שיש להם את המנדט להחליט את ההחלטה גם זה.  7 

אני רוצה לקחת את הדיון טיפה למקום אחר, אם אני לא בהכרח אסכים עם ההחלטה וזה לגיטימי וזה בסדר.  8 

פדגוגי פה, לא מעניין אותנו הבית ספר הדמוקרטי עם כל הכבוד. הם לא רלוונטיים  אני חושב שהדיון הוא לא 9 

גם אם תגיד שמכל העולם רוצים ללמוד בבית הספר הזה, אם הפדגוגיה שלהם טובה או לא טובה לדיון הזה.  10 

, צריך להקיף אותו. אני חושב שכשמביאים נושא למליאההמליאה,  לפהאני רוצה להתייחס זה לא רלוונטי.  11 

פה כי גם אין לנו הרבה כלים לשפוט. אני חושב שפה זה התחנה הסופית, פה זה לא נקודת התחלה של דברים,  12 

מעלות, זאת אומרת, עם כל הנתונים, עם כל המידע,  360אנחנו לא בתוך תהליך וכשמגיעים לפה צריך להגיע  13 

 14 בטח ובטח אם זה לא ברמה של הצגה חצאי דברים,עם כל ההסברים, עם הכל. כאילו אי אפשר להביא לפה 

הכל.  פרויקטור, על של דברים אלא בהצבעה של דברים ואני אומר את זה בכל נושא, תב"רים, החלטות, על 15 

משמעות שלו מקום שמביא את הציבור ואת ההבעיני כשזה מגיע לפה, מליאה זה מקום שהוא קדוש, כי זה  16 

יש לי פה משהו ואני צריך להקיף אותו מכל ש שפה זה קצת התפספס. אני מרגיהמועצה. עולם לתוך לתוך  17 

אז אתה תהייה הרבה יותר חד בסוף כשנקבל החלטה שמשפיעה על חיים של אנשים הכיוונים, אין פה פתחים.  18 

אז דבר הראשון מהמקרה הזה, על הסיפור הזה. כשזה הגיע לפה עכשיו זה הגיע למקום אחר שהוא טוב יותר.  19 

מבלי להתייחס עקרוני, שהוא דבר שני, עוד פעם נושא למקרים בכלל למליאה, זה בעיני. , ידכקייס סטא 20 

זאת אני חושב שזה שמשרד החינוך לא מחייב משהו, זה לא אומר שום דבר בעיניי לפחות. לסיפור הזה.  21 

ני. אם אומרת שזה שמשרד החינוך לא מחייב את המועצה להגיד "זה הכסף", זה לא טיעון מספיק חזק בעי 22 

אם משרד החינוך לא מחייב למשהו זה לא טיעון מספיק המשרד מחייב, אז הוא מחייב אין פה שאלה. אבל  23 

שנים זה מה שעשו. זאת אומרת, יכול  27-בטח ובטח אחרי ש להגיד "אנחנו לא עושים את זה",מועצה בשביל  24 

, זה בסדר. אבל עצם התשובה "ולכן אני בוחר לעשות אחרת מחויבאני לא "אגב,  – להיות טיעון אחר שאומר 25 

ור ובעיניי אחרי טשאני שמעתי אותה לפחות כמה פעמים, משרד החינוך לא מחייב אותי ואז אני כאילו פ 26 

, היא לא מספיק עמוקה, היא לא מספיק נותנת שנים זה לא תשובה מספיק טובה 27שרש ותהליך שכבר ה 27 

"אה אני לא  –יס לדבר הזה אבל הרגיש לי שזו התשובה שהולכים איתה ומראה איזה שהוא בס תשובות 28 

שהיא צריכה להניף ולהראות אתגרים  המחויב", נכון אני לא מחויב, אבל המועצה בטח בעולם החינוך יש ל 29 

 30 אותם.

 31 בצורה מנומקת. אבל אני חושב שהדברים נאמרו פה אבנר אלימלך ]קדמת צבי[:

מליאה באני חושב שכאן ן. זה מה שפתח את הדיוזה היה הפתיח של הסיטואציה,  גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 32 

לדבר על עקרונות של דברים. אני  אמוריםהרבה פעמים אנחנו בתוך תהליכי עומק ואנחנו במן מבט על כזה ו 33 

ועל עקרונות  של מליאה , על מבט על'קייס סטאדי'-חושב שבמקרה הזה, אפשר לקחת את זה כמו שאמרתי, כ 34 
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אנחנו פה צריכים להיות חלק לא בטוח שבנופי גולן,  י אגב בהקשר שלאמרת שאניומאוד יכול להיות כמו  1 

משהו רים. אבל לא בהכרח כאן מקור הידע, זה במהתהליך, אולי צריך להקים צוות מסוים, כדי להציג את הד 2 

צריך לקרות במקביל ועוד שני דברים אחרונים, אחד, אני חושב שבכלל הדיון הוא לא מול בית הספר, שהוא  3 

הדיון הוא מול שירות של המועצה, לילדים והורים ומשפחות שגרות בגולן ורוצים להגיע ללמוד בבית הספר.  4 

חלק הוא חלק מהגולן,  בית הספר גם הוא מול ההנהלה של בית הספר, נכון שהשיחכאילו כל הזמן נשמע לי  5 

אני חושב שזה אינטרס גם של המועצה איזה בתי ספר יש לכם. אני זה חשוב. , ממערכת החינוך של הגולן 6 

עזור נוכל לבאליעד ואז  ,אם זה כל כך חשוב לכם אז תעברו לגור בכנף"חושב שזה בסדר להגיד למשפחה  7 

"מה הדיון?", הדיון הוא לא -יר גבולות גזרה לאבל בסוף זה הדיון, כאילו אם אני מגד, זה גם בסדר. "לכם 8 

לחינוך  למשפחה שגרה במרום גולן יב לךאלא אני מחואנחנו לא מחויבים לך כבית ספר. מועצה מול בית ספר,  9 

עוזרת לילד שלך טוב ואם אתה חושב שהחינוך הטוב שלך הוא בדמוקרטי אז בואו נראה איך אני כמועצה  10 

הוא עוד פעם עצה מחויבת לך, לא לדמוקרטי, לבית ספר. דבר אחרון אחרון, כי אני כמו ועוזרת לך כמשפחה 11 

דקות אחרונות, נפנה  20פינה קבועה כזאת שבכל מפגש מליאה,  אני אשמח שנעשהבהקשר הכללי למליאה,  12 

בפני בואו תציעו רעיונות, בואו תגיעו לפה, או בזום, ותציגו  לציבור ונגיד להם שהמליאה פתוחה עבורם, 13 

לפתוח לציבור את הפלטפורמה  זה יכול להיות הסעות, תשתיות, בתי ספר. אה נושא שמטריד אותכם.המלי 14 

 15 הזאת.

כל  אתה הציבור. מליאה זה משהו שמעוגן בכללים מטורפים, אתה זכותך להעלות ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 16 

עשית איזה בין אם שתרצה, בין אם השכן שלך אמר לך, אתה יודע את זה, כל נושא נושא שתרצה שבעולם,  17 

נפתח את המליאה לציבור אני אנחנו אם  אתה הפה של הציבור. קבוצת מיקוד, לא יודע, מה שמעניין אותך. 18 

 19 שמונה נושאים.לא נצא מזה. גם ככה אנחנו יושבים פה שלוש שעות על  ,אומר לך

תה מגדיר את ז אני בא ואומר, אקא בתוך הדבר הזה, אאתה צודק ועדיין דוו גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 20 

 21 הכללי משחק של הדבר הזה.

לא אני לא מגדיר. אני יכול להעלות נושא למליאה שהפורום מגדיר, אתה כחבר יכול  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 22 

 23 להעלות כל נושא.

את לנו גם באירועים כאלה, למשל דמויות שיבואו ויציגו אז הנה אני מעלה נושא.  גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 24 

לנו את העמדה שלו,  אם זה למשל בית ספר דמוקרטי, אז שיבוא לפה בית ספר דמוקרטי ויציגבין הדברים.  25 

 26 יבוא מישהו מהדירקטוריון של החכ"ל ויציג לנו את העמדה שלו.

