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 -המליאה נפתחה-

 1 פאנל מסכם טורבינותפורמט [ 1]

, 21לחמישי,  26 -, תאריך יום רביעי, ה3.21אנחנו פותחים את ישיבת המליאה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 2 

אנחנו מקבלים אותו כולם במליאה. על סדר היום הראשון, זה דיון חלופות לטורבינות ואחר כך  16:45השעה  3 

שור חוזה של מנהל מחלקת אחזקה, הראשונות בבקשה בהקשר להתקשרות של אורי הייטנר. בשלוש זה אי 4 

אם תרצו. רציתי להגיד, אתמול הוא פתחנו את פסטיבל הגולן עם מופע של ישי ריבו, מי שהיה , היה תענוג.  5 

אתם יודעים מה היה תענוג? אני לא בד"כ לא אוהב הופעות ומוזיקה, אבל התהלכו אנשים עם חיוך מקצה  6 

מאושרים, באמת. זה עשה לי טוב, אז באמת תודה רבה על הצוות המארגן לקצה. זה פשוט היה לראות אנשים  7 

הם עבדו על זה קשה מאוד, אנחנו ממשיכים עם הדברים באמת לאורך כל החודש וחצי הקרובים, הרבה  8 

עבודה, הרבה השקעה. בסך הכל יעשה לנו טוב. עכשיו בואו נדבר רגע על הנושא של הטורבינות. למעשה יסמין  9 

פאנל המסכם שהיה אמור להיות, הדיון החופשי וכל הדברים האלה, אבל קודם כל שאלות את ה ארגנה 10 

תשובות. אני אגיד את זה בעדינות, אתם מייחסים לנו לפעמים כוונות שאין לנו, אני לא יודע מה יש בפאנל עד  11 

י אפילו מה סדר הרגע שזה התפוצץ בתוך הוואטסאפ. החוסר שוויון, וחוסר איזון וכל הדברים האלה, לא ידעת 12 

, ואני בטוח שהיא עושה את המקסימום 200%-ב 100%היום. יסמין אחראית על זה, אני סומך עליה לא ב  13 

אפשרי שהיא יכולה. העסק הזה התפוצץ והבנו שאין טעם לקיים דיון שיהיה כולו במחלוקת, אז פתרנו את  14 

רה הכי פשוטה. וכשחשבנו על זה קצת יותר, העניין החלטנו שאנחנו נקיים היום דיון, איך מתקיים הפאנל, בצו 15 

אמרנו רק שניה, לפני שאנחנו פותחים כאן דיון ונהיה כאן שוב כמו תרנגולות, בואו נציע מספר חלופות.  16 

החלופות מונחות לפניכם, ושנוכל אולי להיכנס אליהם, ולהצביע לפי אחת החלופות. בגדול הראש אומר לנסות  17 

וחלוקה שתיים. וחלוקה שלוש בעצם אומרת, עזבו נציגים מבחוץ, זה לא הזמן  לשמור על איזון, בחלוקה אחד, 18 

 19 אולי כי כבר שמענו אותם באיזשהו מקום. בואו נכנס לתוך הגולן פנימה.

אני אתחיל בלהסביר על נושא סוגיית גופי התכנון במשרדי הממשלה, שזה גם סוגיה  :ארנון מנשרוב יסמין 20 

וי, היא יציבה, היא איתנה, היא מעוגנת, הדברים נאמרו בצורה מאוד שעלתה. עמדת המדינה אין בה שינ 21 

מפורשת במפגש שהם היו ואין פה משהו שיכול לזוז ימינה או שמאלה ברמות הפאנל או לעמת אותם איזה  22 

שהיא עמדה. הנקודות היו מאוד ברורות, גם יש לנו את ההגעה לגולן שהיא מורכבת, משרדי הממשלה עדיין  23 

פגישות פיזיות מחוץ למשרדים. אז זה מה שעמד מאחורי היעדרם של משרדי הממשלה מהפאנל. לא יוצאים ל 24 

ברמת החלופות, למעשה חיים ואשכול שירטטו כמה מתווים שמעגנים את הדרך לחלופות לאיך לנהל את  25 

ים, הדיון הזה. כששני הצדדים הקיצוניים, או לא קיצוניים, אבל זה בעצם לאסוף רק את השחקנים המקומי 26 

תושבים, מווריאציה של סטטוסים, ונציגי משקים שמקדמים ומעוניינים לקדם פרויקטים חדשים לטורבינות  27 

רוח, ונציגים של משקים שאינם מעוניינים שיקודמו בשלב הזה פרויקטים חדשים של טורבינות רוח. זה בעצם  28 

ע והגנים, את עמותת שומרי מוציא מתוך הפאנל גופים חיצוניים כמו החברה להגנת הטבע, או רשות הטב 29 

הגולן ואת היזמית אנלייט. גם לגבי אנלייט אני אתייחס רגע כי גם זה דברים שנאמרו. אנלייט היא יזמית,  30 

היא שחקן אחד, היא לא מייצגת את כלל היזמים. יש יותר מיזם אחד, היא אומנם השחקן המרכזי במגרש  31 

רגיה שהיו רוצים לקדם פרויקטים של טורבינות רוח שלנו, אבל היא לא מייצגת את כל היזמים במשק האנ 32 

בגולן. אז החלופה השלישית מדברת על להישאר עם האנשים שלנו, מהישובים שלנו. כי ההחלטה הזו בסוף  33 
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היא החלטה של אורחות החיים, העתיד, ואנחנו. אם זה עתיד כלכלי או סביבתי לא משנה. החלופה הראשונה  1 

ם בחברה להגנת הטבע או רשות הטבע והגנים, וזה בעצם מזכיר את הפאנל אתם תראו בעצם שאנחנו בוחרי 2 

המקורי, עם תוספת של תושבים שהם משני צידי המתרס. על סוגיות מההערות הפרטיות שלכם לגבי זה שעצם  3 

החלוקה לתושבים שהם מאגודות חקלאיות, או שהם גם מאגודות חקלאיות וגם הקהילתיות, או כאלה שהם  4 

קהילתיות, מגדיל את שיח הסטטוסים בתוך המרחב הגולני שלנו ולא נכון להתייחס לתושבים רק מאגודות  5 

בחלוקה של סטטוס לפי השתייכות לעבודה כזו או אחרת. עוד הערות שהגיעו, זה לגבי רשות הטבע והגנים  6 

כתב או והעובדה שאינה צריכה להיות נוכחת בפאנל. אבל אני חושבת שחשוב כל מי שהעביר התייחסויות ב 7 

 8 טרם, אני חושבת שזו ההזדמנות שלכם ולא נכון שאני אציג את ההערות וההארות שלכם. אם יש עוד שאלות?

יש לי הערה, חסרה לי פה חלופה אחת, אני לכל אורך הדרך אומר שבעצם אנחנו  חיים ספיריה ]אלוני הבשן[: 9 

איש ציבור אחד ממדינת ישראל, אדם  תושבי הגולן לא בעלי הגולן. אם חלופה שלוש תועתק ויתווסף פה עוד 10 

 11 מוכר, אחד בעד ואחד נגד התמונה מושלמת מבחינתי.

 12 לא הבנתי חיים רוקח ]ראש המועצה[:

בוא ניקח למשל, יש פרופסור אלישע הס מבר אילן, עומד בראש המחלקה  חיים ספיריה ]אלוני הבשן[: 13 

ך שנים. לא חוכמה את האנשים המצוינים לגיאופיזיקה, גם מדען, שהיה איתנו שותף במאבק על הגולן במש 14 

האלה לשאול מה דעתם רק בזמן מאבק על הגולן, גם כאשר אנחנו מדברים על התפתחות הגולן בצורה כזו או  15 

אחרת או על שינוי פני הגולן, שווה לשאול את האנשים שהיו צמודים אלינו המון שנים. שאני באופן אישי  16 

ד בעד ואחד נגד, וזה מייצג את אזרחי מדינת ישראל. למרות שאני מאוד מעריך את דעתם. אפשר להביא אח 17 

 18 150אומר דוגרי, המחשבה שלי בגדול היא עד כדי כך שהנושא הזה צריך להגיע לממשלה. כי לא מדובר על 

 19 טורבינות בעוד כמה שנים. 750טורבינות, מדובר על 

שאנחנו תושבי ותושבות הגולן, אין לנו בעלות על הגולן בהקשר של שינוי  ההסוגייעלתה  :ארנון מנשרוב יסמין 20 

 21 פני הגולן לדורות, זו גם אמירה שחזרה על עצמה.

אני אגיד לך משהו, אני חושש. כי ברגישות של העניין, אני לא יודע יעקב הזה מה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 22 

לה את זה או שאני אעלה את זה, אז יגידו רגע הוא בעד, דעתו, או הפרופסור השני שאמרת. אבל ברגע שאני אע 23 

שנה הוא דיבר נגד הטורבינות. ועכשיו אני אביא עוד אחד, תביא אחד נגד, זה לא יגמר.  25פעם הוא לפני  24 

הרגישות כאן, משום מה, והחשדנות כאן משום מה בנושא הזה, היא כזה בלהבות. ואני שואל באמת, האם  25 

 26 נשי מקצוע או שאנחנו צריכים לדבר בעצמנו?אנחנו צריכים להביא א

 27 אבל בחלופה אחת הבאת את האנשים מבחוץ. גלעד הילמן ]אבני איתן[:

אני חושב שהאנשים שאני הזכרתי עכשיו שמות, אני יכול להזכיר עוד, פוזיקר,  חיים ספיריה ]אלוני הבשן[: 28 

 29 פך, אנשים מבוגרים עם ראייה רחבה.מנדל, לא יודע בעניין הזה, מדובר על אנשים שלא יוצרים מתח, לה

 30 ה כאן.'אין לי התנגדות אני רק לא יודע מה יגידו החבר חיים רוקח ]ראש המועצה[:
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השאלה המרכזית היא למה הפאנל ומה אנחנו רוצים בסוף? בהתאם לזה קובעים מי  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 1 

יש פאנלים שעומדים בפני  .מו. במקרה הזההליך, הוא לא עומד בפני עצתנכון שיהיה שם. הפאנל הוא חלק מ 2 

ה ששמענו כבר את כל הגופים, נקודעצמם, ואז אפשר להביא פרופסורים מכל מיני מקומות. הפאנל הזה בא ב 3 

והסבירו למה זה חשוב, ויש כאלה שהסבירו למה זה לא בסדר. ו מכשתאת כל אחד והאינטרס שלו. יש כאלה  4 

אם בכלל. הפאנל בסוף, ושמענו את כל האנשים שמעורבים בפרויקט העתידי שאין לי מושג מתי הוא יקרה  5 

מת עלאת אותם אנשים עם שינויים קלים, פעם אחת  ושיבלהלפחות ככה אני חשבתי, התכלית שלו, זה  6 

לשאול  ך ההרכב,שהוא רוצה מתואת מי  אול שאלה פתוחה שבא לו מתוך ההרכבביניהם. לאפשר לכל אחד לש 7 

הזדמנות גם לשאול את השאלה תהיה צרתם דרך אגב, שאלתם הרבה מאוד שאלות. ישאלות אחידות שאתם י 8 

אני לא יודע  כיוון חשיבה שהוא בא איתו,איזשהו אולי ישנה פה למישהו ואולי הפעם, זה וגם לשמוע תשובות.  9 

התהליך הוא תהליך תזכרו, כל כך מסובך. כי בסוף  שאפשר לוותר על הפאנל אם זהאני רוצה לומר  .כמה 10 

 11 והאם זה משאל עם? האם ז .ובישיבה הבאה יהיה דיון על איך בכלל מחליטים בנושא הזה ,שהמליאה עוברת

שיושב כאן מייצג כמה מי עד הצבעה במליאה,  ואם זוהצבעה במליאה?  ועדה מקצועית? האם זוהחלטה של ו 12 

לכן אני לא חושב שצריך להפוך את הפאנל הזה  .ישוביאת היישוב שלו, אולי צריך לעשות תהליך בתוך ה 13 

