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 :חיים רוקח - דיווח. 1
 

 בורות בכבישים בכל הצפון לא רק בגולן.  ובשל הגשמים המרובים נוצרחיים רוקח : 
 ובשל מזג האויר לא ניתן כרגע לבצע תיקונים . לנתיבי ישראל פנינו 

 , משעות אחר הצהרים.מחרעל פי תחזית מזג האוויר צפויה להגיע לאזורינו סופת שלגים 
 מ' ולהיערם על הקרקע.  700השלג צפוי לרדת בהרים מעל 
 להחזיר את כל תלמידי צפון , ות השלגים בבטחה ובמינימום נזקיםלעבור את סופאנו במועצה נערכים על מנת 

 לבתיהם. 16:00הגולן עד השעה 
 

  חשוב לעדכן את התושבים על סגירת ופתיחת כבישים.אביעד פרקש: 
 

המועצה תפעל לטובת התושבים , אתר האינטרנט יעודכן בשוטף על חסימה / פתיחת צירים קיום חיים רוקח : 
 .מודים במוסדות חינוך/ נפילת חשמל ואירועים חריגים המידע יעודכן ע"י מוקד המועצהלי
 

   הנושא עדיין נבדק לעומק. החינוך בגולן,דיווח על נושא חיים רוקח : 
 
  201811/מליאה אישור פרוטוקול . 2
 

 החלטה:     
   25.12.18 מיום 11/2018מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה      
 0 -, נמנע0 -, נגד24 –בעד      

 
  12/2018אישור פרוטוקול מליאה . 3
 

 החלטה:     
   25.12.18מיום  12/2018מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה      
 0 -, נמנע0 -, נגד24 –בעד      

 
  13/2018אישור פרוטוקול מליאה . 4
 

 החלטה:     
   25.12.18מיום  13/2018מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה      
 0 -, נמנע0 -, נגד24 –בעד      

 
 מרום גולן במליאה רונן תדהר במקום עינת מור  תציגהחלפת נ. 5
   

 בשל היעדרות נציגת מרום גולן,נדחה לישיבה הבאה.    
 
 במליאה מנחם ברוך  נציג נווה אטי"בהודעה על צירוף . 6 
   

 החלטה:     
 נציג נווה אטי"ב במליאה, מנחם ברוך. רשמה בפניה את חברותו של מליאת המועצה      
 0 -, נמנע0 -, נגד24 –בעד      

 
  לקיחת הלוואת פיתוח אישור . 7
 הוצג ע"י רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה     
 

 , בנוסף בהתאם לדרישת הבנק המועצה    0.6 +בנק לאומי בריבית שנתית של פריים מלש"ח מ 4הלוואה בגובה     
 מלש"ח.  4משעבדת מהכנסות העצמיות שלה סך של     
 . ינג שחסר'מצ 2017-2018הלוואה היא עבור תוכנית עבודה משנת     

 

 ומש?ממלש"ח מ 4 -האם כל ה  דויד וולף:    
 

  מלש"ח שלא ממומש, ימומש במהלך השנה ובאישור המליאה. 1נשאר  מלש"ח 4מתוך רפי קלמנוביץ:     
  

 החלטה:     
 ,     0.6 +מלש"ח מבנק לאומי בריבית שנתית של פריים  4הלוואת פיתוח, בגובה  לקיחתמליאת המועצה מאשרת      
  מלש"ח.  4וכן את השיעבוד מהכנסות העצמיות שלה סך של      
 0 -, נמנע0 -, נגד24 –בעד      

 
 



 

 

 

 משכר בכירים %35-%45ש רשות במשרת אימן ואישור שכרה אישור גב' בתיה גוטליב כעוזרת לרא. 8
 
 משכר בכירים. 35% בתיה גוטליב כעוזרת ראש רשות במשרת אמון ואת שכרהמבקש לאשר את  חיים רוקח:   
 
 החלטה:   

 משכר בכירים. 35%ראש רשות במשרת אמון ואת שכרה, את בתיה גוטליב כעוזרת מליאת המועצה מאשרת    
 0 -, נמנע0 -, נגד24 –בעד    
 