היה כאן מנכ"ל החכ"ל, היה כאן ועדת חינוך,  אז מידי פעם אנחנו עושים מפגשים, חיים רוקח ]ראש המועצה[: 27 

חגי בא והציג לפני כמה זמן. משתדלים להביא לכאן מידי פעם ראש אגף וכן הלאה, אבל מבחינתי ומבחינת  28 

החוק אתה נציג הציבור, אין שום בעיה שאתה תפרסם ביישוב שלך, או איפה שתחליט, בכל הגולן, אנשים  29 

יכולים לפנות אליי, אני יעלה את זה במליאה, כל מה שאתה תרצה , שרוצים להעלות נושאים מסוימים 30 

יעלה. אבל אי אפשר להביא את כל הגולן לכאן, כי זה לא ילך. כל אחד ואחד מכם הוא נציג במליאה להעלות  31 

אז תודה חברים, אין כאן עניין של הצבעה או משהו, זה יותר  מה שהוא רוצה. כאן ציבור והוא יכול להעלות 32 

לא  ןשל עדכון, בסדר? אני אגיד את זה ככה, במהלך הקדנציה, אנחנו נדרשים לקבל פה ושם החלטות שהעניין  33 
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קלות לנו. לא קל לי לפגוע בילד חס וחלילה או בהורים, במשפחה שגרה עכשיו סתם דוגמה בעין זיוון ויש  1 

חים שלו למדו בבית צריך להתחיל השנה כיתה א' והאלד ילדים שלומדים עכשיו בבית ספר הדמוקרטי והי 2 

מנסים להיכנס לדברים אנחנו לא פשוט, אבל אני אומר לה שאני מצטער אבל אני יותר מסיע. , ספר הדמוקרטי 3 

ולעשות איזה שהוא סדר אצלנו בתוך העניינים האלה וכתוצאה מזה אנחנו נדרשים לקבלת החלטות ובסופו  4 

שא הזה של הסעות ואזור רישום ועוד כאלה דברים. של עניין אנחנו נצליח להגיע למצב של מדיניות ברורה בנו 5 

זה לא צריך להיות ככה, זה צריך בסופו של עניין וכי כל שנה זה מחדש נפתח, כל שנה זה מאבקים, כל שנה  6 

להיכנס למסגרות ברורות וחד משמעיות וזה לא יכול להיות שמישהו שגר ביישוב כזה מחליט שהילד שלו ילמד  7 

הגולן. זה פשוט לא הגיוני כל מה שקורה כאן הרבה פעמים ואנחנו צריכים להכניס בבית ספר בצד השני של  8 

א מסגרת וזה בסוף יצא בצורה מסודרת, רק זה תהליכים מאוד ארוכים, גם מתוך רצון לא יאת זה באיזה שה 9 

 10 . אז תודה רבה על הנושא הזה.אלא לעשות את זה בהליך מדורג לפגוע יותר מידי או לא לפגוע בבת אחת

 ותמיכה בפעילות בעלי חיים תמיכה בנושא הגנת הסביבה ני[ הוספת תבחי11-12]

 11 .הוספת תבחין תמיכה בנושא הגנת הסביבה חיים רוקח ]ראש המועצה[:

להוסיף תבחין, בוועדת התמיכות שלנו, התחלנו לדבר על זה גליקמן ביקש גלעד  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 12 

ניסוח ששלחתי לכם, שקשור לאיכות הסביבה, קרי חינוך סביבתי, פעילות . יש פה איזה שהוא בצנובר בפגישה 13 

. זה התבחין שאנחנו רוצים להכניס ת והפרדת פסולתלשימור שטחים פתוחים, טיפול בבעלי חיים, הפחת 14 

יש הרבה תבחינים, אנחנו לא מצליחים לעמוד בכולם, אבל  אני אומר עוד פעםפנימה לתוך תבחיני התמיכה,  15 

 16 יש הערות למישהו על זה? , אנחנו צריכים להצביע עליו.גלעד, אנחנו רוצים לצרף, זה הנוסח לבקשתו של

לגבי הטיפול בבעלי חיים, אולי שווה טיפה יותר להגדיר, שלא ילך לכיוון של, מה זה  אביעד פרקש ]יונתן[: 17 

 18 בעלי חיים? זה לא בקר ורפתות וכבשים בקיצור?

 19 פרנסה ולא לחקלאות.טובת ל בעלי חיים שהם לא למדובר ע גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[:

על כל  ואפשר להצביע אני מזכיר שכל תמיכה מגיעה למליאה לאישורבכל מקרה  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 20 

את המסגרת. כרגע אנחנו על חצי צמצם נסעיף, עוד פעם אנחנו לא פורצים את המסגרת, אני מקווה שלא  21 

 22 ונדון בפעם הבאה בוועדה, אז צריך להצביע על זה.מיליון, אז התבחין בסדר ייכנס 

 23 חברים מי נגד תבחין תמיכה בנושא הגנת הסביבה? מי נמנע? חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד החלטה

מליאת המועצה מאשרת הוספת תבחין תמיכה בנושא הגנת הסביבה בכפוף לניסוח 
 שהוצג לחברי המליאה.

12 0 0 

 24 אושר פה אחד. המועצה[:חיים רוקח ]ראש 

 25 הוספת תבחין התומך בפעילות בעלי חיים, מי נגד? מי נמנע?  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד החלטה

 0 0 12מליאת המועצה מאשרת הוספת תבחין תמיכה בנושא תמיכה בפעילות בעלי החיים 
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 נמנע נגד בעד החלטה

 בכפוף לניסוח שהוצג לחברי המליאה.

 1 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 בנושא ועדת מכרזים חכ"ל[ דיון 13]

 2 גלעד. ,דיון ועדת מכרזים חכ"ל חיים רוקח ]ראש המועצה[:

באיזה שהוא שלב החכ"ל החליט שהוא רוצה למנות לעצמו ועדת מרכזים, מה שהיה  גלעד הילמן ]אבני איתן[: 3 

המכרזים של החכ"ל ואז בעצם עלה  שימשנו גם בכוועדת עד היום שבעצם אנחנו ועדת המכרזים של המועצה 4 

הוועדת  "למה? מה היה רע במצב שהיה עד היום?", –הרצון שלהם למנות וועדת מכרזים, אנחנו בעצם שאלנו  5 

קיבלנו תשובה שמחולקת לשלושה חלקים, אחד, יש מכרזים של המועצה נתנה שירות לחכ"ל בנושא הזה ו 6 

כולה למנות לעצמה וועדת מכרזים. הסיבה השנייה הייתה עניין משפטי, בעצם החכ"ל חברה עצמאית, בעצם י 7 

ת וועדת מכרזים משל ולכן הם מעדיפים לעשו הנושא של גמישות, שהחכ"ל דורש גמישות בקבלת החלטות 8 

זה  הדבר השלישי זה הפורום, החכ"לו שיכולה להתכנס לפי הצורך שלהם. בפרקי זמן קצרים וגמישים םעצמ 9 

הם חושבים שהם מספיק גדולים בשביל ללכת לבד, יש להם מחזור כספי ו גוף שמאוד גדל בשנים האחרונות 10 

. מבחינה משפטית לא היו לנו הערות, מותר להם, בהצלחה. מבחינת אנחנו התייחסנו לתשובה הזומשמעותי.  11 

מישות, הוא אמור לעבוד כמו החכ"ל לא אמור להידרש לגגוף כי הגמישות חשבנו שההסבר הוא לא מספק,  12 

ואם היא נדרשת כל כך לגמישות  מתכוננת מראש, זאת לא סיבה לדעתנו להקים וועדהו בצורה מאוד מסודרת 13 

דבר שני, אנחנו כוועדת המכרזים של המועצה התחייבנו להליך מאוד מסודר, עם לוחות זה אומר דרשני.  14 

גם כשיש צורך, אנחנו מתכנסים בזמנים ו הזמנים מאוד ברורים שאנחנו מתכנסים בתדירות מספיק גבוה 15 

מיוחדים, אם יש באמת צרכים דחופים, לכן ההסבר הזה לא היה נראה לנו מספק. מבחינת העצמאות, גם  16 

ות יאנחנו חשבנו שההפך הוא הנכון, ככל שהגוף גדל, ראוי שהתהליכים יהיו חיצוניים ולא פנימיים, כדי לה 17 

זה , נכונים. לנתק את הקשר שבין החברה המבצעת ובין בחירת הספקיםתהליכים יותר בצע לשקוף, כדי  18 

זה היה נראה לנו הסבר פחות טוב. בנוסף, העלנו חשש שהחכ"ל שהוא גם ככה הוא לא ו יותר נכון תציבורי 19 

נמצא בתוך המועצה, אנחנו לא מדברים עליו הרבה אנחנו לא רואים אותו הרבה, אז הקשר שכן יש למליאה  20 