 14 ה משהו שהוא לא.זלאי

שאל עם וכאלה, שנעשה מלדוגמה חינוך בגדול, החלטות כאלה, סתם  חלטה שהיא,הכל  בועז רפפורט ]אודם[: 15 

 16 .יםצריך פעם אחת להיות החלטי

 17 אני לא אמרתי מה שאני חושב שצריך לעשות, זה לא תפקידי, אני לא חברה מליאה. ל[:”שוקרון ]מנכאשכול 

מקבלים החלטה, אתה יכול להגיד  "איך"-אני אמרתי שבדיון מליאה נזרקים הרבה דברים, המליאה תדון ב 18 

מהלך  י לא חושב שזהאנ אני לא נכנס לזה. לכן חיים צריך לקבל החלטה.זה הגיוני,  ,שלא נראה לך משאל עם 19 

כי אני וחיים דיברנו, ואני לא חושב  כל כך דרמטי שאנחנו עושים ממנו עכשיו. אז תשאלו למה דחינו, אז כן 20 

 21 דרך אגב. כשאנשים לא מרגישים עם זה נוח, מכניסים אג'נדות, לי אין אג'נדהשנכון לעשות מהלך כזה חשוב 

, זה מאוד הציק לי, הציק גם או לא זוכר , אם אתה זוכרבדיון על נופי גולן חיים ספיריה ]אלוני הבשן[: 22 

ספר שלהם בשדה אליהו, בסוף הלחבר בבקעת הירדן הוא סיפר לי מה קרה עם בית  סמסלאחרים פה. שלחתי  23 

פעלה הבעד. הוא אמר רק טוב, חברת ה והוא ניצח, כולם הרימו ידסמס הזה ההישיבה הקראתי לכם את  24 

 25 .שהם לא מהגולן ני אומר עוד פעם, חסר פה אזרחי מדינת ישראלאז . אלבית הספר עשתה רק טוב

, אני באתי ניטרלי ליסמין ולאשכול על התהליך עד כה קודם כל, אני רוצה להגיד תודה :]נוב[ מרגלית אורי 26 

הוא פאנל צריך להיות בפאנל הסופי. הפאנל הסופי מה ולאט לאט גיבשתי את דעתי. ואני רוצה להגיד לדעתי  27 

שנתנו את דעתם על הטורבינות, שאנחנו נוכל לשאול שאלות כמו שהרצו לנו ומיד את כל אלה בא להעש 28 

להביא תושבים בעד, תושבים נגד, יעשה טוב. גם אלה האנשים שצריכים להיות, אני לא חושב וששלחנו לכם.  29 

ושכל אחד ות, לשאול את השאלות רצאתנו לנו את ההנפשוט להביא את אנשי המקצוע ש ככה הכל פה תוסס. 30 

 31 לא נראה לי מסובך. זה הכל. יגבש את הדעה שלו.

 32 .אתה מדבר על חלופה אחת מורחבתאז  חיים רוקח ]ראש המועצה[:
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כל עם קורה בסוף החלטה בפאנל, זה הכל תלוי במה ושהי נקבל איזנחליט או אני חושב שבשביל ש דויד וולף ] 1 

לקבל פה החלטה האם  קודם , צריךסיכום פאנלבלראות נדע מה אנחנו רוצים אנחנו בשביל ש .התהליך הזה 2 

אם אין פה החלטה של המליאה אז פחות רלוונטי את מי אנחנו שומעים ? הליאהמבכלל יש פה החלטה של  3 

בפאנל, פחות משפיע. ואם מחליטים שיש פה איזושהי הצבעה ובסוף הולכים להחלטה, אז צריך לראות איך  4 

מזה. בואו נקבל החלטה מה קורה בסוף, מה בסוף כל התהליך הזה באמת עושים את זה, לפי דעתי זה נגזר  5 

 6 קורה, ולפי זה נדע מה אנחנו רוצים לראות במפגש האחרון.

בא לפתחה של החלטה של מליאה. אם יש עניין  גם אני לא ממש מבין אם זהאני מסכים איתו,  חבר מליאה: 7 

אז קצת מיותר כל  ,אם לא ויש לו חשיבות. שהמליאה צריכה לגבש החלטה, אז כל העניין הזה הוא רלוונטי 8 

 9 השיח הזה.

רגע חיים, אני צריך להזכיר שהפאנל משודר החוצה, הוא גם חלק מתהליך שיקוף  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 10 

 11 ושיתוף ציבור.

 12 וההצבעה הזאת תקפה? רגע האם אנחנו עומדים בפני הצבעה? חבר מליאה:

רק מזכיר שיש תושבים שיצפו בזה, ואתם אני איתך אני שם עובדה. אני לא מתווכח  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 13 

 14 מייצגים ציבור.

כל יוצא כלפי חוץ, אל התושבים. ש מהאני מסכימה עם העניין הזה, וגם  :]כפר חרוב[ שגיב שפאן עמית 15 

 16 פאנל או אין פאנל, איך עושים את הפאנל שנמצאים. י, את אותו בלבול כמו שאנחנו מה הם רואים התושבים

אם אנחנו לא יהיה, פאנל להחליט על איך ההם בכלל לא יודעים מה קורה. עכשיו אי אפשר באמת, אין מה  17 

ברגע שנדע איך ההחלטה מתקבלת, ועל זה אנחנו צריכים לעשות את חלטה מתקבלת. היודעים בסוף איך ה 18 

לא, אבל בסדר זו כבר דעה אחרת, זה לא קשור לדיון עכשיו. אין מה  הדיון, איך שזה יבוצע. ובעיניי משאל עם 19 

לעשות כרגע פאנל, אם התושבים ואנחנו לא יודעים מה ההחלטה בסוף. ואנחנו עומדים מולם פה בפייסבוק,  20 

 21 ובעצם לא יודעים מה זה אומר. 

אני חושב שאנחנו צריכים החלטה. עכשיו אני פחות מסכים עם הנושא שחשוב לקבל  גלעד הילמן ]אבני איתן[: 22 

לתת להנהגת המועצה את מלוא הבסיס לקבל את ההחלטה, אם היא תחשוב שזו החלטה למליאה אנחנו  23 

מה טוב. לגבי הרכב הפאנל אני  ,בין הגופים שיובילו מנהיגי המועצהבהידברות אם זה יהיה ו, לרשותהנעמוד  24 

 25 ן אני באופן אישי רואה בחלופה אחת הכי דומה.חושב שזה צריך להיות כמה שיותר דומה למפגשים שהיו. ולכ

שי, גם אם הוא ארוך וחלק מהאנשים חופאני מאפשר שיח  רך כללרגע, חברים בד חיים רוקח ]ראש המועצה[: 26 

 27 בבקשה ברשות דיבור. והבלגניםכועסים עליי, דווקא בגלל הרגישות כאן 

כי הטורבינות היום  ,אני חושב שנכון יהיה לדבר על בידוד אנרגיה מתחדשת בכללותה :]אניעם[ אוחנה רני 28 

בסוף הדרך. אנחנו  700-, ולסלק את החשש שמדובר ב40כבר קיימות, כל הדיון הזה מדבר על עוד  110 29 

ם טורבינות, אנחנו מדברים על אלפי דונמים של ביבי, ואם אנחנו כמדינה לוקחי 40על עוד כרגע מדברים  30 

ואני חושב שבסופו של יום, צריכה להתקיים פה הצבעה שאומרת איך  ,אחריות על המקום שאנחנו גרים בו 31 

שנים קדימה לצורך העניין, אז כן  10אנחנו נציגי התושבים רואים את מדיניות האנרגיה המתחדשת בגולן  32 
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ג את כל החומר שאספנו אצישבוע הבא צריכה להתקיים פה הצבעה בפגישה שתהיה אחרי הפאנל. אני אישית  1 

יש  וכן נראה את רוח הדברים. תושבי אניעם. לא תהיה הצבעה אני חושב, אבל כן נשמע את הדיוןבפני  למדנוו 2 

 3 אם אני אראה אחרת בישיבה. לי דעה שגיבשתי אבל אני לא בטוח שאצביע על פי צו מצפוני

וע באף אחד במה שאגיד עכשיו, בסדר ואני ה. אני לא מתכוון לפגישני רורגע, תעצ חיים רוקח ]ראש המועצה[: 4 

, או כל מיני כאלה מושגים. אני מדבר בלשון בני "הואיל ולכאורה"ומזכיר, אני לא עורך דין, ולכן אני לא אגיד  5 

הצוות המוביל נקרא לזה ככה, שוקלים בעצמנו מה נכון לעשות, עכשיו  ,זה ככה. אנחנואת אדם, בסדר? נתחיל  6 

אני אקח אתכם למצבים בכוונה הקיצונים שבעניין, לא כי חס וחלילה אני רוצה לפגוע במישהו. אלא כי אני  7 

רוצה להציג מצב, וחלק מהאנשים גם שאני אזכיר כאן בבקשה סלחו לי, בסדר? כי אני לא בא להציג אתכם  8 

מה דעתם, , אני בא להציג את הקונפליקט. לו יצויר, עכשיו כשאני שואל את מושב מעלה גמלא, ליליבצד הש 9 

אני אקח  אז מה עשיתי?צביע? יאני לא יודע בדיוק, אני כן יודע, אפילו אפשר להגיד. רובם בעד. מה גלעד  10 

והיישוב הצביע, נכון?  שוב.ימישהו אחר, אני אקח את חיים, שיושב כאן מולי, חיים עשה תהליך, בתוך הי 11 

ישוב, בלי קשר למה יההחליט שאם חיים היום יצביע הוא יצביע למה ש אמיןהחליט, היישוב הצביע, ואני מ 12 

אל תתייחסו  ,מה אנחנו אומרים לכם כל הזמןכי  וזה גם מה שאמר רמי באיזשהו מקום.דעתו האישית, נכון?  13 

 14 גולן.למה שהיישוב רוצה, אלא תתייחסו למה האינטרס של ה

 15 .כל אחד שהצטרף לפורום הזה נשבע אמונים למדינת ישראל חיים ספיריה ]אלוני הבשן[:

 16 .נכון חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 17 .הציבור שבחר בו, בחר בו על פי הראייה של הציבורו חיים ספיריה ]אלוני הבשן[:

שום כוונה לפגוע באף אחד. אני פשוט מנתח את שוב, אין  .נכון, יותר מזה חיים רוקח ]ראש המועצה[: 18 

באופן אישי הוא בעד, ואם הוא ישוב מכאן. בסדר? עין זיוון, תומר, יהמצבים שיש לי, ואני אקח יישוב מכאן,  19 

אני ואלרום אותו דבר, אבל יותר חזק.  .עין זיוון? נגד חליטומה הצריך להצביע הוא היה מצביע בעד. אבל  20 

צד מהספר אחד שלנו, וסליחה שאני אומר את זה, זה לא הטורבינות ולא הכסף, האינטרס משאומר לכם  21 

אני מנסה  ,ת בתוך היישובים. רגעעה הזאת שקורעקודם כל הביחד שלנו בתוך היישובים, הקריאלא האחד.  22 

, יםגלוי, ויותר לוייםגלגבש לכם את מה שאנחנו עושים כבר למעלה משנתיים. ויש כמה מהלכים שהם פחות  23 

 24 חנו עובדים על זה, כל הזמן. לפעמים זה עולה לפעמים זה יורד, אבל זה מהלך אחד שלם בסופו של עניין. אנ

 25 *התפרצויות*

זה לא, אני אומר את  ,יש כאן הרבה מאוד שיקולים, ואני מה שהכי מטריד אותי חיים רוקח ]ראש המועצה[: 26 

טורבינות נוספות או משהו כזה. אלא אם  40 טורבינות נוספות או 10יהיו זה בצורה הכי פשוטה, זה לא אם  27 

אני אקח דוגמה עכשיו את רמות. יש  ,נצליח לשמור ביחד על השיח בינינו. כי במושב רמות, אתם יודעים מה 28 

