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 השתתפו:
 

 ראש המועצה -    חיים רוקח
 אבני איתן -    גלעד הילמן

 אודם -    בועז רפפורט
 אורטל -    אורי הייטנר

 הבשןאלוני  -   ניסים ואטורי
 אלרום -דודי מורד                                

 אניעם -    רן אוחנה
 גבעת יואב -    דרור עמית

ניסן )ניסקה(  גשור -   רמי 
 אפיק -    אמיר פוגל

 בני יהודה -   בן חיים אריק
 חיספין -   דוד אנגלמאייר

 יונתן -    אביעד פרקש
 חד נס -    הרצל פרוחי

 כפר חרוב -   עמית שפאן שגיב
 מבוא חמה -    איילה הריס
 מיצר -    אסנת דרעי

גולן -   ארי גולדנסקי  מרום 
גולן -    דויד וולף  נאות 
 נוב -    יאיר גולן

 נווה אטיב -    ברוך מנחם
 נטור -    רוית אוליאל

 קדמת צבי -   אבנר אלימלך
 קלע אלון -    רונן גאון

 קשת -    אורי גלנר
 רמות  -    גל גפני

 שעל -    ברוך כהן
 

 נעדרים:
 אפיק -    אמיר פוגל

 בני יהודה -   אריך בן חיים
 גבעת יואב -    דרור עמית

 כנף -    ירון נאמן
 מעלה גמלא -    יעל רגב

 נווה אטיב -    ברוך מנחם
 קלע אלון -    רונן גאון

 קשת -    יואל פולצק
 רמות  -    גל גפני

 עין זיוון -   קארן שמעונוביץ 
 

 סגל:
 יועמ"ש -                        עו"ד קובי קורין

 גזבר -   רפי קלמנוביץ
 מנכ"ל -   אשכול שוקרון 

 רו"ח -    אלון מררי
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 על סדר היום :

 
 דיווח .1

נמצא באחריות נת"י, אנחנו נמצאים איתם בקשר ומנסים ליצור קשר  -נוב-שיפוץ כביש חיספין

 ור מולו ישירות את שיפוץ הכביש בכניסה לנוב.עם הקבלן המבצע ולסג

 

 לפת נציג קשת במליאה יואל פולצק במקום אורי קלנרהח .2

 יואל לא נוכח, הנושא ירד מסדר היום

 

 )מצ"ב( 1/19מס' שינוי תקציבי  .3

 תמקד בנושאים מרכזיים מתוך הדו"ח.נרפי קלמנוביץ: 

יכות לפני כעשרה חודשים אשרה את הסכומים אלש"ח, וועדת תמ 110: יחידת חילוץ גולן, רפי קלמנוביץ

 שמופיעים.

, 2019אלש"ח לשנת  504: האם מדובר בתחום אפור? הרי יש וועדת תמיכות שמתוקצבת ב אביעד פרקש

 האם ההוצאה מקבילה לסכום זה?

אלש"ח כדי שתהיה  200מעל בסטיות נהוג לתקן ו .כן. דרישת משרד הפנים לפרט: רפי קלמנוביץ

 .2019ח הביצוע של התאמה לדו"

ת הטיפול והוצאוכתוצאה מכך עלו משמעותית  2019 מהלך שנת נסגר ב םאתר תאנירפי קלמנוביץ: 

 יש פיצוי חלקי שיינתן אך לא התקבל עדיין.₪, מ'   2כ באשפה ב

אלש"ח. מדובר במבני חינוך שהמרכז הקהילתי משתמש בהם  600העלאה ב -תחזוקת מתחמי חינוך

 ים שמשמשים לחוגים ולפעילוית נוספות.נוספו מבנים חדש

 : האם מה שמוצג בפנינו כבר בוצע? האם יש משמעות לאישור או אי אישור של המליאה?אביעד פרקש

 : בוצע.רפי קלמנוביץ

משרד הדתות העלה את סכום ₪. עשרים וחמשה התקציב היה מיליון מאה -: מועצה דתיתרפי קלמנוביץ

 ₪.שישה שבע מאות שמונים ו הונים וארבעההשתתפות למיליון חמש מאות שמ

אוטובוסים חדשים ונוספו ארבעה תקני כ"א של נהגים וסדרנות בהתאם לשינויי  2נרכשו -שכר נהגים

 כ"א שהוצגו ואושרו במליאה.

מהסכום שנלקח ₪ תוספת של כמיליון ומאתיים ₪, מיליון חמש מאות וחמישים -פיצויי פרישה עובדים

 בחשבון בשל פרישה של לא מעט עובדים בפנסיה תקציבית.

