
 
  27/07/2021מיום  05/21מליאה מן המניין 

 

 9מתוך  1 עמוד

 

05/21 'מס המניין מן מליאה פרוטוקול  

 תשפ"אי"ח באב  ,2021 ולייב 27 ,לישישמיום 

 המליאה אולם/  17:00

 

 משתתפים:

  חברי מועצה: .1

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

 V עמית שפאן שגיב כפר חרוב 17  חיים רוקח ראש המועצה 1

 V חזי שהרבני מבוא חמה V 18 גלעד הילמן אבני איתן 2

  מורן קורן מיצר V 19 בועז רפפורט אודם 3

 V גלעד גליקמן מעלה גמלא 20  רן קמינין אורטל 4

 V ארי גולנדסקי מרום גולן V 21 חיים ספיריה אלוני הבשן 5

  דויד וולף נאות גולן 22  אדם צברלינג אליעד 6

 V אורי מרגלית נוב V 23 דודי מורד אלרום 7

  - נווה אטיב 24  רן אוחנה אניעם 8

 V רווית אוליאל נטור 25  דורון עופר אפיק 9

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

 V אבנר אליק קדמת צבי 27  דרור עמית גבעת יואב 11

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

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

 V גל גפני רמות 30  - חיספין 14

  מרים גולן רמת מגשימים 31  אביעד פרקש יונתן 15

 V ברוך כהן שעל V 32 אריק בן מאיר כנף 16

 –, סה"כ חסרים – ZOOM, סה"כ ב16–סה"כ נוכחים

 

  :נוספים משתתפים .2

 [היוצא ]מנכ"ל המועצה אשכול שוקרון

 [ "ד קובי קורין ]יועמ"שעו

 [למחקר דינה גלעד ]מכון שמיר

 רישוי עסקים[] רותם שרון

 קהילתי גולן[ מרכז שרון פז ]דו"ח

  



 
  27/07/2021מיום  05/21מליאה מן המניין 

 

 9מתוך  2 עמוד

 

  

 :על סדר היום
 3 .......................................................................................................................................... דיווח ראש המועצה

 3 ......................................................................................................................... 3-2021ליאה אישור פרוטוקול מ

 3 ............................................................................................................................ )מצ"ב( 2020דוח מאזן מועצה 

 3 ................................................................................................ )מצ"ב( 2020הצגת מאזן מרכז קהילתי גולן לשנת 

 3 ........................................................................................................................... 2022אשרור צו הארנונה לשנת 

 4 ................................................................................................................ אשרור וביטול הנחות מארנונה לפי דין

 4 ....................................................................................................... הוספת נציג ציבור יוני בן ארי לוועדת הנצחה

 4 ........................................................................................ אישור מתן שמות לרחובות בישובים אניעם וקדמת צבי

 5 ........................................................................................................... )מצ"ב( 2020הצגת מאזן קולחי גולן לשנת 

 5 ...................................................................................................... )מצ"ב( 2020הצגת מאזן חברה כלכלית לשנת 

 5 .......................................... )מצ"ב( 2020דו"ח מצב מכון שמיר בהשתתפות דינה גלעד, הצגת מאזן מכון שמיר לשנת 

 5 ................. בפטור ממכרז עם שירותי בריאות כללית להשכרת מרפאה בחיספין )מצ"ב חוות דעת משפטית( התקשרות

 6 ........................................................................................................................................... אישור נוהל רוכלים

 6 ..................................... גע הסמים המסוכנים, זאב שנקר במקום הודיה שלויהחלפת עובד מועצה בוועדה למאבק בנ

 7 ............................................................................................................. מינוי אשד גול כחבר וועדת ערר לארנונה

אורטל, נווה אטי"ב, קשת, קדמת צבי, נאות גולן, אניעם )מצ"ב(בישובים: חד נס,  2021אישור תקציב ועד מקומי לשנת 
 ...................................................................................................................................................................... 7 

 7 ................................................................... בישובים: בני יהודה, חד נס )מצ"ב( 2020הצגת מאזן ועד מקומי לשנת 

 7 .................................................................. בישובים: חד נס, קדמת צבי )מצ"ב( 2019ועד מקומי לשנת  הצגת מאזן

 8 ................................................................................................................................................. אישור תב"רים

 

  



 
  27/07/2021מיום  05/21מליאה מן המניין 

 

 9מתוך  3 עמוד

 

 -המליאה נפתחה-

 דיווח ראש המועצה

 עיקרי הדיון:

בתקופה הנוכחית, על תקציבים חדשים שמוקצים למועצה ומנכ"ל  ראש המועצה דיווח על הנעשה במועצה

 המועצה הודיע על פרישתו מתפקיד.

 3-2021 מליאה פרוטוקול אישור

, מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר  3/21פרוטוקול מליאה  אישור 2חברים, סעיף  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 פה אחד.