ליד אלוני זרע פבשיח שלם היום על הקטע של הטורבינות. הם אמורים לעשות טורבינות. אתם יודעים איפה?  29 

 30 וקשת. זרע פבשלהם  לפגוע בחבריםות, האם נכון, ויש דיון בתוך רמ .הבשן וקשת

 31 *התפרצויות*
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זה קיימנו כאן שיח.  מבחינתי, מה שעשינו כאן,של כל שני הצד ה .זה דבר אחד חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

ותודה רבה  ,אנשים מתוך הגולן, וקיימנו שיח מכבד ושיח יפה וגם מדהיםכקיימנו שיח כנציגי היישובים,  2 

ויש הרבה מאוד אמוציות בדבר הזה, ויש הרבה מאוד תגובות על הדבר הזה. השיתוף הזה הוא חלק . ליסמין 3 

כל אחד ואחד מאתנו הוא חלק חלק מאנשי הגולן, מהתהליך הנכון לעשות ולשתף כי אנחנו חלק מהגולן,  4 

אתם מודעים  כל הזמן. לא תמידותחת הידיים רגליים העכשיו יש דברים נוספים שקורים לנו תחת  .מיישוב 5 

מחדש  צהלזה, לא תמיד גם אני מודע לזה, אבל קורים כל הזמן דברים. לדוגמה, נכון להשבוע, פתאום צ 6 

-ודונם תאים פוט 10,000ה להגיד עכשיו משהו כמו עוד בא, שכחתי את הקיצור הראשון, ש41תוכנית מספר  7 

יזמים לא מועצה. אנחנו מקדמים  שלדונם  10,000את זה. עוד  שחשבנו שעצרנו א.הבכוולטאים באזור עמק  8 

דונם  10,000ועכשיו באה המדינה ורוצה עוד שש ועוד משהו כמו  ,ודברים וגגותחוץ ממאגרים ודפנות  6,750 9 

את האפשרות. בין הברון לבין עורבים,  םלעשות אנרגיה שאובה, יש לה יםרוצ ,מי גולן לדוגמה .אהבכבעמק  10 

אנחנו עוד מעט  .שובים בדרום הגולן שרוצים לעשות אנרגיה שאובה עם הכנרתינכון או לא נכון? יש י ,אוקיי 11 

לא שאני מתנגד, רק אני דורש שהקווים יהיו תת קרקעיים, אוקיי? אז יש כאן  .נהיה הבטרייה של המדינה גם 12 

הרבה מאוד מהלכים שקורים שאנחנו מודעים להם ולא מודעים לזה. ובסוף אתה צריך לתכלל את כל הדבר  13 

מקיימים מספר כבר ה, ולראות את הכל. אני אגיד עוד דבר אחד ואני משחרר. מתוך כל העניין הזה, אנחנו הז 14 

מרכזי המשק בעיקר של היישובים שעתידים לשים עוד טורבינות. וזה הלך ולא קטן של דיונים עם היזמים,  15 

עם. קובי נכח בחלק מהדברים. , ואז חזרנו עוד פעם ועוד פעם ועוד פסעיף מסויםלקראת סגירה, ואז התפוצץ  16 

אתמול קיימנו דיון אחרון, ואני מקווה מאוד שהצלחנו לסכם את הדברים, ואם הצלחנו לסכם את הדברים,  17 

שאני חושב שבסוף הוא מסכם את הדברים  ,ונביא את ההסכם הזה אנחנו נבוא איתם בצורה מסודרת, 18 

יבוא תחת הסכמה, וזה מבחינתי הדבר הכי  שאמרנו כאן. בסוף הוא מסכם את הדיונים האלה שנעשו. הוא 19 

תי? אנחנו גתי בהתחלה, זוכרים מה הצגחשוב. אם נצליח לבוא עם הסכם שמשקף את המדיניות שאני הצ 20 

וכן הלאה, שייערך על ידי מכון שמיר וצוות מקצועי שיבדקו ויערכו בדיקה על  הניטור, בדיקנכנסים לתהליך  21 

אני אומר את זה  ,במהלך השלוש עד חמש שנים האלה, אני מקצר הטורבינות, במשך שלוש עד חמש שנים. 22 

בקיצור, במהלך השלוש עד חמש שנים האלה אנחנו נבדוק את כל הנושא הזה קצת יותר לעומק, בסדר? צוות  23 

מקצועי, צוות מקצועי אמיתי שיבדוק את העניין הזה. ואחרי שלוש חמש שנים, בתוך השלוש חמש שנים  24 

 25 שקים להתקדם עם תוכניות.האלה אנחנו נאפשר למ

 26 זה חדש? ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

ש שנים אנחנו חמעד  שלושהתוך בלא לא חדש, אמרתי את זה גם בשלב הראשון.  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 27 

בין חמש לשמונה שנים,  ח לוקחושל טורבינות כתוכניות תהליך להתקדם עם תוכניות, ם משקילנאפשר  28 

חמש שנים, זה אומר אתה תראה כאן את הטורבינה הראשונה במקרה הטוב עוד ? אם אני אעצור אותם אוקיי 29 

 30 אם בכלל. בעוד עשר שנים, כנראה בעוד שלוש עשרה.

 31 .אז בעצם ממשיכים כרגיל אבל עושים כאילו אביעד פרקש ]יונתן[:

 32 אבל למה? למה להגיד ככה?לא.  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 33 תן לי דוגמה אחת בממשלה שאתה עושה בלי טריקים ושטיקים. ונתן[:אביעד פרקש ]י
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אביעד אתה אומר שאני עושה שטיקים וטריקים? אז אני אומר לך בחד וחלק אני  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

 2 לא עושה. לא תקום טורבינה בחמש שנים.

 3 .אתה אומר לא יקום, זה גם ככה לא יקום זה לוקח זמן אביעד פרקש ]יונתן[:

שהוא מתקדם יותר מהר, אפשר להיות ואם כן? אם עמק הרוחות לדוגמה, יכול  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 4 

 5 עשה?אלקדם אותו לשנה הבאה לעשות טורבינות? אז אתה בעד שאני 

עזוב אפשר להיות נגד אפשר להיות בעד, אני רק אם עושים במקביל אז לא עשינו כלום.  אביעד פרקש ]יונתן[: 6 

? אנחנו פה תהליך ההחלטה?מה בסוף שאלו פה כבר כמה אנשים, ו ננהל את זה בצורה פשוטה. אומר בוא 7 

שלושים איש, המון זמן. כולנו עם מעט מאוד זמן פנוי, שמשקיעים בזה המון, וזה ראוי וזה טוב. אנחנו פשוט  8 

שאנחנו יושבים  פאנל, אני לא חושבללא יודעים לאן זה הולך. אני לא מעניין אותי איזה תחלופה תהיה  9 

הוא חשוב ומצוין, אני סומך עלייך ועליכם.  ישלושים איש בשביל לדון איך יהיה הפאנל הזה, הפאנל הזה בעיני 10 

אז בשביל מה אנחנו עושים את כל הדבר הזה? לדבר כמעט לא דיברנו, אתה מבין בין השורות מה כל אחד  11 

 12 רוצה, אתה מבין שברוך בעד, גלעד בעד, וגלעד השני נגד.

 13 טורבינות.לך ברוך בעד ואין לו טורבינות אתה נגד ויש  ברוך כהן ]שעל[:

, בשמחה ובכבוד. אני דבר עצמוברוך אם אתה רוצה לנהל שיח על ה ,זה הקטע, אני בעד אביעד פרקש ]יונתן[: 14 

לא כל  אבל בוא ננהל שיח, אחד מול אחד,בוא ניקח כמה שעות ונדבר על זה. לא יודע איך אתה יודע שאני נגד,  15 

אנחנו מצביעים על זה? מה  , הרבה אחרים שאלו,פעם במליאה. אני שואל שוב אותך חיים מה קורה בסוף 16 

של המליאה? נכון יש פה כמות של מה היישוב רוצה וכו', בסוף אתה צריך להגיד לאן אנחנו הולכים,  המשקל 17 

 18 חבל על הזמן.

הביא את ההסכם, אם נצליח, אני לא יודע. הוא אני מנסה להסביר. אם נצליח ל חיים רוקח ]ראש המועצה[: 19 

כי ההסכם אומר, שוב פעם מה שאמרתי מקודם,  .למעשה איזשהו שיווי משקל, וזה לא טריקים ולא שטיקים 20 

אני לא אחזור, לפני שקטעת אותי. והוא אומר שהיישובים האלה ממשיכים בהליכי התכנון, אנחנו יכולים  21 

 22 ?חשובלא  להתערב באיפה ובכמה. חשוב או

 23 אז זה לא משנה מה נעשה. אביעד פרקש ]יונתן[:

, לאחר פו של ענייןאז אפשר להרים ידיים מראש ולהגיד חברים דיי, אוקיי? ובסו חיים רוקח ]ראש המועצה[: 24 

למה בין שלוש לחמש? כי אתה יודע  .יעשה שיכול לקחת בין שלוש לחמש שנים, זה מה שגם כתוביתהליך ש 25 

האם זה נכון עם  ,אני רוצה לראות האם זה נכון עם הציפורים .דותעובהאלה ת ורבינוטהאני רוצה לראות את  26 

ולא רק אני  .וכן הלאה וכן הלאה ,סאונד-האינפרההאם זה נכון עם  ,האם זה נכון עם הריצוד ,אבקההה 27 

אלה שיודעים יותר טוב ממני. ובסוף בחוזה כתוב וכל ראה, אלא יראו את זה דוקטורים ופרופסורים א 28 

בריאותית או פגיעה סביבתית ה פגיעשבמידה ויגיעו למסקנה שהכל תקין, ימשיכו. במידה ויגיעו למסקנה שיש  29 

משמעותית, המשקים מתחייבים, מתחייבים בחתימה עם עורך דין. הוא ניסח את החוזה הזה. מתחייבים בפני  30 

שנעשה להם כסף הין להם זכות לתבוע אותנו את המועצה או מישהו אחר על אובדן עורך דין שהם עוצרים, וא 31 

 32 ליכים.תההכתוצאה מ
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 1 ואם אין את ההסכם? אביעד פרקש ]יונתן[:

 2 נכנסים לפייט מול כל המדינה.ואם אין את ההסכם הזה אנחנו כנראה בבעיה  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

אם  כלומראמרת עכשיו לא הזכרת בכלל את נושא הנראות, אבל בכל מה ש חיים ספיריה ]אלוני הבשן[: 3 

הבדיקות יוכיחו שאין שום בעיות בריאות, ולדעתי הבעיה היחידה היא בעיית הנראות. אף אחד בארצות  4 

 5 להקים ביוסמיטי פארק, פארק טכנולוגי ייצור רוח. היום בונים טורבינות רוח בים. יעזהברית לא 

אני לא חושב שאנחנו יכולים אני לא חושב שאנחנו צריכים להצביע, אין לנו זכות.  בועז רפפורט ]אודם[: 6 

האבקה, אוטיזם, הכל הסיפור של שראה הגולן עוד שלושים שנה. אני גם חושב שהוא צודק וילהחליט איך י 7 

פותר  זה לדעתי לא נכון. אולי לא. אני חושב שנורא פשוט לנו בגולן לעשות משאל מהיר, אתהכל ההיסטריה ו 8 

אני לא חיסונים, נגד טורבינות.  יש אצלנו אנשים שהם נגד את הבעיה. אני לא יודע ביישוב שלי, אין לי מושג. 9 

לא בעיה שכל יישוב ידאג להביא את יודע מה כולם רוצים. אני אשב פה ואצביע כשאין לי מושג? מי אני? זו  10 

מתושבי הגולן לא רוצים לראות העמודים  80%-ש ואז אנחנו נדע מה קורה. פתאום יתברר לך התוצאות שלו, 11 

 12 אני אישית מרוויח מהעמודים. .האלה

אבל ברור שאם  .לזהשיהיה משאל תוך שעה, הוא לא התכוון הוא לא התכוון  חיים ספיריה ]אלוני הבשן[: 13 

 14 יהיה משאל כזה יהיה תהליך של אנשים שהולכים ליישובים לערבי הסברה.