 מופיע במאזנים? , האם: האם ניתן לדעת מה הפער בין הסכום שהופרש, בדר"כ אביעד פרקש

חל על כל ההסכמים הקיבוציים, ז"א לא אמור להיות הפרש  14: ברשויות מקומיות, סעיף אלון מררי

 לעובדים בפנסיה צוברת ואז לא אמורים להיות פערים.

 פיצוי או דמי פרישה.\מחלה\פדיון חופשה הם עבורהתשלומים המשולמים כעת 
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: יחד עם זאת, צריך לקחת בחשבון שלא כל המשרות שהתפנו אוישו ובינתיים לא משלמים חיים רוקח

שיעזבו עובדים בפנסיה תקציבית אך זה הסכום ילך ויגדל ככל  ,משכורות וזה מאזן במעט. יחד עם זאת

 .עדיין בגדר סביר

 : האם עושים תכנית? מה ההיקף "סכון" שנלקח בחשבון? ומה הפער הפוטנציאלי?דוד אנגלמאייר

זה מספיק ואפילו יותר מהצפי. השנה היתה שנה  אלש"ח, בדר"כ 300: נלקח בחשבון אשכול שוקרון

 חריגה.

סכום ב קיצוץ בתקציב ביחס לשנה שעברה, מדוברי גולן, גם לאחר ההורדת התקציב לנופ: אביעד פרקש

 ן יוצא דופן?פשאף מוסד חינוכי אחר ברשות לא מקבל, האם אין בעיה לתמוך במוסד אחר באו

, בתי הספר ךאפשרות לתמו ות חינוך שמשויכים לעמותות פרטיות אין למועצה: למוסדחיים רוקח

 ע להם לפי מספר התלמידים.האחרים ברשות מקבלים את המענק המגי

נחנו נכנסנו לשינוי מדורג שלנו ושל קצרין. יחד עם זאת, אעמותה עירונית נופי גולן יוצא דופן כיון שהוא 

 בתיאום עם משרד החינוך. כנס למסגרת מסודרתישנים הקרובות כדי להל

 )מצ"ב ( .2019 : הצעה לשינוי תקציב הכנסותרפי קלמנוביץ

בתשלום קבלנים מול המועצה כיון  ירידהיש , ר עליית המחירים בטיפול באשפהלאו-אגרת פנוי אשפה

   אותם קבלנים מפנים באופן עצמאי.ש

 כפי שניתן לראות מדובר בענף שמכניס כסף למועצה. גדלו, ההכנסות -הסעות ותחבורה ציבורית

לנו מיליון החטיבה להתיישבות משתתפת בהוצאות של המועצה בקליטה והשנה קיב-חברה וקליטה

 ₪.ומאה 

 אישור מסגרת חח"ד .4

יש ארבעה בנקים שנותנים סכומים שונים. במשך שנים לא השתמשנו במסגרת רפי קלמנוביץ: 

 בה.ובשנה זו נאלצנו להשתמש 

 מסגרת חח"ד. את פה אחד המליאה מאשרתהחלטה: 

 

 מיליון ש"ח 5אישור לקיחת הלוואת פיתוח בסך  .5

 מההלוואה. 50%וב כדאיות, כיוון שמענק האיזון מחזיר כ קח: ההלוואה נלקחת בחישחיים רו

מאשרת  מש"ח, מליאת המועצה  5החלטה: המליאה מאשרת פה אחד לקיחת הלוואה בסך 

 שיעבוד הכנסות עצמיות לבנק בגובה ההלוואה.

 

  2020אישור מסגרת תכנית פיתוח  .6

 מלש"ח לתברי"ם. 60-80מסגרת של 

 החלטה: אושר פה אחד
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 2020מסגרת קרן עבודות פיתוח אישור  .7

מ'  2בהיקף של כ  2020החלטה: המליאה מאשרת פה אחד את מסגרת קרן עבודות פיתוח לשנת 

.₪ 

 

 בישוב נוב 2018אישור מאזן ועד מקומי לשנת  .8

 ליישוב נוב 2018הוצג בפני המליאה מאזן וועד מקומי לשנת 

 

 אישורי תברי"ם .9

 רד השיכון הבינוי ופיקוד העורף.רפי מציג את רשימת התברי"ם בעיקרם מש

 החלפת תאורה ישנה בתאורת לדים חדשה בארבעה יישובים.

 החלטה: המליאה מאשרת פה אחד.

 

 
 
 
 

 בתיה גוטליב:  רשמה         
  

 