 שכר בכירים  %100הודעה על מינוי מנכ"ל ואישור שכרו לפי . 9
 
 בעקבות הודעת עמיחי אלבה על התפטרותו, החלטנו אני וגל לבחור את אשכול שוקרון, שעבר את ועדת     חיים רוקח:   
 וי מנכ"ל מועצה. המכרזים למינ   

 

 מי הם ועדת המכרזים למינוי מנכ"ל. עמית שפאן שגיב:   
 

 חברי מליאה, נציג משרד הפנים ועו"ד.  2ועדת המכרזים למינוי מנכ"ל מורכבת מראש מועצה,  חיים רוקח:   
  

 מי הם חברי מליאה. עמית שפאן שגיב:   
 

 רמי ניסן )ניסקה(, רונן גאון.  חיים רוקח:   
 

  מוכח, היועץ ניהולי ותעסוקתי דרישות הסף של כשירות מנכ"ל הינו תואר אקדמי, ונסיון  עו"ד קובי קורין :   
 בדיקה מקדימה ולהעביר חוות דעת, אשכול שוקרון עמד בכשירות.   בצעהמשפטי נדרש ל   

 

 אין תקופת צינון בין התפקידים.  גלעד הילמן:   
   

 לא  קורין:קובי עו"ד    
 

 המועצה עד שיבדק נושא המיסרונים. מנכ"לביקשתי לעכב את בחירת  אורי הייטנר:   
 

 בדקתי במשטרה ונושא המסרונים אינו פלילי והועבר לפרקליטות לסגירת התיק. חיים רוקח:   
 

  ב ורשמעמבקש לפנות למשרד חקירות פרטי, אסור לפוליטה להיכנס לגולן וצריך להגן על הגולן וכל מי  אורי הייטנר:   
 בזה אין לו תפקיד ציבורי בגולן.    
 

 למה לא אמרת את הדברים לפני מינוי סגן?  רונן גאון:   
 

 דיון שנעשה בעבר ולא צריך לדון בשנית . אוליאל :רוית    
 

 יע נגד. בגד מינוי הועדות, מבקש מחברי המליאה להצנצביע נגד השכר ואאני  אורי הייטנר:   
 

  .אני חושב שהסיפור צריך להיות מאחורנו, אנחנו מליאה חדשה, כולנו יחד וצריכים לרוץ קדימה אורי קלנר :   
 קורא לכל חברי המליאה לתמוך באשכול.   
 

 המשיך הלאה.נו ולינעשו הרבה דברים במערך הבחירות, זה מאחור גל גפני:   
 אשכול הוא בעל נסיון בתחום מכיר את הנהלים.    
 חושב שזו הבחירה הטובה והראויה ביותר.    
 

 אמר טעיתי מצטער. מין ההגינות אם אדם טעה שיבוא וי אליק אלימלך:   
 

 )חיים, גל ואשכול(. צריך לתת אמון, המטרה שלנו להיות פה ולקדם את הגולן ואת הצוות שמולנו אריק בן חיים:   
 לא פשוט בבחירות, בסופו של דבר מערכת הבחירות בגולן יחסית  סעחיים רוקח: כל אחד מאיתנו כולל מיכל עבר מ   
 נו עם הפנים קדימה.יהייתה טובה, זה מאחור   
 
 החלטה:   
 .שכר בכירים 100%לפי  של מנכ"ל המועצה, אשכול שוקרון שכרו מליאת המועצה מאשרת את    
 5 -, נמנע1 -, נגד18 –בעד    
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 מינוי מנכ"ל המועצה הנכנס כנציג המועצה בועדת בחינה . 10
 

 החלטה:      
 .כנציג ראש המועצה בוועדות בחינה לכ"א ,מנכ"ל המועצהאשכול שוקרון, מליאת המועצה מאשרת את       
 .2 –, נמנע 1 –, נגד 21 – בעד      

 
 גולן במקום המנכ"ל היוצאמינוי מנכ"ל המועצה הנכנס כנציג המועצה בדירקטוריון קולחי . 11
 

 החלטה:      
 כנציג המועצה בדירקטוריון קולחי גולן במקום  ,מנכ"ל המועצהמינוי אשכול שוקרון,  המועצה מאשרת את מליאת      
 .המנכ"ל היוצא      
 .2 –, נמנע 1 –, נגד 21 – בעד      