 15 אתם חברים דרוזים שחתמו על טורבינות, הם מפחדים עכשיו להמשיך דיברתי ע בועז רפפורט ]אודם[:

כלומר הם רוצים  הם אמרו לי תראה מה זה.קשות וזה, אבל  ןהתהליך מתוך העניין שהחברות של הדרוזים ה 16 

אחד לא ירוויח שם  ףים את הטורבינות ממזרח למג'דל, המדינה בסוף יש לה שם אזור מפורז, אהקל 17 

, ן, שאני הכנסתי אותשל מוטורולהאני אגיד לכם מניסיון אישי שלי, באודם היו אנטנות  והטורבינות יעבדו. 18 

מטר  200 ןה קרינה ולא היה בטיח, אבל התנגדו וצעקו. לקחו את האנטנות שמו אותיתובאו ובדקו, ולא הי 19 

אז אני לא רוצה להיות טמבל. אבל  ולא רואים את הכסף. פועלות ואף אחד לא מרוויח כסף. ןמאודם, עכשיו ה 20 

 21 ה באודם, שלא רוצים זריקות חצבת וכו', הם נגד ורובם יהיו נגד, אז הם נגד.'אפילו אם החבר

ביישוב, לא צריך אישור שלנו.  אצלובועז בוא, כל אחד יכול לעשות את התהליך  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 22 

הזה, עין זיוון עשו את התהליך הזה, רמות עושים את חיים עשה את התהליך הזה, אלרום עשו את התהליך  23 

החלטה פנימית של  והתהליך הזה, כל יישוב יכול לעשות את התהליך הזה אצלו. לא צריך אישור שלנו, ז 24 

אני חושב שזה מבורך. ושוב פעם דרך  .עושה את התהליך או לא. אוחנה עוד נכנס לתהליך הזההוא היישוב אם  25 

 26 דוד ואחר כך רונן. יתוף ציבור שחייב להיות מכם, בסדר?אגב, זה חלק מהשיח והש

אני חושב שזה לא נכון, בסוף אתה נבחר ציבור, אתה נבחרת ע"י הציבור להוביל את  דויד וולף ]נאות גולן[: 27 

הרבה פעמים  .עכשיו אתה צריך להחליט. כנבחרי ציבורגם הגולן קדימה. אנחנו נבחרנו ע"י היישובים  28 

ויש החלטות  .ואנחנו מאשרים או לא מאשרים ואתם ממליצים ההנהגה של המועצה, דיליההחלטות מגיעות  29 

תנו יויש החלטות שאתה מבין שאתה רוצה את המליאה איתך והיישוב איתך. ואז כל אחד מא .פורמליות 30 

בסוף  .מיצג של הגולןשהו ייצג דעה אחרת, בסוף אנחנו מייצגים איזממייצג ציבור מסוים, גם אם הציבור שלו  31 

מה עושים  ההחלטקבל ך ליאתה יכול גם להגיע להחלטה שבסוף עושים משאל עם של כל חברי הגולן, צר 32 
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שזה גם זה נכון גם לטורבינות ונכון גם לגבי תיכון  .אם זה אנחנו או אם זה בסוף אתה, אם זה המליאה .בסוף 1 

זה משהו שאדם אחד מחליט, האם זה משהו שהמליאה מחליטה, האם  י שנים קדימה.משהו שמשפיע בעיני 2 

 3 צריך להחליט פה ברמה העקרונית, איך רוצים לעשות את ההחלטות היום. .האם התושבים מחליטים

אז אני אומר את האם תתקיים בסוף הצבעה במליאה ועל מה היא תתקיים?  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 4 

ו של עניין. אנחנו מקדמים בו זמנית הרבה בצורה הכי פשוטה, בסדר? אני לא יודע נכון לרגע זה, מה יהיה בסופ 5 

מאוד הליכים, מתחת לפני השטח, שאתם פחות מודעים לזה. אם נצליח להגיע להסכם בסופו של עניין,  6 

ונצליח לגבש הסכם שנגיד תואם פחות או  ,לדוגמה עם המשקים שצריכים להרכיב, עם חברת אנלייט ואחרות 7 

אם השיו, נביא את ההסכם הזה להצבעה במליאה. אבל השאלה היא יותר את המדיניות שאנחנו התווינו עד עכ 8 

אני לא אעמיד אתכם במצב שאתם תילחמו, כי  .נצליח להגיע, ואם לא נצליח להגיע, אז נביא את זה לידיעתכם 9 

 10 אנחנו הולכים למלחמה, זאת הולכת להיות מלחמה.

נגד העניין הזה. בעין זיוון באופן לא סופי, אני מעין זיוון, עין זיוון עברה תהליך והחליטה  :[זיוון עיןן ]דג גדי 11 

אין טורבינות אבל יש את הטורבינות של קשת ושאר הדברים האלו באזור, יש את הקו מתח גבוה, שממש  12 

לישית, אני רוצה החלופות שחיים הציע, אני מתחבר לחלופה השהזה של מציק להם. אני רוצה להתחבר לעניין  13 

לא העמודים האלה שמפריעים לקו מתח גבוה הזה,  .לשמוע את הירוקים, אני רוצה לשמוע רק את החקלאים 14 

בתהליכים לא תהליכים זה עבר. אבל לא חשוב, כולם מסתכלים קדימה. מצד יודע מי אישר אותו, זה ממש  15 

נוף מאוד מפריע לי והעמודים מאוד מפריעים והאני חי פה ומתפרנס פה,  .ציבור, את הירוקיםאת השני יש לנו  16 

מקום להגיד כל הכבוד על עבודת המטה גם אז מה שחיים הציע, ופה יש  לי, אבל אני צריך גם להתפרנס. 17 

לחיים, באמת כל הכבוד. אני חושב שמה שחיים הציע, לפרוס את זה לחמש שנים,  ,לאשכול ,ליסמין שנעשתה. 18 

אני שומע את הלוחות הסולריים האלה, זה מבהיל כשרוצה להגיד שאני  .מתקדםמתפתח ולראות איך זה  19 

למדינת ישראל, ועם  נואותי לא פחות אם לא יותר. כי זה עשרות אלפי דונמים. עכשיו אנחנו פה יושבים, נשבע 20 

אבל אני פה  .חשוב לי מאוד לשמור על החברים שלי מהיישובוכל הכבוד לכל אחד והמשק שלו והקיבוץ שלו,  21 

אני חושב ש לי אחריות אישית. אז אני חושב שמה שחיים הציע, זה צריך להיות הכיוון ללכת אליו. יושב וי 22 

כן משאל עם, לא משאל עם, לרגע חשבתי שמדובר במשאל עם שהסולידריות בין המשקים, ובין תושבי הגולן,  23 

 24 במדינת ישראל. אז אני חושב שהסולידריות בין תושבי הגולן היא מה שחשוב. 

אני קודם כל עקבי עם כל התפיסה שלי, שאומרת שכל  .את הדבר הבא גידאני רוצה לה ]קלע אלון[: גאון רונן 25 

 26 רתהליך ההחלטות הזה הוא צריך להיות של הנהלת המועצה, ולא תהליך אתונאי. עם כי אני חושב שהתוצ

זה לא כן עושים  המלצות. עכשיו תהליך קבלת ההחלטה פה הוא לא דיכוטומי, ואשצריך לבוא מהמליאה, ה 27 

מניפה של פרמטרים, שכל אחד מהם עשוי להשפיע על ההמלצה לטעמי לה וי, או לא עושים לה וי. יש פה  28 

ההנהלה. אבל לפני שאני רוצה  ואני חושב שמי שצריך להחליט את ההחלטה ז .הציבורית של המליאה להנהלה 29 

האם זה נכון שהמדינה  .את הדבר הבאאני הייתי רוצה לשאול  תעשה, מליאהשהלהגיד לכם מה אני חושב  30 

תוכל לכפות עלינו כמו שברוך רמז, בלי שתושבי הגולן, בלי שהמשקים ייהנו מזה, שיעשו טורבינות בלי שתהיה  31 

 32 הכנסה למשקים? יכול להיות מצב כזה שנאבד שליטה?
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ממשלה לא תלך ראש בראש  ללכרך ממשלה עקרונית היא מעל מועצה, אבל בד חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

 2 עם מועצה.

עזור, או לא תעזור תעכשיו חיים אתה אמרת, שהעמדה הציבורית המוצקה מאוד  .נכון ]קלע אלון[: גאון רונן 3 

במאבק כזה או אחר עם הממשלה. ולכן אני חושב, שמה שצריך לעשות, בשביל שלא נאבד שליטה, ונגבש  4 

למשל?  ,רת על כל המניפות, אני קורא לזה, מה זה מניפהא להציג עמדה שמדבוה ,עמדה ציבורית מוצקה 5 

הרבה טורבינות, או מעט טורבינות, קרוב ליישוב, לא קרוב ליישוב, עם הטמנה או בלי הטמנה, אחרי בדיקה  6 

לא אחרי בדיקה רפואית, עם פיצוי אחר לתושבים האחרים. ברגע שנקבל את ההחלטות, ברגע או רפואית,  7 

, 3, 2, אני חושב שאז חברי המליאה ממליצים 4, 3, 2, 1-ות שאומרת בהנחה ששנגבש את מניפת ההחלט 8 

ולא תושבים ולא הצבעות.  להנהלה. ומי שיצטרכו לקבל את ההחלטה ולהתמודד זה ההנהלה ולא אנחנו, 9 

 10 אחרת אי אפשר לשלוט בתהליך הזה.

שובים, יולן, אנחנו נציגי יאני חושב שקודם כל המליאה היא הקבוצה המובילה ברמת הג רמי ניסן ]גשור[: 11 

ואני חושב שיש כאן פורום שמייצג מאוד מאוד יפה כל התושבים בגולן. לכן אנחנו צריכים פה לקבל החלטות,  12 

אני חושבת שצריך ופה השאלה, מי שמנו? אז אנחנו צריכים לשים את עצמנו.  .כבר שלושים שנה זה עבד ככה 13 

אני לא יודע לקיים את הפאנל ולגמור את התהליך. אבל אני גם חושב שצריכה להיות ישיבה רק של המליאה.  14 

מה הדעות פה, אני שומע את הדעות פה, נקרא לזה של הצעקנים, אני אקרא לזה ככה. לא יודע מה הדעות פה,  15 

יכול להיות ציות להחלטה, אחרי זה נגיע להחלטה. נשמע את הדעות, אני מניח שבסוף דיון כזה נסמן כמה אופ 16 

שמענו את כל המידע, לא צריך שהנהלת המועצה תקבל את ההחלטה, אבל שיהיה דיון אמיתי במליאה עצמה.  17 

 18 נדבר אנחנו.לשמוע מאחרים, שמענו, עכשיו בואו 

 19 ?אבל חיים כבר שם את החוזה איזה מין תהליך קבלת החלטות זה ]קלע אלון[: גאון רונן

תשמעו, אני אומר את זה בשיא האמת מבחינתי, אני אמרתי את זה גם  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 20 

ולך, יש מספיק ידע היום בשביל לקבל את  ,ולך ,מלכתחילה, אני לא חושב שלי וגם אני לא חושב שלך 21 

להתחיל לעבוד  תוההחלטה של מה נכון ומה לא נכון באמת. מתי נדע? בדיעבד. עוד חודשיים, משהו כזה, אמור 22 

טורבינות כבר. אז אנחנו באמת נגלה את המשמעות של  40-לעבוד עוד כ ותעוד כשנה וחצי אמור .טורבינות 36 23 

הטורבינות, אז נתחיל לגלות את המשמעות של הטורבינות. ויכול להיות שאין כלום בתחום הבריאותי ובתחום  24 