מבט, נקודה שאנחנו בעצם כן מוכנים ורואים מה  תנקוד יאשה וועדת המכרזים, נותן לנו איזרך ודעם החכ"ל  21 

יהיה פחות נראות ו גם את הועדה הזאתי, אז בעצם החכ"ל יהיה עוד יותר מבודדבטלו ישברגע ו הולך שם 22 

ועדת המכרזים של המועצה  – ציבורית במליאה. עוד שני נושאים שהעלינו זה חברי הוועדה והרכב הוועדה 23 

נציג ליאה שהם נבחרי ציבור והרכב הוועדה של החכ"ל מורכבת מעובדי חכ"ל, מורכבת רובה ככולה מחברי מ 24 

להעלות את הבקשה לבקש, לדרוש, ועדת מכרזים. היה נראה לנו לנכון ואחד של המליאה, שהוא גם לא היה ב 25 

ם ועדת מכרזים של החכ"ל. כל הנושא הזה לא היה שאנחנו נגדיר את ועדת המכרזים של המועצה להיות ג 26 

הליך יותר נכון. זהו אנחנו העלינו את ל אלא באמת מתוך ראייה ציבורית ,האישית של אף אחדטובתו בשביל  27 

זה. החכ"ל אנחנו מבינים עשה דיון וקיבל החלטה שהוא ממנה חבר חבר מועדת המכרזים מדירקטוריון חכ"ל  28 

החלטה הזאתי. אנחנו הבאנו את זה לפה כדי שלהם בכרזים והם עובדים על שהוא גם יכהן כחבר ועדת מ 29 

אין לנו יכולות, כחברי ועדת מכרזים לשקף לכם את מה שהיה, לספר לכם את מה שהיה, מפה אנחנו בעצם  30 
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אבל כן היה  ,בסוף המועצה והחכ"ל מספיק גדולים ועצמאיים לקבל את ההחלטות שלהם ,אין לנו רצונות גם 1 

 2 ו להביא את זה פה לידיעתכם.חשוב לנ

 3 קובי אתה רוצה להגיד איזה משהו? חיים רוקח ]ראש המועצה[:

על פי ו משפטית נפרדת ישותכן, חברה כלכלית היא תאגיד משפטי נפרד, היא  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 4 

התקנון ועל פי הנהלים היא רשאית להחליט, הדירקטוריון שלה רשאי להחליט, על הקמה והפעלה של ועדת  5 

מכרזים. יותר מזה, האגף לתאגידים עירוניים במשרד הפנים אומר שחובה לעשות את זה. לאמיתו של דבר,  6 

 7 גם על תאגידים עירונייםחובת מכרזים שחל על מוסדות ממשלה, חוק כתאגיד עירוני יש מהלך של החלת 

 8 ,במקרה הזה ועדת המכרזים תהיה חד משמעית רק של חכ"ל. לכן ההמלצה הייתה ליצור איזה שהוא שילובו

אבל יחד עם זאת, במסגרת השינוי שהיה בהרכב  ,שמצד אחד החברה אכן תמנה את ועדת המכרזים 9 

בצורה הזאת גם יוכל ו של המועצה יהיה של מי שממילא מכהן גם בוועדת המכרזיםוי ינהמ ,הדירקטוריון 10 

של פיקוח על פעילות ועדת  ממדהדירקטוריון ליהנות מהניסיון של נציג הציבור וגם נציג הציבור יוכל להוסיף  11 

המכרזים של החכ"ל. אני חוזר ואומר, בשלב מסוים ולאחר שתקנות חובת מכרזים יחוקקו ויפורסמו החכ"ל  12 

, ביחס לוועדת המכרזים וגם לחוק חובת מכרזים. עד אז ובגלל תהיה חייבת לפעול באופן נפרד, עצמאי 13 

העובדה שהתקנות לא חלות, חלות על תאגידיים עירונים, ההוראות של צו המועצות האזוריות. זה איפשר לנו  14 

על פי החוק ו להשתמש בוועדת המכרזים של המועצה כוועדת המכרזים גם של החכ"ל. עד שהחכ"ל החליט 15 

 16 ה להיות עצמאי.מותר לו, שהוא רוצ

כשהתחלנו לבחון את העסק הזה, יצא מצב הפוך, יצא מצב שמנהל התאגידים  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 17 

במשרד הפנים אומר שאנחנו חייבים לעשות את זה, לא צריכים לעשות את זה, או רוצים לעשות זה, אלא  18 

 19  .את החילופים אנחנו עושיםו בעקבות זה הבנו שאין לנו ברירהו חייבים לעשות את זה

אני רק רוצה להגיד, שאנחנו מבחינת מה שאנחנו קיבלנו עד היום, החומר שקיבלנו עד  אביעד פרקש ]יונתן[: 20 

אין חובה לעבור לוועדת המכרזים הפנימית של החכ"ל, אני רק רוצה  ,היום, עד שיגיע השינוי הזה בתקנות 21 

כול להיות שיש תקנות של משרד הפנים חדשות, בדבר הזה. בעיניי ים תכאלהגיד לחברים שאנחנו מעדכנים  22 

יכול להיות שיש כל מיני נהלים חדשים, שיכנסו מתי שייכנסו. כרגע בעינינו, אני אומר את זה כחבר ועדת  23 

מכרזים, אנחנו חמישה חברים שכולם פה אחד חושבים אותו דבר. אנחנו חושבים שזה לא נכון להעביר את  24 

יש שם הרבה פחות שקיפות ציבורית בגלל ההרכב של החברים, בעינינו זה  זה, מדובר פה בעשרות מיליונים. 25 

טעות. זה לא הצבעה, כן? זה רק לעדכן אותכם, שתדעו שזה מה שקורה. אנחנו חושבים שזה לא נכון, אנחנו  26 

לא אומרים את זה כאיזה שהוא פתח לדיון. החלטנו שאנחנו חייבים לעדכן את זה במליאה, אם אנשים ירצו  27 

ל עוד שאלות אז בשמחה נענה. בעינינו לא שמענו שום סיבה טובה, למה להעביר את זה. למה להפוך, לשאו 28 

 29 100דווקא בגלל שהחכ"ל הגיע, לא זוכר ל ,לקחת כל כך הרבה כסף ולהעביר אותו למקום אחר שאנשים דנים

ני יכול לתת לכם דוגמה אנחנו זמינים וגמישים. אפילו א .זה נראה לנו עוד יותר בעייתי ,מיליון שקל בשנה 30 

אתמול וועדת מכרזים ומחר בבוקר אנחנו יושבים עוד פעם, דרך הזום, כי מנהלת הרכש ביקשה, כי יש  ,מהיום 31 

שלו.  ןההיגיומשהו שהוא דחוף לה. לכן אנחנו לא מצליחים להבין את הצעד הזה, אני לא מצליח להבין את  32 

לשקיפות והכל. לא חושד באף אחד, אבל זה פתח שאנחנו  ברור לי שכולם ישרים וכולם אנשים שרוצים לחתור 33 

 34 חושבים שהוא כרגע לא נכון. זהו, זה ככה אני רק משלים את הדברים.
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הזאת בין גורמי הניהול מטעם  שהקירבהאני רוצה להוסיף, שלהפך אנחנו חושבים  רונן גאון ]קלע אלון[: 1 

כמו שאומר אביעד, לא בגלל שאנחנו חושדים חלילה,  שוב,החברה הכלכלית לקבלנים היא קירבה לא בריאה,  2 

יש פה אנשים נפלאים. אבל צריך להיות איזה שהוא דיסטנס בין מי שמזמין את העבודה לבין מי שנמצא כל  3 

 4 כזאת. הפרדהאין מה לעשות צריך לעשות ו הזמן בבקרה ובשיתוף פעולה עם קבלנים

הזה, שכמו שהחברים בוועדה כרגע אמרו, זה קצת מורכב  הייתי רוצה להוסיף בנושא אדם צברלינג ]אליעד[: 5 

בתכלס הם מוצאים את המכרזים, הם יושב ראש וועדת ו מבחינת הנראות, שהכל מוחזק בידי החכ"ל 6 

המכרזים, הם מבצעים את הכל. יש לזה אולי חוקיות תקינה, אבל מבחינת נראות, זה נראה ממש לא טוב.  7 

אנחנו רואים איך ו ים. מחרתיים מתחלפים, אנחנו לא יודעים מה יש שםהיום זה בסדר, יש שם אנשים מדהימ 8 

חוקר ובודק כל מיני באילת ובאור עקיבא ובכל מיני. צריך פה הפרדה, לפחות שתהיה הפרדה בין  433להב  9 

 10 החכ"ל לבין ועדת המכרזים.