 
 במקום המנכ"ל היוצא חכ"למינוי מנכ"ל המועצה הנכנס כנציג המועצה בדירקטוריון . 12
 

 החלטה:      
 במקום  חכ"לכנציג המועצה בדירקטוריון  ,מנכ"ל המועצהמינוי אשכול שוקרון,  המועצה מאשרת את מליאת      
 .המנכ"ל היוצא      
 .2 –, נמנע 1 –, נגד 21 – בעד      

 
 

    , ובפרט: כחבר עמיחי אלבה, המנכ"ל היוצא שימשלכל ועדות המועצה בהן  -בחירת מנכ"ל המועצה  הנכנס . 13
  ועדת הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת מל"ח, ועדת ביקורת, ועדת תמיכות, ועדת רכש, ועדת השקעות, ועדת       
 הקצאות, ועדה למאבק בנגע הסמים/ועדה למיגור אלימות.      

 
 החלטה:      
  שימשלכל ועדות המועצה בהן  ,מנכ"ל המועצהרון, את אשכול שוקמינוי המועצה מאשרת את מליאת      
 הנהלה, ועדת מכרזים, ועדת מל"ח, ועדת ביקורת, ועדת תמיכות, ובפרט: ועדת כחבר ה, המנכ"ל היוצא, עמיחי אלב     
       ועדה למאבק בנגע הסמים/ועדה למיגור אלימות. רכש, ועדת השקעות, ועדת הקצאות, ועדת     
 .2 –, נמנע 1 –, נגד 21 – בעד     

 
 

 תוכנית מאגר שניר תאישור הצטרפות המועצה כמגיש. 14
 

 קיימים מספר פרויקטים בתכנון ובניה שמגיש הבקשה לא יכול להיות מגיש פרטי.  חיים רוקח:      
 תוכנית מאגר שניר שייכת למי גולן.       

 

 מבקש למליאות הבאות לשלוח חומר הסבר מתומצת מראש. יאיר גולן:      
 

 מקובל וראוי . חיים רוקח:     
 

 הסעיפים הם טכניים, האישור לא בא להחליף את הועדה למשנה לתכנון ובניה.  עו"ד קובי קורין:     
 היה מכרז.ימדובר על תוכנית, תהיה הקצאה של המינהל והוא יחליט אם      
 אחרי שהיא מאושרת מגיעים לקניין.  וועדה מחוזית ורק ,תעבור ועדה מקומיתהתוכנית      
 המועצה לא מקצה, המועצה מקצה רק מבנים ציבורים .     
 לכן לדעתי לא נכון להיכנס לזה.     

 

 .אדם פרטי לא יכול להגיש ללא הרשאה ולכן רק רשות מקומית רשאיתאורי קלנר :      
 י גולן לא יכולה להגיש בעצמה. כטורי, טולגבי מאגר שניר, חלק מתוכנית הנחלות, לכן צריך אישור סט     

 
 החלטה:      
  תוכנית מאגר שניר. תאת הצטרפות המועצה כמגישהמועצה מאשרת  מליאת      
 .2 –, נמנע 0–, נגד 22 – בעד      

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 תוכנית חוות תומר בקלע תאישור הצטרפות המועצה כמגיש. 15
 

 מי היזם ומה התוכנית. :אמיר פוגל      
 

 לילך אשתר יזמה תוכנית בית אירוח שמשלב צרכים מיוחדים, התוכנית בשטח במחנה קלע.  חיים רוקח:     
 

 החלטה:      
  תוכנית חוות תומר בקלע. תאת הצטרפות המועצה כמגישהמועצה מאשרת  מליאת      
 .5 –, נמנע 0–, נגד 19 – בעד      

 
 תוכנית הרחבת התב"ע של עמותת רוח הגולן בחספין. תאישור הצטרפות המועצה כמגיש. 16
 

    העמותה לא יכולה להגיש בקשה והגורם היחיד שיכול להגיש היא המועצה, אין לו זיקה לקרקע,  :חיים רוקח       
 .התב"ע תעבור את מוסדות התכנון      

 

 מבקש לא לעלות לסדר יום עד שאין אישור של הישוב. :קלנראורי      
 

 : לאחר בדיקה מול ועד הישוב, אין התנגדות של הועד.  דוד אינגלמאייר     
 

  מבקשים לאשר בכפוף למכתב שהישוב חספין מסכים.      
 