-כ ותאות. ויכול להיות שיש, אין לי מושג. מה עושעזבו רגע את הנראות, תכף נדבר על הנר .הסביבתי, בסדר 25 

 26 .טורבינות בתא שטח כזה או אחר 120

 27 במליאה יהיה הטורבינות.עליו לא יכול להיות שהנושא היחיד שאנחנו מדברים  :]רמת מגשימים[ גולן מרים

בקיצור, בעצם הדיון במליאה גם לי עוזר להבין עוד מעט נעבור לנושא הבא.  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 28 

דייק דברים ולנסות להביא אותם לידי החלטה. בסופו של עניין, שמעתי כל אחד מכם, השתתפתי ולדברים,  29 

, אני שומע ואני מקשיב. וזה חלק מלעצב את הידע, וזה יביא וגם בכאלה שהיו ביישוביםכאן,  נעשהשבכל דיון  30 

 31 קובי בבקשה. לידי החלטה. ףאותנו בסו
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אני חושב שהשאלה העיקרית זה, והתחלתם לשאול אותה, בעצם מה יכולה  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 1 

ה מליאה, ואני חושב שבעניין הזה אסור לנו לשגות. החלטת מליאלהיות ההחלטה, ומה המשמעות של החלטת  2 

אבל בסופו של דבר, בתוך כל מכלול הגופים . מדיניות של הגולן, ולקבוע איז אולייכולה להיות לכאן או לכאן,  3 

את התהליך הזה בדרך אחרת,  דיר. ולכן כל מה שאני חושב שנכון זה להגזו לאו דווקא המליאהשמחליטים,  4 

ולא כדיון שמיועד לקבל החלטה של המליאה, שלכאורה, ואני לא רוצה לפגוע, לא יהיה לה מספיק משמעות  5 

את התהליך הזה, ועשיתם אותו נכון, לקיים סיעור מוחות, להציף דברים  . ולכן אני חושב שנכון לנצלאמיתית 6 

לנראות  ,סוגיות השונות, להתלבטויות השונותלכדי שהגורמים שמטפלים בעניין במועצה יהיו מודעים  7 

ולבריאות, לכל הדברים הרלוונטיים כאשר הם באים במגע עם הגורמים אשר מקבלים החלטות, או שצריכים  8 

שובים או מול היזמים. אני חושב יבין אם זה בממשלה או במשרדי הממשלה, ובין אם זה מול הילקבל אותן.  9 

עוד ישיבה  ולהסתיים בהחלטה. ויכול להיות שמה שחסר עדיין זלא צריך אבל הוא  כליםשהתהליך הזה נותן  10 

לאו דווקא בעד הכל. ובלהיות מיודע  שתוכלאחת של המליאה למרות הכל, שבה כל אחד יגיד את דעתו. כדי  11 

אלא אמירה של מה הוא חושב. ואז הוא גם לא מסתבך עם שאלת הזהות ועמדת היישוב, אלא פה  ,ונגד 12 

ואז ממילא, אותו הסכם, שאתה תוכל לגבש  .את עמדתו האישית. ונסיים את התהליך הזה עבמליאה הוא מבי 13 

וזאת החלטה לגיטימית של ההחלטה. ל בטוב יותר אחרי שאתה יודע את כל הנתונים האלה, יבוא הנה, וזה יק 14 

לא החלטה של כן או לא טורבינות המליאה. לאשר את ההסכם או לא, להציע תיקונים שאולי תוכל לתקן.  15 

בכלל. כי החלטה כזו זו תהיה יומרנות לחשוב שהיא זו שתשפיע על ההחלטה בגולן כן או לא. דיברתי על  16 

שמשפיעים כדי שהדברים יתממשו או לא. אבל אני חושב  על היזמים, יש עוד הרבה כוחות תיהמדינה, דיבר 17 

, נכון היה לשמוע את הכל ולהביא את הכיוון למשלשכאשר פורטים לפרוטות את הנושא, ומדברים על הסכם  18 

 19 ,ולהמשיך להתווכח כתשלהתזאת ההצעה שלי, זה קצת מנטרל את הצורך להמשיך  .בפני המליאה כדי לאשר

 20 שלב אנחנו מגיעים למיצוי.שהו ובאיז ולהמשיך להביע דעות,

 21 הסכם. עלאז אני לא רוצה לחתום  חבר מליאה:

 22 אי אפשר להכריח אף אחד לחתום על הסכם. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

לשני הצדדים יש אינטרס, אני מאמין שליזמים יש רצון בוודאי לא לאבד זמן  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 23 

בדיעבד מה היה עד עכשיו. בשלב מסוים מיותר, מצד שני למועצה יש רצון, אני מניח, לנצל את הזמן כי ללמוד  24 

זה אפשר לדבר הרבה על מה שהיום אין לנו, אנחנו לא יודעים את ההשפעות האמתיות, למעט הנראות.  25 

 26 אבל כל אחד חי מניסיונו של האחר, ומצדיק את דעתו, .ניסיון בעולםאולי כל האלמנטים האחרים, יש ראות. נ

תוכלו לבדוק  ,פה בגולן, עם גורם מקצועי ניטרליבו עכשיו רק מחזק אותה. לעומת מצב שו גיבש דעה ואפילו 27 

הנתונים האלה של איקס  מה המשמעות בגולן עצמו. על דברים שהם ממילא כבר עובדות. זאת אומרת, 28 

נתיים, יכבר קיים. אז לכן בואו ננצל את העובדה שיש לנו זמן בקו ההולכה אין דרך חזרה,  ןטורבינות שמה 29 

 30 ללמוד על בשרנו.

ולכה שנעשה עכשיו לצפון הקו ה ואני מבקש שבזה נסיים. אני אתן דוגמה קטנה, חיים רוקח ]ראש המועצה[: 31 

טורבינות. אז אני רוצה כשאני בוחן  50, 40, 20הגולן שאתם מדברים עליו, חברים הוא לא מסוגל להכיל עוד  32 

כן משהו אני רוצה לבחון את כל ההיבטים שלו. יכול להיות אבל שהקו שמוטמן עכשיו לרוח בראשית יכול  33 
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בחצי אוזן.  לא החלטה של כן או לא ומסביב לדבר הזה, שזיש כאן כל כך הרבה היבטים  .לשאת עוד טורבינות 1 

וולטאים, על איזה קו? בסוף אתה צריך להוציא -תאים פוטו אהבכדונם בעמק  10,000אם שמים עכשיו עוד  2 

לא החלטה  וכל כך הרבה היבטים שלובים אחד בשני, שזבהדברים האלה הם צריך לבדוק, את החשמל הזה.  3 

 4 ף.של כן או לא במליאה בסו

 5 יצאהכדור כבר  .יכולים לשנות משהולא כל הזמן הדיון הזה מתנהל כאילו אנחנו  בועז רפפורט ]אודם[:

מהתותח, השאלה אם אנחנו יכולים להאט אותו, או שאנחנו יכולים לעלות ולרכב על הגב שלו, זה הכל. קו  6 

קיימים. אנחנו לא משפיעים כבר קיים, הטורבינות כבר קיימות, אנחנו מדברים על דברים שכבר ההולכה  7 

 8 עליהם.

טורבינות קיימות, וקו ההולכה קיים. אתה  120-כאני אומר בצורה הכי פשוטה  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 9 

 10 שהיו. 120-השאלה, לא אם אנחנו מאשרים את ה ומוכן לעוד שני קווי הולכה, ועוד מאה טורבינות? ז

 cc 11מוסיף עשרה ואתה אתה יודע, אתה לוקח שתי כוסות מים, אני צריך מענה עכשווי,  בועז רפפורט ]אודם[:

כבר. בשני אתה מרגיש פחות את הטעם.  120-בדיוק המציאות של ה וסוכר, בראשון אתה מרגיש את הטעם, וז 12 

 13 זה כבר קיים, הקרינה קיימת, ההולכה קיימת, השאלה אם אנחנו רוכבים על הגב של זה או לא.

נכון קובי אמר, מדויק, נכון אנחנו לא מחליטים קונקרטית על פרויקט כזה או אחר, והוא  :]אניעם[ אוחנה רני 14 

כי על מדיניות לאנרגיות מתחדשות,  ההחלטקבל אמר את זה בהתחלה, אני אומר את זה גם. אנחנו צריכים ל 15 

אומר, אפילו ותר משני אנשים בחדר קראו אותו. אז אני י, אני בספק אם VPיש המועצה הוציאה מסמך לגבי  16 

, אם יש VP-המדיניות של המסמך עם ההחלטה שקיבלת בתחילת הדרך, עם שהו לישיבה הבאה, לחבר איז 17 

 18 עוד פרטים שצריך להוסיף, להביא את זה לפה, לתת תוקף להחלטה כזאת ולשחרר את הנושא הזה. 

א משהו שהוא החלטי, אני מבין שזה משהו שקובי ככה סיכם, בסדר אני מבין שזה ל אביעד פרקש ]יונתן[: 19 

שהמליאה לא מחליטה או לא, אלא משהו שיותר יותר עגול שיש החלטה שחיים מוביל ואנחנו אומרים את  20 

דעתנו, סוף סוף יש לנו על מה לדבר. אני רוצה להגיד לחברים משהו שלפני הבעד ונגד הוא מאוד חשוב. בניתוח  21 

עיני אנחנו בטעות לא כולם פה חשבו שכשהם יהיו של איפה שאנחנו נמצאים, אולי תחשבו שזה דרמטי אבל ב 22 

נציגים של היישוב שלהם הם יגיעו לדבר הזה. אנחנו בצומת מאוד קריטית בעתיד של הגולן, יש כאלו שיגידו  23 

שזה קריטי לפיתוח הקהילה ויש כאלה שיגידו שזה קריטי כי זה הולך להשחית את כל הנוף. בכוונה אני אומר  24 

ושב שהאחריות שלנו היא מאוד גדולה. לא משנה בסוף התהליך איך בסוף נהיה, את שני הצדדים. אני ח 25 

טורבינות על כל  200שנים יהיו פה  10או  5משבצי סיכונים, או מתנגדים. אם בגללנו בסופו של דבר, בעוד  26 

יות הציר המזרחי, שזה המון טורבינות לכל הדעות. תבררו את הדברים, תתעמקו בדברים. מהצד שלי, יכול לה 27 

שזה קצת יעצבן פה אנשים, זה ברור שיש פה צד אחד שהוא בעד מאוד חזק ועשיר, שיש לו יכולת להתקשר פה  28 

לכל אחד ואחד כי הוא יקבל על זה משכורת. מצד שני, יש את העמותה של שומרי הגולן שנלחמים בטורבינות,  29 

ספיק טובה. לכן תלמדו עד הסוף שהם לא פוליטיקאים ודיפלומטים ולא בטוח שהם יודעים להתבטא בצורה מ 30 

מה זה אומר. אני מיונתן, אנחנו הולכים להרוויח מזה, תאמינו לי שאם עכשיו הייתי יכול הייתי עכשיו אומר  31 

להוריד את כל הטורבינות. לא צריך את הכסף הזה כשאנחנו משחיתים את הגולן. עקרונית יש לנו פה בידיים  32 

ובות. אל תלכו שולל, יש הרבה אינטרסים, יש הרבה פחדים, יש הרבה שנים הקר 10-15-את העתיד של הגולן ל 33 
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הפחדות, אנחנו צריכים לקבל את ההחלטה הנכונה. חיים, אני חושב שזה שאתה אמרת בהתחלה "פוס  1 

שנים זה היה הדבר הכי סביר, זה היה שכל ישר. אני יודע, יכול להיות שאני טועה, שבכל  5-משחק" ל 2 

כולן, הצליחות ראשי המועצות לעצור את הסחף הזה. אנחנו היחידים שמכניסים לפה המועצות בצפון, כמעט  3 

טורבינות של  10מפלצות ענק, יכול להגיד לכם על עמק המעיינות ועמק הירדן שזה דברים הרבה יותר קטנים,  4 

ים או מ', על זה יצאו למלחמה והצליחו למנוע. בשום מקום בארץ, מקומות הרבה פחות תיירותי 70מ',  80 5 

יפים אף אחד לא יסכים לכמות כזו ולגבהים כאלה. יש הרבה לחצים גם עלי, אני משלם על זה מחיר לא נעים,  6 

שנים לגמרי,  5-מהטלפונים, מהלחצים, מהתוקפנות. הדעה של חיים, מה שהוא הביא מהתחלה של עצירה ל 7 

לא הריצוד וזה, בסופו של דבר זה  בעיני זו אמירה נכונה, למרות שאני אישית חושב, שוב, לא מעניין אותי 8 

ח אחת גדולה זה פשוט הרס כוהגולן, זה שביל הגולן, זה כל המעיינות שם, בעיני להפוך את הגולן לתחנת  9 

 10 לגולן.