צה יכולה להחליט קודם כל ההחלטה צריכה להיות של המועצה, זאת אומרת המוע חזי שהרבני ]מבוא חמה[: 11 

 12 שהמכרזים של החכ"ל יכולים להישאר ככה.

 13 מדויקזה לא  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו

מבחינה חוקתית אתה אולי קובי צודק, אבל אני אומר אנחנו פה שנים ישבנו, אני  חזי שהרבני ]מבוא חמה[: 14 

בעצם כל מה ו גם כיושב ראש וועדת מכרזים, אני חושב שעשינו את זה יפה, הייתה שקיפות בצוותים שלנו 15 

ם שנאמר פה ע"י החברים של וועדת מכרזים, היום קיימת. אני לא רוצה לחזור על זה, המקום היחידי שבעצ 16 

בעצם נותן את הגושפנקה פה שאנחנו פותחים את המכרזים, זה כאן. כך אני רואה את הדברים, המועצה, הם  17 

 18 ת"פ של המועצה בעיקרון.ת"פ שלנו, הם 

בהחלטה של ועדת מכרזים, המכרזים צריכים להישאר במועצה כדי למנוע כל מיני  100%ברוך: אני תומך ב  19 

 20 דברים אחרים.

 21 חיים ש[:”מד קובי קורין ]יוע”עו

 22 כן קובי שנייה תכף אתה תשיב, אני יודע מה אתה רוצה להגיד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

כאילו יושבים בוועדת המכרזים של כי זה נשמע חשוב עכשיו שנגיד את זה, זה  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 23 

 24 . זה רחוק מלהיות כך.החכ"ל או יושבים בחכ"ל כאלה שאכפת להם פחות, או שהם שאפשר לחשוד בהם יותר

סליחה קובי קובי, אף אחד לא אמר, כולנו אמרנו שהם ישרים, אמיתיים. סליחה קובי  אביעד פרקש ]יונתן[: 25 

אתה יועץ משפטי, אתה לא חלק מהדיון של חברי המליאה. אז אל תגיד שנשמע כאילו, לא נשמע שום דבר. אף  26 

כולנו חזרנו ואמרנו שהם אנשים ישרים ואין לנו שום בעיה . קובי אחד לא האשים אותם, זה ממש לא לעניין 27 

 28 איתם.

 29 אביעד הכל בסדר, כן קובי בבקשה חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 30 שלא יגיד שככה זה נשמע. הכל בסדר.  לא אביעד פרקש ]יונתן[:
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עד  עצה.על הפעילות של המו מה ההשלכות של ועדת המכרזים על הפעילות של המועצה? הרצל פרוחי ]חד נס[: 1 

 2 היום החכ"ל גם ידעו לתת למועצה כל מיני דברים אחרים.

 3 לא שייך. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 4 זה המועצה נותנת לחכ"ל. גלעד הילמן ]אבני איתן[:

 5 אי אפשר שחלק מוועדת המכרזים יהיה נציג קבוע מהמליאה? אורי מרגלית ]נוב[:

שהמליאה  ,אז בואו רגע נבין רגע. אני לא חושב ותקן אותי אם אני טועה קובי חיים רוקח ]ראש המועצה[: 6 

העלינו להם את כל ו דירקטוריון חכ"ל החליטו שלנו יכולה להחליט עכשיו מול החלטה של דירקטוריון חכ"ל 7 

 8 ההשגות האלה שהעלה עכשיו גלעד כאן.

המליאה ו מה זה הם? חיים זה אתה. מה זאת אומרת, אתה מדבר כאילו זה הם, זה אתה אביעד פרקש ]יונתן[: 9 

יכולה לבקש ממך לייצר דיון, אתה יכול להגיד קודם כל שזה אתה, זה לא הם. המליאה יכולה להגיד פה לך,  10 

לתוך  הכניסו ,לבקש ממך כיושב ראש המליאה וכיושב ראש הדירקטוריון לקחת את זה לחשיבה נוספת. נכון 11 

אפשר להוציא אותו, הוא לא חייב להישאר שם, אבל מחרתיים אבל  הוועדת מכרזים של חכ"ל נציג מליאה 12 

כמו שכל החברים אמרו פה, גם מנוסים ממני ומבוגרים ממני, אין שום סיבה לקחת ו זה פתח בעייתי ,אחרי זה 13 

ן שום סיבה לכך. מה שהמליאה יכולה איו את זה, נכון? אפשר לייצר כל מיני פתרונות שיהיו קצת יותר טובים 14 

לבקש ממך זה לעשות דיון מחודש, בסוף אי אפשר להכריח אותך. אתה יושב ראש חכ"ל, אתה תחליט מה  15 

 16 אפשר לבקש ממך חשיבה שניה., שאתה רוצה, יחד עם הדירקטוריון, כן

ם ואחרי דיון איתם, אביעד אני אומר שוב פעם, בעקבות הבקשה של ועדת מכרזי חיים רוקח ]ראש המועצה[: 17 

בא גלעד והציג את ו העלינו, לא העלו, העלנו את הנושא לפני דירקטוריון החכ"ל, כולל אותי ,העלינו את הנושא 18 

הפתרון שהוא נתן, הוא החליט שהוא כן רוצה וועדת מרכזים ו הדברים, נכון? הדירקטוריון ישב, חשב עוד פעם 19 

משלו. הדירקטוריון החליט שהוא כן רוצה. אבל כדי ליצור איזה שהוא איזון, מה שהוחלט שנציג המליאה  20 

הוא יישב גם בוועדת המכרזים של ו בדירקטוריון של החכ"ל יהיה נציג מליאה שיושב היום בוועדת המכרזים 21 

ציגו חברי וועדת שהצלחנו ככה לגבש מתוך הדבר הזה, מתוך ההחלטה, או הכיוון שה זה מההחכ"ל.  22 

מתוך נקרא לזה הנהלים והחוקים שמייצג קובי והעורך דין ו המכרזים, מתוך מה שרצה דירקטוריון החכ"ל 23 

 24 של החכ"ל.

 25 .שיבואו נציג הדירקטוריון למליאה ויסביר מה המניעים אדם צברלינג ]אליעד[:

יה גלעד, גלעד הציג את אותם חברה, חברי וועדת המכרזים שלחו נציג, הנציג ה חיים רוקח ]ראש המועצה[: 26 

 27 כאן, אפילו יותר טוב. העלהטיעונים שהוא 

, היא עיכבה של החכ"ל האם אי פעם וועדת מכרזים בשנים האחרונות תקעה איזה מכרז בועז רפפורט ]אודם[: 28 

יש נראות ויש . אבל זה אם זה היה משהו? אולי היא עשתה עוד בדיקה, אולי זה יותר טוב, אני לא יודע 29 

 30 , ככה אני חושב.שקיפות
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אני אין לי שום להעלות את זה עוד פעם, אני אומר את זה בצורה הכי פשוטה. אין  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

לי דעה לכאן או לכאן, אין לי בעיה בכלל עם וועדת המכרזים של המועצה, להפך, אני חושב שאתם עושים  2 

 3 ההתכנסות וכן הלאה. זה לא הייתה דעת הדירקטוריון ה האלה כל הכבוד על'מגיע באמת לחברו עבודת קודש

ההחלטה  ווז הדירקטוריון לא מורכב רק מחיים, אשכול, רפי וזה, אלא מורכב מעוד אנשים, כולל נציגי ציבורו 4 

שלהם. עכשיו, רוצים להעלות את זה עוד פעם? אין בעיה, בסדר גמור. אבל כרגע ההחלטה שתופסת זה  5 

תיד בחוק זה יהיה חייב להיות, נרצה לא נרצה זה יהיה חייב להיות. לא יודע כנראה שבעו ההחלטה הזאת 6 

אולי, /לא רוצה/רוצהחובה לעשות את זה, זה לא עניין של  ושזמתי, מנהל אגף תאגידים במשרד הפנים טוען  7 

 8 הוא אומר שזה כבר חובה לעשות זה.

מה שלא ברור לי, ברגע שוועדת מכרזים יושבת במועצה אז יש יותר עיניים, יש יותר  בועז רפפורט ]אודם[: 9 

 10 פיקוח, יש יותר שאלות.