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 0 0 16 .26/5/2021מיום  3/21ה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס' מליאת המועצ

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 )מצ"ב( 2020דוח מאזן מועצה 

 עיקרי הדיון:

חברי המועצה שאלו שאלות בנושא  .2020רו"ח אלון מררי הציג בפירוט את הדו"ח הכספי של המועצה לשנת 

 הרחיב בנושא.מיצוי כספי ההלוואה שיועדו לפיתוח ואלון 

 )מצ"ב( 2020הצגת מאזן מרכז קהילתי גולן לשנת 

 עיקרי הדיון:

מנהל המתנ"ס של מועצה  פז,של מרכז קהילתי גולן. שרון  2020רו"ח אלון מררי הציג את המאזן לשנת 

, ואת האתגרים איתם התמודדו במהלך בפירוט 2020הציג את הפעילות של המתנ"ס במהלך שנת  ,אזורית גולן

 .בעקבות משבר הקורונה 2020 שנת

 2022 לשנת הארנונה צו אשרור

ים את רמייל, אנחנו מאשרבצו הארנונה למעשה אישרנו אותו טלפונית ו אישור חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 זה עכשיו

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 0 0 16 .2022רת את צו הארנונה לשנת מליאת המועצה מאשר

 אחדאושר פה  תוצאות הצבעה:
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 דין לפי מארנונה הנחות וביטול אשרור

חברי מליאה,  מייל, אישור וביטול הנחות ארנונה, אושר טלפונית וב4סעיף   חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 ים את זה. ראנחנו מאשר

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 0 0 16 .ביטול הנחות מארנונה לפי דיןמליאת המועצה מאשררת את 

 שר פה אחדאו תוצאות הצבעה:

 

 הנצחה לוועדת ארי בן יוני ציבור נציג הוספת

ולבקשתו של  לבקשתו ההנצחה תוועדנציג ציבור שאנחנו רוצים להוסיף לישנו   :]אבני איתן[ הילמן עדלג

 .ארי בןחיים זה יוני 

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

לוועדת  ארי בן יוני הציבור נציג הוספת את מאשרתמליאת המועצה 
 0 0 16 צחה.ההנ

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

 צבי וקדמת אניעם בישובים לרחובות שמות מתן אישור

בתור וועדת שמות התכנסנו שני יישובים ביקשו לתת שמות לרחובות, הראשון זה  :]אבני איתן[ הילמן עדלג

ים, רחוב גולן, רחוב . כל עוד אם לא קוראים על שם מישהו אז אין איזשהו עניין מיוחד. רחוב המפלאניעם

. אלו שמות בזלת, נחלים, תאנה, רימון, דובדבן, גפן, מיצר, רחוב בשן, מעיין, עיט, רחוב דיהנשר, רחוב 

 הרחובות שאנחנו רוצים. וועדת שמות אישרה. המלצנו בפני ראש המועצה לאשר.

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

וב אניעם כפי שהוצג מליאת המועצה מאשרת את מתן השמות לרחובות בייש
 0 0 16 על ידי יו"ר וועדת שמות.

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

מבקש זה החרצית, האירוס, החצב, הרקפת, שהוא השמות  ,היישוב קדמת צבי :]אבני איתן[ הילמן עדלג

 המושבה, כליל החורש, הזית, הרימון, סמטת החרוב, סמטת האלון, סמטת האלה, האגס והתפוח.
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 נמנע נגד בעד חלטה:הצעת ה

מליאת המועצה מאשרת את מתן השמות לרחובות ביישוב קדמת צבי כפי 
 0 0 16 שהוצג על ידי יו"ר וועדת שמות.

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

 (ב"מצ) 2020 לשנת גולן קולחי מאזן הצגת

 עיקרי הדיון:

, חברי המועצה 2020זן קולחי גולן לשנת רו"ח איציק פופר, רואה החשבון של קולחי גולן הציג בפירוט את מא

 הבנה בנושא, ואיציק השיב.שאלו שאלות 

 (ב"מצ) 2020 לשנת כלכלית חברה מאזן הצגת

 עיקרי הדיון:

ראש המועצה למליאה והשיב לשאלות בנושא.  2020הציג את מאזן החברה הכלכלית לשנת  רו"ח אלון מררי

הבת של המועצה תאגידי הנוכחית בה יזומנו מנהלי כל  הציע התכנסות מליאה נוספת שבוע לאחר המליאה

 ויציגו במפורט יותר את פעילותם, בנוסף לאישור ממלא מקום למנכ"ל המועצה היוצא.

 (ב"מצ) 2020 לשנת שמיר מכון מאזן הצגת, גלעד דינה בהשתתפות שמיר מכון מצב ח"דו

דינה גלעד ממכון שמיר למחקר הציגה את דוח הפעילות במכון שמיר, את מאזן המכון ואת שיתוף הפעולה 

 המפרה בין המכון לבין מועצה אזורית גולן.