 11 אז אתה נגד אני מבין? ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

 12 לא מדובר על נגד אביעד פרקש ]יונתן[:

יש דיון  29.6יש, אנחנו אחראים על עתיד הגולן. ב 120-140אביעד, בתוך המאתיים  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 13 

שלם במליאה אתם עכשיו מקדימים אותו, התכנסנו כאן היום כדי להצדיע על חלופה וזה הפך להיות דיון  14 

ת אני שלוש שעו 29.6אחר, שזה בסדר, בסוף אני מבין שהנושא הזה חשוב. כל אחד רוצה להביע עמדה, קבענו ב 15 

מקווה שזאת פעם אחרונה שאנחנו עוסקים בטורבינות, יש חינוך יש עוד אלף דברים שאנחנו לא מצליחים  16 

להגיע אליהם, אז תהיו סבלניים, אני רוצה רגע להתקדם, יש פה ארבע חלופות הוספתי עוד חלופה, מי שרוצה  17 

על הפאנל, לדחות אותו או לא לעשות  להוסיף עוד חלופה שיגיד, שלוש חלופות כתובות והחלופה רביעית לוותר 18 

 19 אותו בכלל. אנחנו חייבים לקבל החלטה כי יש עוד שני נושאים שצריכים לקדם. מי שיש לו הצעה נוספת.

 20 יש אפשרות אנחנו כבר שמענו את כולם, זה כבר אותו דבר. אליק אבנר ]קדמת צבי[:

ו עוסקים בפאנל. האם לקיים את הפאנל מה שאמר קובי זה לא הצעה לפאנל אנחנ ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 21 

 22 באחת משלושת החלופות?

לא, אבל ההצעה שהפאנל יתקיים רק בתוך חברי המליאה היא גם הצעה, בלי  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 23 

 24 נציגים, בלי תושבים.

אה, , מוותרים על הפאנל, יש ישיבת מלי29.6הדיון של ה -זו בעצם חלופה רביעית  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 25 

 26 מדברים שעתיים על הנושא הזה.

 27 אני בא לכאן ואני שואל אם יש הצעות כתובות, אני הצעתי הצעה, שלחתי. חיים ספיריה ]אלוני הבשן[:

חלופה אחת כתובה כאן, חלופה שתיים כתובה כאן, חלופה שלישית כתובה כאן,  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 28 

ייתן את המענה, חלופה חמישית הצעה של חיים,  29.6בחלופה רביעית מוותרים על הפאנל, דיון המליאה  29 
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בעצם להוסיף עוד שני גורמים חיצוניים שנצטרך לראות מי הם, בעד ונגד. יש פה חמש אופציות, צריך לעשות  1 

 2 הצבעה על כל אחד?

 3 לא, זאת אומרת על כל אחד מצביעים. ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו

חלופה, הפאנל הזה נועד לסכם תהליך מסוים ולאמת בין הדברים  אפשר להוסיף גלעד גליקמן ]מעלה גמלא[: 4 

לבין הדעות. התהליך כבר נעשה, אני חושב שהתהליך של הפאנל צריך להיות בדיוק אותו הדבר. שמענו כל  5 

 6 שהיו פה יבואו לפה. צריך להזמין לפאנל את כל מי שהיה. 10-מיני קולות. כל מי שדיבר מולנו פה, שכל ה

 7 חלופות. 6אוקי, יש פה  ל[:”]מנכ אשכול שוקרון

חברים, תקשיבו, אנחנו באמת עם סבלנות אינסופית, אנחנו רוצים להכיל את כל  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 8 

הרצונות של כולם ולנסות לגבש מתווה. אבל יש גבול. בבקשה, כרגע עוצרים, תנו לאשכול להציע את החלופות,  9 

ליטים עכשיו אם יש או אין טורבינות. את הדיון העיקרי נקיים נעשה הצבעה על החלופות בלבד, לא מח 10 

 11 בחלופה שנחליט. קדימה.

, חלופה 29/06-מבטלת את הפאנל ומסתמכת כל ה 4שש חלופות של כתובות, חלופה  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 12 

האנשים  עם זימון של נציגי חוץ, חלופה חמישית של גלעד זה להביא את כל 3חמישית של חיים זה אופציה  13 

שהיו פה עד עכשיו ושישבו בפאנל. אנחנו עושים הצבעה. מי בעד חלופה אחת? מי בעד חלופה שניה? מי בעד  14 

חלופה שלישית? מי בעד חלופה שלישית? מי בעד חלופה ארבע? מי בעד חלופה חמש? מי בעד חלופה שש?  15 

 16 נבחרה. 4חלופה 

 נמנע נגד בעד החלטה

הפאנל המתוכנן בנושא הטורבינות ולקיים בנושא מליאת המועצה מאשרת לבטל את 
 .29/06/2021-דיון פנימי במליאה הבאה ב

   

 17 

חברים תודה רבה. אני רק אגיד ברשותכם שאנחנו מתכוונים בשבוע הקרוב  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 18 

להיכנס כבר עם ההנהלה לתהליך על נושא החינוך, להיכנס לעומק ומיד לאחר מכן להעביר אותו לתוך הליך  19 

במליאה. השלב הבא זה תהליך של התכנית האסטרטגית, אנחנו מתחילים להריץ תכנית אסטרטגית גולן,  20 

מכילים למעשה את כל ההיבטים של העתיד של הגולן. אנחנו עושים את זה עם משרד אילן אייזן שבה אנחנו  21 

ועוד גופים נוספים וגם שם אנחנו נצטרך להיכנס לתהליך שיתוף ציבור ברגע שנצליח לגבש את בסיס המידע,  22 

"ה בזמן הקרוב זה מה שאנחנו עושים היום. יש כמה הליכים שאנחנו הולכים לקראת חשיבה אסטרטגית ובעז 23 

 24 נעשה את זה. 

 25 בקשה לאפשר התקשרות של מר אורי הייטנר במהלך תקופת הצינון[ 2]

אנחנו עוברים לנושא השני על סדר היום. בקשה לאפשר לאורי הייטנר להשתתף  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 26 

חרף העובדה שהוא היה חבר מליאה והוא צריך תקופת צינון. באופן מעשי זה קיצור  במכרז לרמת טראמפ 27 

 28 תקופת הצינון של אורי כחבר מליאה.
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 1 זה מתייחס למכרז המסוים הזה, בכפוף לאישור משרד הפנים. ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו

. רק על זה שאנחנו שיהיה ברור, אנחנו לא מצביעים שאורי נבחר לתפקיד חיים רוקח ]ראש המועצה[: 2 

 3 מאשרים להביא את אורי לוועדת מכרזים.

יש פה תהליך יוצא דופן שבו למרות הוראה וצו המועצות המקומיות יכול / יש  ש[:”ד קובי קורין ]יועמ”עו 4 

חודשים ממועד פרישתו בכל זאת משתתף במכרז בו  18אפשרות לחבר מליאה / מי שנמצא בתקופת צינון של  5 

ות אחרת עם המועצה, שהיא פטורה ממכרז, בתנאי שהמליאה תאשר ברוב של שני הוא מתקשר בהתקשר 6 

שליש מחבריה וכפוף לאישור נוסף ממשרד הפנים. בואו תשמעו לרגע, אנחנו נתנו חוות דעת, אני מניח  7 

שקראתם אותה. משמעה שכדי שבכלל התהליך הזה יתאפשר צריך שיהיה משהו מיוחד. זה כדי להסביר לכם  8 

ה משמעות בכלל להחלטה שלכם. אני כיועמ"ש אמרתי שאני לא בטוחה שזה בכלל בר מימוש, שכדי שתהי 9 

צריך שיהיה נימוק מאוד משמעותי. אם היום הצבעה בלי אישור החלטה מפורטת שמסבירה מדוע המליאה  10 

חברים חושבת שראוי לפטור אותו מתקופת הציבור, צריך שיהיה לזה  22-חרף הכל, ברוב של למעלה מ 11 

 12 עות.משמ

בהחלטה דיברנו על זה שאורי רואה כחזון אישי וגולני להקים יישוב ברמת הגולן,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 13 

נושא שהוא מוכן להשקיע בו את כל השקעתו וכוחו. גם היום הוא חבר בכל מיני וועדות שקשורות להקמת  14 

ים, הוא מתפטר מהמליאה כי כל היישוב, הוא מתפטר מהמליאה, עד כדי כך, הוא חבר מליאה כבר הרבה שנ 15 

 16 כך חשוב לו לקדם את היישוב הזה.

אנחנו חברי מליאה מצביעים בגלל שאנחנו חושבים שהוא מתאים לתפקיד, הוא אדם  אריק בן מאיר ]כנף[: 17 

 18 נכון לתפקיד הזה.

יה אני רוצה להגיד למה אני מצביע בעד הדבר הזה, כי בסופו של דבר אין בעיה שכל אחד יה חבר מליאה: 19 

מנהל קהילה. פה נוצר מצב שבגלל שהוא חבר מליאה והמועצה היא זו שחייבת להוציא את המכרז נוצר המצב  20 

 21 הזה. לכן אני חושב שאנחנו לא יכולים למנוע ממנו את הדבר הזה.

 22 בעקבות כל מה שאמרתם. מי בעד לאפשר לאורי להתמודד על התפקיד? חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 23 בעד. 27 ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

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

 נמנע נגד בעד החלטה

התקשרות של מר אורי הייטנר במהלך תקופת הצינון מליאת המועצה מאשרת לאפשר 
-כחבר מליאה, לצורך התמודדות במכרז לתפקיד מנהל קהילת רמת טראמפ שנערך על

 ידי המועצה.
27 0 0 

 25 אושר פה אחד

 26 אישור חוזה אישי מנהל מחלקת אחזקה[ 3]
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מני אלוש פורש, הוא עובר ניתוח, מחליף למני מצאנו במכרז פנימי, את גולן, והכוונה  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 1 

שלנו לצאת למכרז למצוא מישהו שיחליף אותו. הבקשה כאן היא לאשר חוזה ספציפי לתפקיד הזה. מבחינת  2 

ם חוזים עובדים ע 17, היום יש לנו 18מהעובדים בחוזים אישיים. זה אומר במועצה  5%החוק, מותר שיהיו  3 

אישיים. זו הבקשה, לבקשה הזו אין משמעות תקציבית. היא גם לא פוגעת בגולן. היא משמרת את התנאים  4 

 5 40%-30%יעה בעובדים. זו בקשה לאשר חוזה אישי של גולן שמש כמנהל מחלקה בטווח שכר של שלו, אין פג

 6 משכר מנכ"ל .

 7 חוזה אישי אחר?זה לעבור מחוזה אישית אחד ל חיים ספיריה ]אלוני הבשן[:

לא. הוא כרגע בחוזה אישי, אבל התפקיד שהוא עובר אליו לא היה בחוזה אישי ולכן  ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 8 

, אנחנו מוסיפים חוזה אחד. אין שום 18, מתוך 17צריך לנייד אותו, אנחנו לפי הכללים עומדים בחוק. יש לנו  9 

 10 שינוי תקציבי.