 החלטה:      
  .התב"ע של עמותת רוח הגולן בחספיןהרחבת תוכנית  תאת הצטרפות המועצה כמגישהמועצה מאשרת  מליאת      
 .2 –, נמנע 4–, נגד 19 – בעד      

 
  חד נס –בני יהודה ומירי פלח  -שי דנון -הוספת נציגי ציבור לועדת איכות הסביבה . 17
 

 החלטה:      
  חד נס.   -בני יהודה ומירי פלח  -שי דנון –הוספת נציגי ציבור לועדת איכות הסביבה המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 קלע  -אניעם, גיא אלעזרי -דוד פלד –הוספת נציגי ציבור לועדת תיירות . 18
 

 החלטה:      
  .  קלע -אניעם וגיא אלעזרי  -דוד פלד –הוספת נציגי ציבור לועדת תיירות המועצה מאשרת  מליאת      
 .1 –, נמנע 0 –, נגד 23 – בעד      

 
 רשות ניקוז,  –מי גולן, ציון כהן -מערכת הבטחון, איתן שדה -הוספת נציגים לועדה לשטחים פתוחים: זיו מנחם . 19

 המכון לחקר הגולן. –החברה להגנת הטבע, דן מלקינסון  –לירון שפירא        
 

 החלטה:      
   מי גולן, -מערכת הבטחון, איתן שדה -זיו מנחםהוספת נציגים לועדה לשטחים פתוחים: המועצה מאשרת  מליאת      
 המכון לחקר הגולן. –החברה להגנת הטבע, דן מלקינסון  –רשות ניקוז, לירון שפירא  –ציון כהן       
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 שפאן שגיב בחירת חבר ועדת ביקורת גלעד הילמן במקום עמית . 20
 

 החלטה:      
 כחבר ועדת ביקורת במקום עמית שפאן שגיב.את גלעד הילמן המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 אביעד פרקש  –הוספת חבר לועדת מכרזים . 21
 

 החלטה:      
 את אביעד פרקש כחבר ועדת מכרזים. המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 
 
 
 



 

 

 

 מנחם ברוך במקום אביעד פרקש  –החלפת נציג בועדה למיגור אלימות . 22
 

 החלטה:      
 את מנחם ברוך כחבר בועדה למיגור אלימות במקום אביעד פרקש. המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 מנחם ברוך במקום אביעד פרקש  –בנגע הסמיםבועדה החלפת נציג . 23
 

 החלטה:      
 במקום אביעד פרקש.  בנגע הסמיםאת מנחם ברוך כחבר בועדה המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 תדהר רונן במקום עינת מור  –החלפת נציג בועדת הנחות . 24
 

 בשל היעדרות נציגת מרום גולן,נדחה לישיבה הבאה.      
 

 תדהר רונן במקום עינת מור  –החלפת נציג בועדה לאיכות הסביבה . 25
 

 בשל היעדרות נציגת מרום גולן,נדחה לישיבה הבאה.      
 

 הקמה ובחירת חברים לועדת בריאות, ועדת רשות . 26
 

 רוצים להקים ועדת רשות , ועדת בריאות שתדאג לקידום הבריאות בגולן, מי מעוניין להצטרף  גל גפני :     
 מחברי המליאה?     

    

     ?מי מהמועצה דואג לרכז את הועדה ולכנס אותה : יאיר גולן     
 

 מועצה צריכים להניע את הועדות. ה ימי שצריך לכנס את הועדות הוא יו"ר הועדה, חבר שמעון דיין:    
 

 מיכל נאור רכזת בריאות, עושה את עבודתה ועבודתה זה לא מה שאתם חושבים.  חיים רוקח:    
 ולכן רוצים להקים ועדה שמי שיעמוד בראשה אתם תחליטו כדי לקדם את מערכת אנחנו רוצים להניע מהלכים     
 הבריאות .    

 

 בישובים עצמם ההתנדבות הולכת ופוחתת , אני רוצה להצטרף אבל יודע מה זה מצריך, לצערי הרב גם ירון נאמן:    
 שלכם.ת ולכן צריך רוח גבי    

 

 : אנחנו רתומים לחברי הועדה. חיים רוקח    
 ועדת הבריאות תעסוק ב: קופות חולים, מרכז רפואי, מד"א, ביקור רופא, הצלה.    
 