 11 בועז אני יכול להסכים איתך חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 12 לא מבין למה כאילו בועז רפפורט ]אודם[:

 13 מבחינתי זה חובה או לא חובה.אם זה לא העניין,  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

ם? אתה אומר שאין לך עמדה. אנשים שואלים "עמדה מהאו רמייצחיים, למה אתה  ביעד פרקש ]יונתן[:א 14 

אותך שאלה פשוטה, למה יותר עיניים פה זה לא עדיף? למה אתה לא תומך בזה? למה אתה לא מוביל את זה  15 

 16  ?ןהדירקטוריומול 

יש בן אדם שאחראי על ו יש אנשים שחושבים שיותר נכון שזה יהיה שם חיים רוקח ]ראש המועצה[: 17 

 18 התאגידים של כל המועצות האזוריות והרשויות והוא אומר שזה חייב להיות.

כן אבל חיים, מי שבא מי בחוץ או ממשרד הפנים הוא מסתכל משפטית ואתה מסתכל  אביעד פרקש ]יונתן[: 19 

שקיפות, אז זה מאוד מוזר שאנשים באים ושואלים אותך איפה אתה הראשון שאומר שאתה רוצה ו ציבורית 20 

אני מהאו"ם, אני אין לי "אתה אומר ו החיסרון בזה שתישאר וועדת מכרזים, כל עוד אפשר לייצר פתרון כזה 21 

 22 .היה פה שקיפותתש את הדעה תוביל, אז אני אומר "דעה

 23 מה זה משנה. אבל אם מכריחים אותי חיים רוקח ]ראש המועצה[:

אין לנו אינטרס, בסוף אתם רוצים תעשו מה שאתם רוצים, אנחנו לא מבקר המועצה.  יעד פרקש ]יונתן[:אב 24 

אנחנו בסך הכל אנשים פשוטים שיושבים בוועדת מכרזים, נראה לנו שנכון לעשות את זה ככה, בסוף אתם  25 

 26 רוצים, אנחנו לא נשמור עליכם. בסדר, כאילו תעשו מה שאתם חושבים.

 27 אביעד אל תציג את זה ככה, כי אתה עכשיו לוקח את זה לקיצוניות לצד שנילא,  אש המועצה[:חיים רוקח ]ר

זה אני לא אוהב את זה. בהתחלה עשינו את זה, אני אומר בצורה הכי פשוטה, בהתחלה אנחנו אישרנו את ו 28 

מכרזים העלתה באמת בתמימות, לא חשבנו שעומד מאחוריי זה, לא חשבנו גם שתהיה התנגדות. כשוועדת  29 

גם עם וועדת מכרזים. בעקבות זה גם ביקשתי את הדיון החוזר ו את הדבר הזה ישבנו דנו בזה גם בתוכנו 30 
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 1 הזמנו את גלעד וגלעד גם הציג את העמדה שלו. למרות הכל, הדירקטוריוןו בדירקטוריון של חכ"ל

לא חוות הדעת ו ל אגף תאגידיםלא החוות דעת המשפטית של דודו ספיר, מנהו הדירקטוריון זה לא רק אניו 2 

של היועצים המשפטיים, החליט הדירקטוריון שהוא ממשיך, בסדר? זה לא כזה פשוט, התקיים דיון, רק הוא  3 

להכניס שמה מישהו מתוך ועדת המכרזים להרגיש את הדברים, ניסה לנתב את זה בצורה כזאת כדי שנוכל  4 

נכון כדי זה ות אוהבים את זה, אני מנסה לנתב את הקיימת שהוא חבר מליאה. אנחנו אוהבים את זה, פח 5 

גם מול מנהל התאגידים. כדי שלא יהיה לנו הערה או פסילה בכזאת צורה או אחרת, אני ו שנוכל לעמוד בחוק 6 

 7 מוכן לעלות את זה עתידית, כרגע אבל זה המצב.

ם שקשורים לחכ"ל, קרי שלושה דברים, אחד, הם דנים בפרויקטי להדגישאני רוצה  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 8 

 9 אחד.הרחבות, די, לא פרויקטים של המועצה, לא של שיפוץ כביש ולא שיקום תשתיות. בנושא אחד בלבד, זה 

 10 .אתה יודע שזה רוב הכסףאבל  אביעד פרקש ]יונתן[:

יש שלושה אנשים שהם קבועים  ,שתייםמה זה רוב הכסף? לא יודע מה זה רוב הכסף.  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 11 

מכרזים של המועצה וגם בחכ"ל, תכף תראו גם בוהיועץ המשפטי, אנחנו גם מטפלים רפי, אני בשתי הוועדות.  12 

מכרזים במועצה וגם בחכ"ל, יש ארבעה אנשים שנמצאים ועדת עמית שהיא חברת מליאה, שהיא גם חברת  13 

שתי המקומות האלה. דבר שלישי, אני לא מסכים שאין להסתכל רגע מה קורה בפתח בשתי הוועדות. זה נותן  14 

מה זה שקיפות, שקיפות מבחינתי שכל הפרוטוקולים מפורסמים ותלויים לכל מי  קודם צריך להגידשקיפות,  15 

שרוצה, שקיפות מבחינתי שכל מי שרוצה כאן יכול להיות משקיף בוועדה מתי שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה,  16 

מכרזים של וועדת ן פה שום דבר מתחת לשולחן. אותה שקיפות שאני מכיר בהכל נרשם הכל מתומלל, אי 17 

שאני לא רק כאן בעיית שקיפות.  ךכאני שם כבר שנתיים, קיימת גם בוועדת המכרזים של החכ"ל. ו המועצה 18 

אני חושב שהדברים נידונו כאן, אני ו זה בסדר, צריך לשאול הרבה שאלותו נכון שהדיון הואעדיין אני חושב  19 

 20 לא מסכים שאין שקיפות.

 21 אשכול איך זה במועצות אחרות? חבר מליאה:

ועדת המכרזים ו אני מכיר כמה כאלהו אני אגיד עוד דבר, בכל המועצות שאני מכיר ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 22 

עדת המכרזים היא של קולחי ו שתיים, בקולחי גולן שזה גוף שההיקף הכספי שלו הוא לא פחותו היא בחכ"ל 23 

ף אחד לא העלה את זה, אף אחד לא דיבר. שלוש, במתנ"ס או במרכז הקהילתי שלנו, שההיקף הכספי או גולן 24 

שלהם הוא לא פחות, יש וועדת מכרזים משלהם. זאת אומרת זה לא איזה משהו חריג שמועצה אזורית גולן  25 

 26 עשתה.

 27 ים של המועצה.חלק מועדת המכרז הפוך החריג זה שהחברה הכלכלית תהיה חיים רוקח ]ראש המועצה[:

אני ו לדעתי זה משהו שהמועצה מן הסתם איזנה את עצמה אל מול מקומות אחרים ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 28 

שאני מכיר, לחברה פה, גם לא אומר את דעתי האישית, אני שם דברים כרגע כעובדות. ברוב המועצות, בטח  29 

הכלכלית יש וועדות מכרזים שלהם. תזכרו גם שחיים כיושב ראש, יושב ראש המועצה ויו"ר וועדת המכרזים.  30 

אנחנו ממליצים לחיים, הוא מאשר. זאת אומרת, בסוף הכל עובר דרך חיים, אחד שרואה את הכל, קורא את  31 

יות, מעבר לשינוי הזה שכנראה לא הוסבר כמו הדברים, מאשר או לא מאשר. אני לא רואה כאן יותר מידי בע 32 
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 1 שצריך. אני חושב שהתהליך שנעשה הוא לא תהליך נכון, היינו צריכים להסביר לפני, להביא את זה לדיון

 2 בסוף לקבל החלטה, עבדנו הפוך. בסדר, מה לעשות.ו

 3 טעינו בתהליך. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

כמו שאני רואה את הדברים, אני אומר אישית, אני כל הזמן הייתי בלבטים עד כמה  גלעד הילמן ]אבני איתן[: 4 

ולהעלות את הנקודות האלו, די  ברור לי שאנחנו צריכים להציף את זה היהאנחנו צריכים להתערב,  5 

 6 מצד אחד. מצד שני, אני חושב אנחנו חברי מליאה, מלכתחילה הבנו שבסוף גם נגיע למליאה ונגיד את זה. זה

צריך לתת את האמון למי באנשים שאנחנו ממנים, שהם עושים את הדברים. ו אנחנו לא המנהלים בפועל 7 

מדיניות, יותר גוף עליון שמפקח. אני כן רוצה להציע שבתור וועדת מכרזים של המועצה  מתוויםאנחנו יותר  8 