 11 נמנעים. 5בעד, מי נגד? מי נמנע?  21י בעד לאשר את החוזה האישי? חברים, מ חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד החלטה

 5 0 22 במועצה. מנהל מחלקת אחזקהלתפקיד חוזה אישי  מליאת המועצה מאשרת הוספת

 12 .אושר ברוב קולות

 13 דיון פתוח ודיווח ראש המועצה[ 4]

 14 כמה משפחות מתקיימות פה מתיירות בגולן? יש נושא שבוער. כל נחלי הגולן מזוהמים בצואה. :צברלינג אדם

בנושא של נחלי הגולן, משרד הבריאות בהחלטה חד צדדית לחלוטין החליט  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 15 

ל לקבל , בהחלטה מעכשיו לעכשיו. אם פעם בשבי400-ל 1000-להוריד את כמות החיידקים במים הזורמים, מ 16 

במים, עכשיו הוא החליט  דחיידקי קולי 1000הכרזה היינו צריכים לעשות שתי בדיקות שמוכיחות שיש מעל  17 

. זה אפילו לא בריכת שחייה. יותר מזה, יש לנו חילוקי דעות לגבי אופן 400שהוא עושה בדיקה אחת של עד  18 

טע מסוים. ראיתם את הזרימה שם? הבדיקה כי כל מי שמבין במים, אחד הנחלים זה נהר הירדן שחסום במק 19 

ימים עד התוצאות של הבדיקה,  4אני עכשיו יורד למים, לוקח בקבוק עם דגימה הולך למעבדה, לוקח בערך  20 

המים שדגמתי כבר מזמן בכנרת. אז יש לנו חילוקי דעות קשים מאוד עם משרד הבריאות על הדברים האלה.  21 

צועקים, גם אנחנו וגם רט"ג. אין מי שישמע. דרך אגב, אין מי שישנה את דעתם כי אין ממשלה ואנחנו  22 

במקביל, מכון שמיר למחקר נכנס למחקר על הנושא הזה, אחד הדברים המפתיעים שהתגלו זה שיש מקומות  23 

ונחלים שאין בהם בקר והם מזוהמים רוב הזמן ויש מקומות שיש בהם בקר והם לא מזוהמים רוב הזמן. ויש  24 

 25 שזה הנושא של הבקר. לגמרי לא בטוח הכל מהכל.

ממ"דים. בעצם  2,744שאלה, בזמנו היה נושא של ממ"ד ברמת הגולן, היה תיק שאומר שחסרים  חבר מליאה: 26 

 27 והמדינה תממן, איפה הנושא הזה עומד? 10%אמרו בזמנו שהתושב או הקיבוצניק ישלם 
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שקל סה"כ, היא לא כוללת את  דמיליאר 5יש החלטת ממשלה על מיגון הצפון,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 1 

עד עכשיו התחייבו להעביר  2018-שקל שהבטיחה הממשלה ב דמיליאר 5הגולן, אלא רק את קו לבנון. מתוך  2 

מיליון שקל האלה. אני מגיע עכשיו מישיבה של פורום קווי עימות ברגבה, אנחנו הולכים לפתור את כל  100 3 

לא  9עד  0לב אבל התחילו עכשיו מיגון באשקלון. אנחנו קו נושא הביטחון, עד כאן, אני לא יודע אם שמתם  4 

ממוגנים אבל התחילו לעשות מיגון באשקלון. נמאס לנו מההבטחות האלה. אנחנו אומרים שוועדת החקירה  5 

 6 4000-היא עליכם. יכול להיות שאנחנו נצא להפגנות כי נמאס לנו. המערכה שהייתה עכשיו באזור הדרום, כ

במלחמה בצפון. שמעתם אותי טוב. עם כל הכבוד לדרום אנחנו כאן מבחינת מיגון, הם רקטות זה יום אחד  7 

במצב הרבה יותר טוב מאיתנו. התלבטנו אם לעשות את זה עכשיו כשאין ממשלה, אבל תראה איזה פלא אין  8 

זה חוסר  2744מיליארד לקורונה, למה? כי זה חירום? גם אנחנו חירום.  5ממשלה ואין כלום, אבל ידעו להביא  9 

שיש לנו בממ"דים, זה מטורף. המציאות שתהייה כאן במלחמת הצפון הראשונה היא מטורפת, אנחנו נערכים  10 

 11 אליה מכל הבחינות.

בעיה עם כרטיסים,  ה. הבנתי שהאירוע פתוח, נכון היית10/06-בנושא של האירוע ב עמית דרור ]גבעת יואב[: 12 

האירוע מבורך ויפה מאוד, יש כמה דברים שלי אישית ולכמה תושבים מפריעים. כבר הייתה מכירת כרטיסים,  13 

ש"ח הופעה ברור שאנשים יבואו. הבנתי  30-כבר קנו מלא אנשים שלא מהגולן כי שנה לא היו הופעות ו 14 

בלאגן. אני אישית לא מתכוונת להגיע בחמש מיהודית היום שהכניסה היא לכולם. אנשים יבואו, ויהיה שם  15 

בשביל לחכות לשתי ההופעות של הערב, נראה לי לא לעניין להגיד לתושבי הגולן "תחכו עד שייצא מישהו",  16 

כשבינתיים בפנים יש מישהו שהוא לא מהגולן. אני נכנסת לכל תגובה בפייסבוק, אני רואה שם את השיח,  17 

שוטות שזה אירוע מתגלגל והכניסה, אנשים שם לא מבינים, זה יוצא מצב מישהו צריך להסביר במילים יותר פ 18 

 19 שהוא לא טוב, אפשר להגיד גם "טעינו שפתחנו מכירה מוקדמת".

, יש לזה 7,000-ישבנו על זה היום בבוקר, כרגע החלטנו להגדיל את הרישוי ל ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ 20 

הקיבולת במקום. בנוסף, האירוע הוא חינמי, כל מי משמעות כספית אבל זה קריטי כרגע, אז הגדלנו את  21 

ששילם כבר קיבל את הכסף שלו. נכון לדיווח של היום בבוקר. אנחנו מבינים שחלק גדול מהאנשים יגיעו  22 

לפסטיבל בירה כי זה מה שמדבר אליהם ופחות להפנינג ואולי פחות להופעה של עילי בוטנר. מה שאנחנו כרגע  23 

 24 50כמות החניות כדי לאפשר יותר רכבים, מהניתוחים שעשינו בעבר, גם באירוע  עושים זה גם מגדילים את

אנשים. לכן אנחנו מבינים שיכול מאוד להיות שיגיעו אנשים, אני  5,000-6,000-שנה לגולן לא היו שם יותר מ 25 

רה אחד זה סיכוי קלוש לחלוטין, אבל הוא יכול לקרות, אם יהיה מק 7,000מקווה מעט מאוד, ופיק שיש בו  26 

 27 כזה אני אהיה מרוצה.

 28 אין עם זה בעיה, הבעיה היא עם ההודעה שיצאה לציבור. עמית דרור ]גבעת יואב[:

 29 אז זה ייצא עכשיו. ומה זה קשור למליאה? ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

כי כל ההודעות על הפסטיבל עד עכשיו כן ביקשו מאיתנו להעביר. ועוד דבר שאני  עמית דרור ]גבעת יואב[: 30 

ייבת להגיד שפסטיבל בירה זה מפעיל חיצוני, אני יודעת שהיה קול קורא, אבל יש שתי מבשלות בירה ברמת ח 31 

 32 הגולן.
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 1 הן גם יהיו, כבר דיברו איתן, זה תלוי ברצון שלהם להיכנס. ל[:”אשכול שוקרון ]מנכ

 2 של המועצה.ברור לי שיש שני צדדים למטבע, הכל תלוי גם בגישה ובהסברה  עמית דרור ]גבעת יואב[:

הפסטיבל בכלל היה צריך להתחיל שנה שעברה ולצערנו הוא בוטל בגלל הקורונה,  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 3 

חודש וחצי ונהפוך את זה למסורת. גם הפעם הזו שכבר -הכוונה היא שהוא ימשך עוד שנה, תקופה של חודש 4 

ות, נאלצנו לדחות בשבוע וגם זה היה יום שלישי שעבר היינו אמורים לפתוח עם ישי ריבו היה שומר החומ 5 

ש"ח לטובת בדיקות לאנשי הגולן ביום הזה, פתאום זה ירד, מישהו  70,000בוויכוחים. תוך כדי זה, הקצנו  6 

צפה את זה? לא, אז אנחנו משתמשים בזה להגדלת הנפח, זה אומר עוד מאבטחים, סדרנים, חניות. בתוך זה,  7 

שלבים, שלב ההפנינג לילדים, שלב ההופעה ושלב הפסטיבל.  3עם  אנחנו ניתחנו את המופע, הוא יתקיים 8 

מעטים האנשים שיהיו כל היום לאורך הפסטיבל. מאמינים שאנחנו נתגבר על זה. ברשותכם, אתמול  9 

על התקרית בבית ספר שורשים, אנחנו החלטנו לא להגיש, כי  11ובערוץ כאן  קהתפרסמה שוב בפייסבו 10 

זה, אני כאן אומר שבית ספר שורשים בית ספר מדהים ואנחנו תומכים באנשי החלטנו שלא נכון לפרסם את  11 

הצוות שם מלמעלה עד למטה. הכתבה שיצאה בכלל לא מאפיינת את ביה"ס הזה, פגעו שם באנשים טובים  12 

כדי לקדם את ההכלה ואת הביחד. לצערנו פרסם מי שפרסם מה שפרסם, אני גם אמרתי למנהלת ולצוות  13 

א רואים בזה שום דבר. זה קורה, לפעמים טועים, לא ביה"ס טעה, לפעמים ההורים טועים, שאנחנו איתם ול 14 

 15 לפעמים מישהו אחר טועה, לא הכל אנחנו צריכים לחטוף על הראש.

אני רוצה להגיד כמה דברים כלליים. כל השיח הזה על הטורבינות וכל שיח שהעלה פה  רווית אוליאל ]נטור[: 16 

ח הפך להיות שיח מאוד לא נעים, מאוד תוקפני ואני אומרת בסופו של דבר, אני חבר במליאה. התחושה שהשי 17 

יחסית חדשה במליאה, יש פה אנשים ששנים כאן ועשו דברים. אני הגעתי במטרה מאוד ברורה, אני הגעתי  18 

ל כנציגת היישוב, אבל לקדם דברים ולדון על דברים, והתחושה שלי ואני בטוחה שזה לא רק שלי, זה שקודם כ 19 

אין פה כבוד מינימלי אחד לשני. אנשים פה מרשים לעצמם לצעוק ולדבר בצורה מאוד לא יפה אחד לשני בין  20 

אם זה בוואטסאפ ובין אם זה בפגישות. לא לכבד אחד את השני ולכל אחד פה יש דעה שונה על מיליון נושאים  21 

וזה יגיע למקומות אישיים וזה ירד וזה בסדר, בשביל זה אנחנו פה, אבל אי אפשר שכל שיח יעלה אצל אנשים  22 

לרמה שהיא מביישת. זה דבר אחד. דבר שני, אני מרגישה שאנחנו נתקעים על דברים שנתפסים כל הזמן  23 

בקטנות ובפסיקים ובנקודות ואנחנו כאילו לא מדברים על שום דבר שמקדם. אין שום מילה על עתיד או על  24 

ותמת גומי כי אפשר להצביע בעד או נגד, אבל כאילו כל קידום, זה רק הופך להיות סוג, אני לא אגיד ח 25 

נושאים. העלנו כל כך הרבה פעמים את הדיון על חינוך.  2.5-הנושאים שדנים בהם מצומצמים בסופו של דבר ל 26 

זה כאילו, פעם הבאה נדבר על זה, זה לא עובד, כי זה לא נעים ויש עוד הרבה נושאים אחרים שהיינו רוצים  27 

י הייתי רוצה לשמוע קצת יותר ממילה אחת בנושא של הבריאות, כי בסופו של דבר בכסף לקדם בגולן. אנ 28 

 29 אנחנו לא שולטים, אנחנו לא מתקצבים, אבל על איזשהו מתווה אנחנו כל יכולים להשפיע.