 (משפטית דעת חוות ב"מצ) ןבחיספי מרפאה להשכרת כללית בריאות שירותי עם ממכרז בפטור התקשרות

 עיקרי הדיון:

בנוגע להשכרת  ההתקשרות הנוכחית עם שירותי בריאות כללית אתשפטית ודעתו המ-חוותהיועמ"ש הציג 

והסביר כי על מנת להמשיך את ההתקשרות ללא מכרז ישנו  מבנה המרפאה ביישוב חספין מזה מספר שנים

במידה  , וגם אישור זה כפוף לאישור משרד הפנים בנושא.להסכם ולבקשה לפטור ממכרז צורך באישור מליאה

כללית ולקופות השכרת מבנה המרפאה לללא יאשר לא תהייה ברירה אלא לצאת למכרז  ומשרד הפנים

 נוספות.

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

התקשרות בפטור ממכרז עם שירותי בריאות כללית מליאת המועצה מאשרת 
וף לאישור משרד הפנים ולחוות הדעת של , בכפלהשכרת מרפאה בחספין

16 0 0 
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 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 היועמ"ש המצו"ב.

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

 רוכלים נוהל אישור

 עיקרי הדיון:

רותם שרון, מנהלת רישוי עסקים במועצה, הציגה את נוהל הרוכלים החדש שיאפשר הצבת משאיות מזון 

ם בהם הנוהל מאפשר נקודות מכירה את בנקודות מסוימות ברחבי הגולן. רותם פירטה את המיקומי

, אחוז נוב, )כנף(  , אנדרטת פלסר, תל סאקי, צנובר, דיר עזיז77חניית נחל אלעל, עמק הבכא עוז  -המשמעויות 

, היהודייאזור תעשייה בני יהודה, אמפי גולן, אנדרטת אלי כהן אחרי חספין בצומת, מגרש חניה בצומת 

רותם  האמבולנסים, מפל עייט, מגרש החנייה מול מפל סער וסלוקיה.סט לצומת והפליאומגנטיזם בין ו

נשאלה בנוגע לעדיפות מכירה על ידי תושבי הגולן והשיבה כי אכן תהיה עדיפות לתושבי הגולן על פני רוכלים 

 חיצוניים.

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

ים מליאת המועצה את נוהל הרוכלים כפי שהוצג על ידי מנהלת רישוי עסק
 1 0 15 .ובכפוף לחוות דעת היועמ"ש

 אושר ברוב קולות תוצאות הצבעה:

 

 שלוי הודיה במקום שנקר זאב, המסוכנים הסמים בנגע למאבק בוועדה מועצה עובד החלפת

 במקום שנקר זאב, המסוכנים הסמים בנגעהחלפת עובד מועצה בוועדה למאבק  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

עוברים בין משרדים. פעם זה במשרד הרווחה, פעם במשרד  הנושאיםיה, בתחום הזה . יש לנו בעשלוי הודיה

ולא  של משרד הפניםביטחון פנים, וכרגע בעקבות המעבר אנחנו צריכים לאשר את זאב כי הוא תחת ההגדרה ל

 אבז, המסוכנים הסמים בנגעהחלפת עובד מועצה בוועדה למאבק  בעד אישורמי  הודיה שהיא נמצאת ברווחה.

 ? מי נגד? מי נמנע? אושר פה אחד.שלוי הודיה במקום שנקר

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

מליאת המועצה מאשרת החלפת עובד מועצה בוועדה למאבק בנגע הסמים 
 0 0 16 המסוכנים, זאב שנקר במקום הודיה שלוי.

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:
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 לארנונה ערר וועדת כחבר גול אשד מינוי

 . לארנונה ערר ועדת כחבר גול אשדמינוי  רוקח ]ראש המועצה[:חיים 

 .פרשהנציג ש אחריוועדת ערר שבארנונה צריך להיות במועצה והוא חלק  חבר רפי קלמנוביץ' ]גזבר המועצה[:

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 0 0 16 מליאת המועצה מאשרת את מר אשד גול כחבר וועדת ערר לארנונה.

 אושר פה אחד ה:תוצאות הצבע

 

 ,גולן נאות, צבי קדמת, קשת, ב"אטי נווה, אורטל, נס חד: בישובים 2021 לשנת מקומי ועד תקציב אישור

 (ב"מצ) אניעם

ב, קשת, ". חד נס, אורטל, נווה אטי2021ישור תקציב וועדים מקומיים לשנת א חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 פי בדק את זה. מי בעד לאשר את התקציבים כפי שהוצגו כאן? הציגו תקציב. ר אניעםקדמת צבי, נאות גולן ו

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

בישובים: חד נס,  2021תקציב ועד מקומי לשנת  מליאת המועצה מאשרת את
 0 0 16 אורטל, נווה אטי"ב, קשת, קדמת צבי, נאות גולן, אניעם )מצ"ב(

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

 (ב"מצ) נס חד, יהודה בני: בישובים 2020 לשנת ימקומ ועד מאזן הצגת

ליישובים בני יהודה וחד נס וכל הכבוד להם שהם כבר  2020מאזן מקומי לשנת  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 מגישים את זה. 