מפעם לפעם אנחנו ו קיבלנו על עצמנו הרבה נהליםו שבשנתיים האחרונות קיבלנו הרבה תהליכי עבודה 9 

מוסיפים עוד. לעשות ישיבה, ישיבת היכרות של שתי ועדות המכרזים. לראות את סדרי העבודה, לראות  10 

אפילו ו שהנהלים שהם מאמצים לעצמם זה נהלים שאנחנו גם אימצנו לעצמנו, להמליץ להם על דרכי עבודה 11 

 12 יעלםת הקשר הזה, בשביל שהחכ"ל לא מעת לעת, לקבוע ישיבות של עדכון, כדי לשמוע עוד פעם, לשמור א

 13 נוכל לתת שקיפות אמת ודיווח כאן למליאה.ו שמה המבנה של האפלים במסדרונות

נכון, מה שאמרתי מקודם, אמרת שזה קיצוני. מה שאמרתי שאנחנו לא  יאולי לא הבנת אביעד פרקש ]יונתן[: 14 

של דבר בהצלחה רבה, תעשו מה שאתם לא מבקר המועצה, אנחנו רק מציפים את זה. בסופו ו וועדת ביקורת 15 

חושבים, לא חושדים באף אחד, כולכם אנשים טובים. אנחנו רק אומרים שאנחנו לא יודעים מה יהיה בהמשך,  16 

יותר ו אנחנו חושבים שזה יותר נכון שזה יישאר בוועדת מכרזיםו אף אחד לא יודע מי האנשים שיהיו בהמשך 17 

 18 רצון.מלהציף את זה אין לנו שום יכולת וגם 

לי רק חסר לדעת, באמת יש פה שאלה ציבורית ושאלה חוקית. על זה שהדירקטוריון  רונן גאון ]קלע אלון[: 19 

יכול להחליט שהוא וועדת מכרזים זה חוקי, כנראה זה ברור. זה שיש לנו יכולת לקרוא ציבורית, שאנחנו  20 

מהתאגידים  מנהלהאמירה הזאת של מעדיפים שזה יהיה במקום כזה או אחר זה גם ברור. רק לא ברור לי אם  21 

היא חובה או לא חובה? זה נשאר אצלי פתוח, אם זה חובה על פי חוק, אז חבל על הזמן. אבל זה חשוב לי  22 

 23 לדעת, האם זה חובה ע"פ חוק או שיהיה חובה ע"פ חוק. לא הבנתי.

זו עדיין לא חובה, אבל זו חושב שבשלב הזה ו אני דווקא לא מסכים עם דודי ספיר ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 24 

סמכות של הדירקטוריון, דבר ראשון. דבר שני, ברגע שחוק חובת מכרזים יחול על חברת הבת, מאותו שלב  25 

יותר מזה חוק חובת מכרזים והתקנות קובעים שהוועדה ו ממילא ועדת המכרזים תהיה נפרדת, תהיה עצמאית 26 

פוי יהיה כזה שוועדת המכרזים של התאגידים גם מחליטה, לא ממליצה. זאת אומרת, המצב המשפטי הצ 27 

העירוניים תהיה גוף עצמאי ורב כוח יותר מאשר וועדת מכרזים של המועצה. אנחנו לא נמצאים עדיין בשלב  28 

הזה, אבל אני חוזר ואומר הדירקטוריון סוברני להחליט, זאת חברה עצמאית לכל דבר ועניין. אומנם עם  29 

מרביתם הם נציגי המועצה הנבחרים, רק חלקם הוא נציגי ציבור, אבל  תמיכת המועצה, חברי הדירקטוריון 30 

 31 הדירקטוריון הוא המוסמך.

האם זה נכון ציבורית שזה יהיה  ,אוקיי אז אם הבנו נכון, על כף המאזניים יש מצד אחד רונן גאון ]קלע אלון[: 32 

ההחלטה של מצד שני יש את ו בתוך החברה הכלכלית מבחינת קרבה וכו', אור השמש לא מחטא 33 
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של חברי המליאה אם הם חושבים שזה מה שצריך לחזק את הקריאה  םזה נופל לפתח ,הדירקטוריון, כן 1 

אם כל חברי המליאה ו דגל רימיםמגם כמובן שלך, חיים, אנחנו פה יודעים שאנחנו רק ו הציבורית או לוותר 2 

בקול ענות חלושה. אנחנו אמרנו את יגידו לא לא לא, יש לזה משקל אחר מאשר אם זה ירד ו יקומו, כמו ברוך 3 

מה שאנחנו חושבים, לא מפריעים לנציגי הציבור, אנחנו לא רוצים, לאף אחד מאתנו לא חסרות שעות פנאי,  4 

שאנחנו רוצים לבזבז את הזמן. זה בא רק ממקום טוב, ממקום של תפיסה שגם הלהיטות הזאת של החברה  5 

לנו נראה ביחוד קבלנים, אנחנו יודעים מה זה ו חייב להודותאותנו, אני  הלחיצההכלכלית לקחת את זה קצת  6 

חשבנו שיותר נכון לשמור עליכם, אתם לא רוצים שנשמור ו כמו שאמר אביעד 443קבלנים, אנחנו יודעים מה  7 

 8 עליכם, אנחנו משתחררים מזה.

ר השמש היא רונן אני מסכים עם הרבה דברים, אבל אני לא מסכים עם זה שאו חיים רוקח ]ראש המועצה[: 9 

פחות חזק בחברה הכלכלית. פה אני מסכים דווקא עם גלעד הילמן שאומר בואו נראה שהם עובדים כמו  10 

מצדי אם תרצו גם בוועדת מכרזים וגם במליאה ו שאנחנו עבדנו, בוא נראה שהם מבינים את המשמעויות 11 

בסוף ו ה בצורה הכי פשוטהלהשתתף כמשקיפים או לבחון את תהליך העבודה, אתם מוזמנים. אני אומר את ז 12 

יש את דודי ספיר, שאנחנו רוצים לא רוצים, הוא זה שאומר מה צריך לעשות בסופו של עניין. כמו שבדברים  13 

 14 דוגמא, שכר.ו לאחרים משרד הפנים אומר לנ

 15 היועץ המשפטי שלך אומר שזה לא חובה. אביעד פרקש ]יונתן[:

הדירקטוריון ו היועץ המשפטי שלי אומר שזה לא חובה, אבל חובה הדירקטוריון חיים רוקח ]ראש המועצה[: 16 

 17 ברגע שהדירקטוריון החליט אביעד.ו החליט אביעד

 18 אתה מביא את זה כטיעון אני לא מבין למה אביעד פרקש ]יונתן[:

 19 מה? חיים רוקח ]ראש המועצה[:

מר. קובי מבהיר שעדיין לא חייבים לעמוד למה אתה מביא את כטיעון שזה מה שהוא א אביעד פרקש ]יונתן[: 20 

 21 נתקדם. ובזה, אבל זה בסדר בואו, בוא

הוא ו אביעד שוב פעם, קובי אומר שני דברים, קובי אומר שדודו שספיר אומר כך חיים רוקח ]ראש המועצה[: 22 

ם אני לא מסכים איתו משפטית לגמרי ולכן אפשר לריב על הדבר הזה. אבל קובי גם אומר, קובי תקן אותי א 23 

טועה, ברגע שהדירקטוריון החליט שהוא רוצה וועדת מכרזים עצמאית הוא מסוגל לחלוטין וזה מה שהוא  24 

 25 החליט.

על זה אף אחד לא מתווכח, אני אמרתי לך על הטיעון אחר, על זה שהם עושים מה שהם  אביעד פרקש ]יונתן[: 26 

זה שכל הזמן זה חוזר לחוות דעת ההיא  רוצים אנחנו יודעים. הכל בידיים של הדירקטוריון, אני מדבר על 27 

 28 שקובי אומר שעדיין לא חייבים.