לגבי השיח במליאה, אני אעז להגיד במדינת ישראל, השיח הפך להיות שיח  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 30 

מטורף לגמרי מה שקורה לנו במדינה, אז מגיע איזה מבצע כולנו מתאחדים לשבוע שבועיים,  שקשה לי. זה 31 

עובר המבצע שום פעם קופצים אחד על השני. אני לא מצליח להבין את זה. הפייסבוק והאינסטגרם והטלגרם,  32 

להגיד שם כל הרשתות הפכו להיות שקר, זה רחוק מהאמת. אני נמצא בפייסבוק אבל יש גבול למה שאפשר  33 
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ובטח שיש גבול למה שאני מוכן לרדת ברמה לפעמים שכל דבר הופך להיות מלחמת עולם וכל שיח גדל  1 

באיזשהו מקום, הופך להיות כאילו המועצה הזו צריך לפטר את מנהל אגף האחזקה. אני מסכים עם רווית,  2 

בינינו כדי להביא דוגמה. אנחנו לוקחים דברים והופכים אותם למלחמה אישית ואני מקווה שנצליח לחבר  3 

אמרתי מקודם שאנחנו נדבר על נושא החינוך במליאה הקרובה.  -הנושא השני זה הנושאים שעליהם נדון  4 

היכולת של המליאה  אח"כ נכנס לתכנית האסטרטגית של הגולן. לגבי הבריאות, היכולת שלנו לצערי מועטה. 5 

 6 נוכל אולי לעשות שינוי קל בזווית. והיכולת של הגולן להשפיע על הנושאים האלה הם קטנים.

אני לא מתכוונת לזה, אבל נגיד פורסם בפייסבוק פרויקט מקסים שאנחנו לא יודעים  רווית אוליאל ]נטור[: 7 

עליו. יש פה אנשים שהתנדבו להיות חלק מנושאים שקרובים לליבם, היינו בוועדת בריאות, דיברנו גם על  8 

 9 ות, זה חשוב לנו, זה משנה לנו, אבל תשתפו את המליאה.נושא של זקנה, וגם על הנושא של בריא

מקבל. היוזמה של הפרויקט הזה היא יוזמה של חברים, חברים של ד"ר צידון  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 10 

ז"ל, הוא היה מקשר כל הזמן את המטופלים לרופאים, זה מה שרוצים לעשות לזכרו, אנחנו פחות מעורבים  11 

יש הרבה דברים שנעשים באופן כללי, בגלל זה אנחנו גם מוציאים את הניוזלטר  בזה, אבל זה בסדר גמור. 12 

השבועי. מקווה שאתם מקבלים את זה וקוראים את זה. אני חוטא לאמת בקטע שאני לא אוהב להתחיל  13 

לפרסם מה עשיתי כל יום, אז אנחנו לוקחים בולטים של השבוע ואותם אנחנו מפרסמים. ראיתי לדוגמה  14 

 15 על הנושא של הרשת, הרי זה עלה כן לפני כן, הנושא של הרשת. זה עלה פה. מישהו שכתב

מכרז רשת נופי גולן עבר תהליך כפול, הוא עבר אצלנו במועצה החלטת מועצת והחלטת  גל גפני ]רמות[: 16 

מליאה ובקצרין עבר את אותו התהליך. זה נראה לכם מזמן אבל מה שקרה ביום שני אם אני זוכר נכון זה  17 

ההחלטה הסופית של המכרז. היה מכרז של בית ספר, הוא בשטח השיפוט של קצרין, נוהל על ידי ועדת בעצם  18 

המכרזים של קצרין, היו ראיונות שבהם השתתפנו כולנו, ואנחנו מאוד שמחים על ההחלטה של שהתקבלה.  19 

צהריים איתנו המורים נקבעה שיחה ביום ראשון ב תהיה חשוב לפרסם את זה כמה שיותר מהר, בגלל שלצוו 20 

ועם הנהלת הרשת. להתחיל את התהליך. חוץ מזה שבגדול זה עתיד להשפיע מאוד על מרחב החינוך הגולני אז  21 

יש פה אנשים שחוששים, אני יכול להגיד לא בצדק, אבל לא משנה, הולך להיות פה בעל בית חדש ואנחנו  22 

הזה ביחד. ענינו בכלל למה יצאנו לזה, רוצים שקט תעשייתי. קודם להוציא הודעה ולפרסם. לסדר את הדבר  23 

היה פה דיון, אני אשמח כמובן לענות שוב, אנחנו שמחים מהתוצאה, אנחנו חושבים שזו תהיה שותפות מעולה  24 

עם רשת מצוינת. זה היה אתגר מאוד מעניין להחליט בין שתי הרשתות. כמובן בית ספר הוא בתוך התהליך  25 

 26 ומנהלת בית הספר בתוך התהליך.

 27 אחרי המכרז הזה המועצה עדיין מכניסה את היד לכיס כמו שהיה בעבר? ד פרקש ]יונתן[:אביע

 28 בוודאי. חיים רוקח ]ראש המועצה[:

כן, תראו, בית ספר הוא לא בגירעון, אבל כיוון ששתי המועצות רוצות לתת לילדים יותר  גל גפני ]רמות[: 29 

אז הן משקיעות עוד כסף, לצורך העניין הן יכולות להשקיע כסף אינסופי, מה שנקרא שעות  מהבייסיק 30 

בכוח אדם, אף אחד לא מחר  31/05תוספתיות. קודם כל כרגע זה לא השתנה, שינויים במשרד החינוך הם עד  31 

נה היא שזה לא . זה לא עובד ככה. נתכנס, נבנה תוכנית, בגדול הכווXמבטל להם מגמה ואומר למורים שיעשו  32 
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ירד לאפס, זה גם לא יכול, מצד שני, רשת באה, אנחנו מצפים ממנה לתת משאבים תוספתיים ובכל מיני  1 

 2 דברים, פרויקטים שעושים שהם לאו דווקא הבייסיק. הציפיה היא לרדת קצת בתקצוב ושהרמה עדיין תעלה.

רז בשביל להוריד את ההשתתפות ואז יש פה בעיה, חיים בזמנו הסביר שיוצאים למכ אביעד פרקש ]יונתן[: 3 

דיברנו על הנושא של שוויוניות, שלא יכול להיות שכל התיכונים האחרים לא מקבלים שקל, אגב, ההורים  4 

 5 או למקום אחר, ותיכון אחד שהוא בעצם הרבה יותר. ןמשלמים המון כסף בשביל לשלוח את הילדים לחיספי

ל צריך להגיד, יש לנו כמועצה שני בתי ספר, נופי גולן ואולפנת זו נקודה פנטסטית. קודם כ גל גפני ]רמות[: 6 

קצרין של הבנות. ילדי הגולן לומדים בעוד בתי ספר בגולן ובוודאי בעוד בתי ספר לא בגולן. לא שאין לנו  7 

אחריות אבל שם זה לא שלנו, זה לא בבעלות שלנו, אגב אנחנו לא יכולים גם לגעת שם. גם אם אנחנו רוצים.  8 

נו להגיד לרוח הגולן קחו את המשימה עליכם אנחנו נעזור. רוצים לעזור אפילו שזה לא שלנו. לצערנו לא וניסי 9 

 10 הרימו את הכפפה ונכשלנו, למה? כי זה שלהם.

 11 גם פה זה מה שעשית. אביעד פרקש ]יונתן[:

צריכים להוציא  לא, לא. זה שלנו. קח את ברנקו וייס, לדוגמה הוא שלנו, והיינו חיים רוקח ]ראש המועצה[: 12 

מכרז עוד פעם, היא אצלנו היא שלנו, מה שאתה רוצה, לא, החוק מחייב אותנו ועשינו עוד פעם מכרז.  13 

 14 היא לא שלנו, נקודה. בזה ניכנס לזה בבקשה ןהישיבות לדוגמה בחיספי

בישים, אני רוצה להעלות נושא שיהיה רשום שהוא עולה, הוא בגדר בקשה מכם, הכ גלעד הילמן ]אבני איתן[: 15 

 16 יקרה אסון. צריך לעשות עם זה משהו.

אין לי אלא להסכים איתך, מרמת מיקי, רמת סיירים, רמת מנכ"ל ורמת ראש  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 17 

יום. לצערי המצב הוא קטסטרופה. אין לי איך להגיד את זה בצורה אחרת. אני מדבר עם ניסים -מועצה. יום 18 

בשבוע, מעביר לו תמונות של צמיגים מפונצ'רים. מדבר איתו, כותב לו,  פרץ מנכ"ל נת"י לפחות פעם פעמיים 19 

 20 ברמה יומית שבועית. אשכול מדבר עם רסקין ועם גונן ועם ארז. לצלם ולשלוח למע"צ.

 21 נתיבי ישראל סופרים תלונות. זה מה שהם סופרים, צריך לצלם ולהגיש תלונה. גל גפני ]רמות[:

סיכמנו עם מנהל האזור שאנחנו עושים פגישה, ממפים את כל הבורות אנחנו  חיים רוקח ]ראש המועצה[: 22 

בגולן. אנחנו מדברים על סתימת בורות. המצב הוא כזה שאו שימלאו או את הבור או שיהיה בור. אני מעדיף  23 

שיהיה משובש על פני בור שמסכן את הרכבים. אני רוצה להגיד עוד משהו אחד, עדכון אחרון, כידוע לכם  24 

קלאית עברה לתוך מכון שמיר, היא פועלת בתוך המכון, היא גדלה משמעותית, אנחנו גם נותנים הוועדה הח 25 

אנחנו מחיים את הדבר הזה  ,לאט ,הדרכה שם, גם שולחנות מגדלים, גם מחקר וכל מיני כאלה דברים ולאט 26 

הלה ומליאה אני חייב להגיד שזה מדהים. יש החלטת הנ שנקרא מחקר ופיתוח ברמת הגולן בתחום החקלאי. 27 

מחקר  50%-מחקר אקדמי ו 50%להקים חברת מסחור, זאת אומרת המטרה שלנו היום במכון שמיר זה בערך  28 

מעשי. ואז אנחנו מוכרים פטנטים, כדי שנוכל למכור פטנטים. חברה יכולה לפנות ולהגיד "אני רוצה להיכנס  29 

גענו להסכם שעוד לא נחתם עם מו"פ לתחום הזה של המחקר ולהשקיע". הדבר השני זה שאני רוצה להגיד שה 30 

צפון להחזרת החוות החקלאיות אבני איתן ופיכמן לידיים שלנו של מועצה אזורית גולן, לוועדה החקלאית. יש  31 
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שנים וכל מיני דברים בהסכם הזה אבל זה חלק מהפיתוח של החקלאות  6-סכומים שהם צריכים לשלם ב 1 

שאנחנו מתקדמים בתחום הזה. ההאב בבני יהודה מלא, נשארו  שאנחנו רוצים לראות. זה יותר לעדכון, תדעו 2 

, אנחנו נהפוך RABK-אולי משרדים בודדים. בהאב בווסט אנחנו הולכים לבנות את מבנה מספר חמש, קרוב ל 3 

אותו למרכז הוותיקים של הצפון. עד עכשיו הם היו פשוט נודדים. אז עכשיו יהיה להם מקום קבוע, נטפח את  4 

לקחנו את גן הילדים שהעברנו למבנה חדש אחר, מתחם ענק דרך אגב, אין לנו  -ילם. חספין המבנה הזה בשב 5 

כסף לשפץ את כולו. באזור הדרום, בני יהודה, צר המקום מלהכיל, גם שם אנחנו מנסים לראות מאיפה אנחנו  6 

 7 מתגברים תקציבית, זה על קצה המזלג. אם יש שאלות נוספות אני אשמח.

 -הישיבה ננעלה-

 -הישיבה ננעלה-
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