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 2020הצגת מאזן ועד מקומי לשנת מליאת המועצה רשמה בפניה את 
 0 0 16 חד נס )מצ"ב(בישובים: בני יהודה, 

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

 (ב"מצ) צבי קדמת, נס חד: בישובים 2019 לשנת מקומי ועד מאזן הצגת
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 , חד נס וקדמת צבי.2019הצגת מאזן וועד מקומי  חיים רוקח ]ראש המועצה[:

 נמנע נגד בעד הצעת החלטה:

 2019הצגת מאזן ועד מקומי לשנת מליאת המועצה רשמה בפניה את 
 0 0 16 בישובים: חד נס, קדמת צבי )מצ"ב(

 אושר פה אחד תוצאות הצבעה:

 

 רים"תב אישור

 עיקרי הדיון:

הסביר כי רוב התב"רים מטרתם בעיקר לפיתוח גזבר המועצה הציג את התב"רים לאישור במליאה זו, 

 מוסדות חינוך. חברי המועצה שאלו מספר שאלות הבהרה ונענו על ידי הגזבר.

 נמנע נגד בעד ת החלטה:הצע

מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו על ידי גזבר המועצה 
 ובכפוף לרשימה המצו"ב.

15 0 1 

 ברוב קולותאושר  תוצאות הצבעה:

 

 -הישיבה ננעלה-

 

___________________________  ___________________________ 

 מנכ"ל המועצה   ראש המועצה, חיים רוקח
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 רשימת תב"רים – נספח א'

 29/6/21בתאריך  03/2021פירוט תברי"ם למליאה מס' 

 שם התב"ר מס' תב"ר מס"ד

ציב מאושר  עד תק

 היום

תקציב נוסף שאושר 

 מימון סטטוס במליאה הנוכחית

לו"ז 

 הפרויקט 

בביצוע   השתת בעלים      ₪347,353  1,700,000 נווה אטיב שיקום תשתיות 1528 1  

2 1491 
 -הכשרת מגרשים משקיים אזור תעסוקה

   ₪126,998  250,000 נטור
השתת  63,499החטיבה  

כנון בת   63,499בעלים   
בוצע   חברה לקליטה     ₪552,775  7,479,490 חברה וקליטה 1189 3  
בוצע   מקעפ      ₪115,757  1,561,596 חניון עורבים בצפון הגולן 1303 4  
בוצע   מקעפ      ₪126,211  610,400 שידרוג מבנים -ביה"ס גולן חיספין  1419 5  
   לוואה ה    ₪800,000  חדש  גן יביל יונתן 1634 6
בתכנון   העברה מתבר הלוואה     ₪850,000  חדש  גני חנ"מ נטור 1635 7  

8 1636 
שינויים והתאמות במוסדות חינוך ברנקו 

בתכנון   מ. החינוך      ₪419,603  חדש  וייס גולן  

בתכנון   מ. החינוך      ₪100,000  חדש  שיפוץ חדר מורים ביהס גולן בחיספין 1637 9  

בתכנון   מ. הביטחון     ₪769,241  חדש  מיצר-מרכיבי ביטחון בהרחבה  1623 10  

בתכנון   מ. החינוך      ₪120,000  חדש  הקמת גני ילדים יבילים בנטור  1638 11  

   השתת' בעלים      ₪34,000  510,000 פיתוח תשתיות מרום גולן 1167 12

בביצוע   מהלוואה     ₪700,000  334,000 בית ספר ילקוט רועים אלרום 1591 13  

בביצוע   מהלוואה     ₪125,000  720,109 מיגון מרפאות בחיספין 1616 14  

בביצוע   מהלוואה     ₪125,000  757,618 מיגון מרפאות בבני יהודה 1621 15  

בתכנון   מהלוואה     ₪700,000  96,759 תכנון בית ספר מעיינות אבני איתן 1511 16  

בביצוע   מהלוואה     ₪850,000  4,691,298 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך 1478 17  

בוצע   מהלוואה     ₪250,000  1,067,216 בניית גן ילדים בקדמת צבי 1560 18  

בביצוע   מהלוואה     ₪600,000  1,000,000 2020השלמה לבניית מרכז הפעלה  1629 19  

       ₪7,711,938    סה"כ    

 

 

 