 החלטה:    
 את עמית שפאן שגיב, רוית אוליאל, גלעד הילמן, מרים גולן וירון נאמן כחברי ועדת    המועצה מאשרת  מליאת    
 בריאות.      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד    
 

 בישוב בני יהודה   2019אישור תקציב ועד מקומי לשנת . 28
 

 החלטה:      
 בישוב בני יהודה. 2019לשנת את תקציב ועד מקומי המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 בישובים: אורטל ונווה אטי"ב     2018אישור תקציב ועד מקומי לשנת . 29
 

 החלטה:      
 בישובים אורטל ונווה אטי"ב.  2018את תקציב ועד מקומי לשנת המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 בישובים: כנף, רמות, גבעת יואב, שעל, מעלה גמלא ונוב  2017הצגת מאזן ועד מקומי לשנת . 30
 

 .בישובים: כנף, רמות, גבעת יואב, שעל, מעלה גמלא ונוב 2017לשנת הוצג בפני המליאה מאזן ועד מקומי       
   
 

  חברי ועד מקומי יונתן : פול בר במקום נעמי לרך ואביעד גרינפלדהחלפת . 31
 

 החלטה:      
   חברי ועד מקומי יונתן : פול בר במקום נעמי לרך ואביעד החלפת כי הובאה לידיעתה המועצה מאשרת  מליאת      
 .גרינפלד      

 
 , צחי סיטבון בנימין באוור במקום : החלפת חברי ועד מקומי נאות גולן: ברק בנימין פינארו, אפי גלס. 32

 דוד וולף, בר תומר, רון חגי ובוחניק צחי      
 

 החלטה:      
 חברי ועד מקומי נאות גולן: ברק בנימין פינארו, אפי גלס, החלפת כי הובאה לידיעתה המועצה מאשרת  מליאת      
 . ן חגי ובוחניק צחיבנימין באוור במקום : דוד וולף, בר תומר, רו צחי סיטבון      

 
 החלפת חברי ועד מקומי בני יהודה: פילו שמואל במקום שפר ערבה  . 33
 

 החלטה:      
 .חברי ועד מקומי בני יהודה: פילו שמואל במקום שפר ערבההחלפת כי הובאה לידיעתה המועצה מאשרת  מליאת      

 
 החלפת חברי ועד מקומי מעלה גמלא: אלעד נבו במקום סגל עדי  . 34
 

 החלטה:      
  .חברי ועד מקומי מעלה גמלא: אלעד נבו במקום סגל עדי החלפת כי הובאה לידיעתה המועצה מאשרת  מליאת      

 
 החלפת חברי ועד מקומי אלוני הבשן: שריה זאבי במקום ואטורי ניסים ושלו שמעון  . 35
 

 החלטה:      
 אלוני הבשן: שריה זאבי במקום ואטורי  חברי ועד מקומיהחלפת כי הובאה לידיעתה המועצה מאשרת  מליאת      
   .ניסים ושלו שמעון      

 
   : אורי כהן במקום גבאי מאיר יאירהחלפת חברי ועד מקומי אפיק. 36
 

 החלטה:      
   .אורי כהן במקום גבאי מאיר יאיר: אפיק חברי ועד מקומיהחלפת כי הובאה לידיעתה המועצה מאשרת  מליאת      

 
 הודעה על חברי ועד מקומי בזהות ועדים אליעד: אורי פסטינגר, שפר זהבה, בולוקן צחי, שי סנדרוביץ,      . 37
 יצחק ריבק      
 

 חברי ועד מקומי בזהות ועדים אליעד: אורי פסטינגר, שפר זהבה, בולוקן צחי, שי סנדרוביץ,     בפני המליאה הוצג       
   .יצחק ריבק      

 
 אישור תב"רים . 38

 הוצג ע"י רפי קלמנוביץ        
 

  מליאה הבאה חברי המליאה יקבלו רשימה של כל התב"רים עם מלל והסבר.הסוכם שמ -רפי קלמנוביץ      
 

 החלטה:      
   את מסגרת התב"רים, כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץ.המועצה מאשרת  מליאת      
 .0 –, נמנע 0 –, נגד 24 – בעד      

 
 חיים רוקח, ראש המועצה

 יו"ר הישיבה         