אני רק חסר לי דבר אחד בכל הסיפור  חיים, אני רוצה להגיד לך בתור מישהו מהצד, דוד וולף ]נאות גולן[: 29 

העניינים המשפטיים, מה לא חובה, מה כן חובה. אין בכלל שאלה  הבנתי את כלהזה, העלו את זה בהתחלה,  30 
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 1 בי החלטה של הדירקטוריון. אני עוד לא הבנתי מה המטרה של הדירקטוריון ואתה בתור יושב ראשלג

 2 , למה לעשות את זה? למה כן? זה הדבר היחיד שלא הצלחתי להבין.הדירקטוריון

, האנשים אוקיי, אז אמרתי שבהתחלה זה נעשה בתמימות. כלומר, בא החכ"ל חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

שעובדים שם, אמרו תקשיבו, לא נוח לנו לעבוד כמו שעובדים היום. אנחנו רוצים להקים וועדת מכרזים  4 

במכרזים המסוימים שלה, נקרא לזה ככה. נראה לנו ו שתהיה יותר גמישה, שתטפל בעניינים של החכ"ל בלבד 5 

לא נראה לנו שצריך לעבור דרך זה, יותר נכון, אנחנו מספיק גדולים כבר, יש לנו כבר היקף תקציב גדול.  6 

 7 ההצהרה הייתה בתמימות.

 8 של המועצה. שזה הגיע דרך ועדת המכרזיםכ אבל הבנתי שאמרת שהיה שם עיכוב דוד וולף ]נאות גולן[:

אנחנו, אני אומר גלוי, באותו שלב שזה עלה בפעם אז החכ"ל אמר שהיו. בסדר,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 9 

אחרים ו יהיה כאן משהו, אני אומר גלוי, לא חשבנו. לא ראינו את הדברים שהציג גלעדהראשונה לא חשבנו ש 10 

אמרנו בשיא התמימות, אוקיי זה מה שאתם רוצים בסדר. מבחינת תהליכי עבודה, לא ולא ראינו את זה  כאן 11 

אז ו אז הדירקטוריון אישר את זהו מבחינת משהו אחר. אם זה מקצר הליכים וזה נראה יותר טוב, בסדר 12 

עדת מכרזים של המועצה התנגדה לעניין הזה. ישבנו על זה גם אצלנו ו שעלה הנושא הזה מול ועדת המכרזים 13 

 14 מול הדירקטוריון. אחר כך הבאנו גם את גלעד שיציג את זהו פנימית

אבל בסוף הדיון הם לא השאירו אותו שם, שקיפות שקיפות, לא שיתפו אותו בלבטים  אדם צברלינג ]אליעד[: 15 

 16 שלהם.

 17 ההחלטה בסוף היא תמיד בדירקטוריון סגור. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 18 החלטה שלהם, אבל יכלו לשתף אותו בהחלטה שלהם, אז איפה השקיפות? אדם צברלינג ]אליעד[:

אז הם שיתפו איתו, אדם זה לא עובד ככה. בדירקטוריון מה שקורה זה בא נציג,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 19 

כל מה ו וועדת תכנון ובנייה אנחנו מזמינים את כולם להביע את ההתנגדות שלהםבבדיוק כמו שו מסביר הכל 20 

 21 פנימי.שהם רוצים. בסוף יש דיון 

שיש שקיפות. מחרתיים ישבו שם,  אתם אומריםאבל זה בסדר, הכל בסדר. אבל  אדם צברלינג ]אליעד[: 22 

היה פה? נמה  ?ו צא מפה אנחנו נחליט בשקט, אז מהכשנציג יגיע, יגידו לו אדוני עכשיו יכולים להיות נציגים 23 

 24 איזה שקיפות?

הסעיפים הבאים זה נציג, כל אז שוב אני אומר, בהחלטה שקיבלנו הכנסנו קודם  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 25 

רוצים להכניס את עמית כנציגת מליאה ונציגת ועדת מכרזים, לתוך וועדת  אנחנו שאנחנו צריכים להצביע, 26 

 27 יותר מזה, מי שרוצה להיות שם כמשקיף, אנחנו אומרים, זה בסדר גמור, זה מאושר.ו החכ"ל המכרזים של

 28 ?מחהדר אז מה זה יעזורואם יעיפו אותו  אדם צברלינג ]אליעד[:

 29 רפפורט: אני חושבת שזה צריך להיות אינטרס שלך שזה ישאר כמו שזה היום. אני חושב שזה הביטחון שלכם.
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אני רואה שאנשים נעמדים פה על הרגליים מהצד שאני שומע את הדברים,  גמלא[:גלעד גליקמן ]מעלה  1 

 2 -מבין למה, אני יכול להבין את הנתונים הבסיסיים אבל חייב להגיד שאני לאהאחוריות ואני 

חושבת שזה לא נכון שיהיה גוף נוסף שפחות חשוף, נקרא לזה ככה, לחברי  כי היא חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

זה בסדר להביע את דעתם. רגע הנושא הזה הוא לא, למיטב ו אנשים שמייצגים ציבור בסופו של ענייןו מליאה 4 

אני  יחד עם זהו זה נכון לעדכן אותכםו הבנתי לא נתון להצבעה כאן במליאה, אלא יותר נושא של לעדכן אתכם 5 

נראה, אני לא יודע להגיד ו אעלה את זה שוב פעם לדירקטוריון, את כל השיח שהיה כאן, לדירקטוריון החכ"ל 6 

לכם מה תהיה ההחלטה שלהם, אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה והכי אמיתית שיכולה להיות, אבל אני  7 

 8 אעלה את זה שוב.

מה יקרה אם הנהלה או שחברי המליאה יחליטו שהם רוצים את זה, מה זה אומר?  אדם צברלינג ]אליעד[: 9 

 10 במידה ומחליטים שהם כן רוצים שזה יקרה, מה המשמעות?

 11 קובי מה אתה אומר? חיים רוקח ]ראש המועצה[:

אני לא חושב שזה בא להחליף החלטת דירקטוריון ואת חופש ההחלטה של  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 12 

וריון. שיקול הדעת הוא של הדירקטוריון. עכשיו חברי המליאה שמקבלים החלטה כזאת, יכול להיות הדירקט 13 

שהם ישנו את דעתם בדירקטוריון ויצביעו לפי ההמלצה או כפי ההחלטה של המליאה. אבל הדירקטוריון הוא  14 

יך לשקול את טובת הגורם המוסמך ועל פי שיקול דעתו. לא מדובר פה על סוגיית חובת אמון שלפיה הוא צר 15 

המועצה מול טובת החכ"ל. כי כל מה שאתם מעלים כאן עכשיו זה על בסיס ההנחה שאולי יש גורם אחר  16 

. יותר מזה, ככל מציאותב מחויבהרעיון הזה הוא לא בהכרח נכון, הוא לא ו שיודע לעשות את זה יותר טוב 17 

לחשוב שחושבים עליהם שהם לא יודעים יכולים  בחכ"לשאנחנו ממשיכים לדון בצורה הזאת, ככה אנשים  18 

 19 מהמסקנות האלה. . צריך להיזהר433לעשות את הדבר, או שהם להב 

הבעיה זה לא איך עושים את זה, הבעיה היא של נראות, הדבר הכי אקוטי בעיניי זה  אדם צברלינג ]אליעד[: 20 

 21 הנראות.

כ"ל מהנראות בוועדת המכרזים של אין פחות נראות בוועדת המכרזים של הח ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 22 

 23 המועצה, אני מכיר את זה משני השולחנות, גם אשכול מכיר את זה, גם רפי מכיר את זה, זה אותם אנשים.

משפט אחד, קובי אף אחד לא חושב שיש פחות נראות, הנקודה קובי זה ההרכב, לא  אביעד פרקש ]יונתן[: 24 

ה עוד משפט אחד, אני בלהט הוויכוח אני רוצה להתנצל בפני הנראות ובטח לא פרסונלי, אני רוצה להגיד שני 25 

רוצה להתנצל קובי. קובי הרבה שנים אני קובי, שבתחילת הדיון ככה קטעתי אותו והייתי נחרץ ואולי פגעתי,  26 

 27 .יועץ משפטי מסור וסופר מקצוען, אני מתנצל אם זה היה מוגזם זהו בשביל זה אני מסיים

וב אנחנו רק חוזרים על עצמנו וזה לא במקום. שוב, אני אעלה שוב פעם לפני ט חיים רוקח ]ראש המועצה[: 28 

 29 נראה מה יהיה. ו דירקטוריון חכ"ל

 אישור שעות נוספות לעובדים מהבית 7/5/2020עדכון בהתאם לחוזר משרד האוצר [ 14]
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אישור  07.05.20, עדכון בהתאם לחוזר משרד האוצר, 14אז אנחנו עוברים לסעיף  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

 2 .שעות נוספות לעובדים מהבית

בתחילת הקורונה נאלצנו להוציא עובדים הביתה, לעבוד מהבית. תחת הנחיות מאוד  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 3 

ברורות של האוצר, חלק מההנחיות אמרו שאסור לשלם שעות נוספות לעובד מהבית. בחודש מאי החוזר  4 

בדים שעובדים מהבית שעות נוספות. סתם דוגמא, עכשיו עובד, נגיד עושלם לבעצם כן מאפשר לנו לו השתנה 5 

לימור, שהיא דוברת, ברור שהיא לא מפסיקה לעבוד בחמש. לא יכולנו לשלם שעות נוספות, עכשיו כן. קיבלנו  6 

החלטה שאנחנו למעשה מאפשרים מהחודש הזה לכל העובדים שיש להם אישור לעבוד מהבית לעשות שעות  7 

ביא את זה לעדכון לא צריך אישור מליאה. זה חלק מהנוהל, זה החלטה של המועצה, ראש נוספות, אני מ 8 

כוח אדם, אני מביא את זה  תחוםב ותהחלט לקבלהמועצה, מנכ"ל המועצה, במקרה הזה הוא הסמיך אותי  9 

 10 לעדכון, זה נראה לי נכון לא לפגוע באנשים, זה סך הכל חשוב.

 11 את התחת מהבית לא מהבית זה בכלל לא משנה, לאם עישקוריש אנשים כאן  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 12 שבת לא כלום. שישי לא

אני לא  רשימה מסודרת של העובדיםהרשימה אם תרצו היא אצלי, מי שרוצה לקבל  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 13 

 14 יכול לחשוף את זה.

 נמנע נגד בעד החלטה

המועצה בעניין אישור שעות נוספות מליאת המועצה רשמה בפניה את עדכון מנכ"ל 
 לעובדים מהבית

   

 15 לא התקיימה הצבעה.

 החלפת נציג הנהלה גלעד הילמן במקום עמית שפאן שגיב[ 15]

, מישהו שפאןאנחנו מצביעים על החלפת נציג הנהלה, גלעד הילמן במקום עמית  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 16 

 17 מתנגד? מישהו נמנע? 

 נמנע נגד בעד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציגת ההנהלה עמית שפאן שגיב, אותה יחליף חבר 
 המליאה גלעד הילמן.

12 0 0 

 18 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 החלפת נציג דירקטוריון החכ"ל עמית שפאן שגיב במקום דוד אנגלמאייר[ 16]

 19 למאייר, מישהו מתנגד? מישהו נמנע?גאנ דודבמקום  שפאןאנחנו מחליפים נציג דירקטוריון בחכ"ל את עמית 

 נמנע נגד בעד החלטה

מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג דירקטוריון החכ"ל, דוד אנגלמאייר, אותו 
 תחליף חברת המליאה עמית שפאן שגיב.

12 0 0 

 20 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:



 
 בס"ד

39

 
 

 בישובים: בני יהודה 2021אישור תקציב ועד מקומי לשנת [ 17]

 1 בני יהודה, קיבלתם אותו. מי נגד? מי נמנע? 21אישור תקציב ועד מקומי לשנים  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד החלטה

 0 0 12 ביישוב בני יהודה. 2021מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי לשנת 

 2 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

בישובים: מרום גולן, שעל, אפיק, חד נס, נווה  2020אישור תקציב ועד מקומי לשנת [ 18]

 אטי"ב

, תשימו לב, אישור תקציב 2020, אישור תקציב ועד מקומי לשנים 18אוקיי סעיף  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

החומר, מי נגד? מי בישובים מרום גולן, שער אפיק, חד נס, נווה אטיב. קיבלתם את  2020לוועד מקומי בשנים  4 

 5 נמנע?

 נמנע נגד בעד החלטה

ביישובים מרום גולן, שעל,  2020מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי לשנת 
 אפיק חד נס ונווה אטי"ב.

12 0 0 

 6 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 בישובים: מרום גולן, חד נס, כנף 2019הצגת מאזן ועד מקומי לשנת [ 19]

, מרום גולן, חד נס וכנף קיבלתם את החומר, 2019מקומי שנים ועד הצגת מאזן  רוקח ]ראש המועצה[: חיים 7 

 8 מי נגד? מי נמנע? 

 נמנע נגד בעד החלטה

ביישובים מרום גולן, חד נס  2019מליאת המועצה מאשרת את מאזן ועד מקומי לשנת 
 וכנף.

12 0 0 

 9 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 עדכון חברי ועד מקומי אניעם[ 20]

עדכון חברי ועד מקומי אניעם, הם עדכנו את הועד המקומי אצלהם, דגן אופיר,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 10 

 11 חשוב דורון, שקד יעקב, כהן אמיל ויהודה איתמר, זה רק עדכון.

 אישור תב"רים [21]

אז  ., קיבלתם את החומר, חברים יש שאלות על התב"רים? לאאישור תב"רים חיים רוקח ]ראש המועצה[: 12 

 13 אנחנו מאשרים את התב"רים, מי נגד? מי נמנע? 

 נמנע נגד בעד החלטה

 0 0 12 מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו במליאת המועצה.

 14 אושר פה אחד. חיים רוקח ]ראש המועצה[:
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 [ שונות22]

על הזמן שאתם מקדישים שוב, שוב אני ו אני באמת מודה לכם על הסבלנות אחד, חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

לנו סוף סוף ממשלה. באמת לא אכפת לי אם היא היה תשחוזר אנחנו בתקופה מאתגרת. תצביעו נכון כדי  2 

אם אנחנו הולכים , ממשלה יציבה שאפשר יהיה לעבוד. כי תהיה שמאל או ימין, אכפת לי שתהיה ממשלה 3 

יות אז חברים המצב כבר יהיה קטסטרופה מוחלטת. לכו להצביע ותעשו את זה נכון, כמה לבחירות חמיש 4 

 5 שאפשר.

של פעמיים  הטיאוטמתחת לרדאר, להוריד את ככה לפני שנתיים כבר, הוחלט  אבנר אלימלך ]קדמת צבי[: 6 

 7 התייחס לזה בזמנו.כרעם ביום בהיר ואף אחד לא  נפלהסיפור הזה ו בשנה למינימום

זה הוחלט לפני פסח שעבר, זו החלטה שלי יחד עם מנהלי קהילות. הרבה מנהלי  ל[:”שוקרון ]מנכאשכול  8 

ינוי עבר לתגבור של פהכסף הזה . , כי יום אחרי שהוא עבר כבר לא רואים כלוםשזה בזבוז חושביםקהילות  9 

בינינו זה ים כסף, את אותו כסף השקענו בגזם.  טיאוט, דרך אגבהפעמיים בשנה שזו בעייה אחרת קשה. גזם,  10 

אין בעיה אפשר  . אם יש יישוב ספציפי שרוצה,עם מנהלי קהילות זה ביחדו לא לקחנו אותו עכשיו לרווחה 11 

אם יש ו שקיבלו את זה גם הסכימו איתי וזה החלטה משותפתלא רק  99.9%רוב הישובים  להביא לו טיאוט. 12 

 13 .בסוף זה כסףיך, , אפשר לדבר, הכל הפמשהו חריג

אנחנו מקווים שאנחנו לאט לאט מתגברים, אבל יש לנו בכלל בעיה עם המחזור  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 14 

 15 .של הכל

 16 כבר התיישבנו והחלטנו על האיסוף בפלסטיק, יש כבר זכיינים. זה עדיין לא מתייצב. ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

 17 אנחנו יודעים מה קורה ביישובים. ה מאוד עם הדברים האלה.ה לנו בעיה קשתיהי חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 18 מחסניות כאלה דחוסות של בקבוקי פלסטיק, כי אף אחד לא רוצה לקחת את זה.כמה באתר בצנובר יש לנו 

 19 , תמיר העלה את המחיר אז עכשיו זה משתלם.לא ניגשו למכרז שלוש פעמים ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

 20 .עוד משהו מישהו? חברים, בשמחהנקווה לטוב.  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 

 -הישיבה ננעלה-

 

___________________________  ___________________________ 

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


	Structure Bookmarks
	 ןמ האילמ לוקוטורפןיינמה 'סמ
	[
	[
	[
	[
	[
	[
	[
	[10יטרקומד רפס תיב תועסה תוינידמ ןוכדע ] 
	[
	[
	[
	[15 ]ביגש ןאפש תימע םוקמב ןמליה דעלג הלהנה גיצנ תפלחה 
	[
	[
	[
	[19 ] תנשל ימוקמ דעו ןזאמ תגצה2019 ףנכ ,סנ דח ,ןלוג םורמ :םיבושיב 
	[
	[
	[


