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עו"ד קובי קורין [יועמ"ש]
לימור הולץ [דוברת]
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.4
השלושה (רכש ,יועצים) ,ועדה להארכת שירות במקום מנכ"ל המועצה.
פתיחת תת חשבון פיתוח פיס (הקמת מועדון פיס לנוער יונתן).
.5
אישור להנפקת תעודה אלקטרונית לחותם מורשה במוסד ציבורי ,דוד ויצמן ,מח' בטחון ומינוי
.6
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אישור המלצת שמות לרחובות בישובים אניעם וקדמת צבי.
.7
אישור החלפת מורשי חתימה בחשבונות בתי הספר:
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בי"ס שורשים – יוני הירש במקום בינה פבזנר.



בי"ס מצפה גולן – מירה הופמן במקום יריב גל.

 בי"ס גולן – יצחק פריש במקום נעה רוזן.
אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2021בישובים :נוב(מצ"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2020בישובים :כפר חרוב( ,מצ"ב).
שונות.
אישור תב"רים.
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-המליאה נפתחה-

[ ]1דיווח ראש המועצה
חיים רוקח [ראש המועצה] :למרות כל הניסיונות היה קשה מאוד לעמוד בלוחות זמנים ,גן אחד עדיין לא
נפתח כאילו ,המבנה הפיזי נפתח הגן ,אבל לא במבנה שלו ביונתן .אנחנו מקווים להשלים את זה בזמן הקרוב
ולסיים עם הפרויקט הזה .צריך לקחת ולהבין שזה היה חתיכת מבצע .בגן ילקוט רועים בנינו ממ"מ  -מבנה
מוגן מוס די גדול מאוד שיכול לשמש גם ככיתה גם מענה לכיתה נוספת וגם מענה מיגוני שאנחנו מחויבים לפי
החוק .גם בית ספר מעלות הגולן למעשה הוכפל .יחד עם זאת אני אגיד משהו שהפתיע אותי ,פתחנו שני בתי
ספר חדשים אני לוקח את בית ספר מעלות הגולן ,כמה תלמידים יש לנו היום במעלות הגולן? קרוב למאה?
כמה יש היום בבית ספר מצפה גולן? כשפתחנו את בית הספר עמדנו על משהו כמו  ,680הורדנו מאה ,אבל
היום במצפה גולן יש  .704כלומר ,אנחנו עולים ,בגלל הילודה כאן ברוך השם .דבר דומה קורה לנו גם באביטל,
פתחנו את ילקוט רועים ומעלות הגולן הוריד גם את ילדי חד נס מאביטל וכן הלאה .וילקוט רועים גדל בפני
עצמו עדיין בבית ספר אביטל אנחנו ב ,658-זה המספר פחות או יותר .זאת אומרת אנחנו לא מצליחים לרדת
ולכן יכול להיות שנצטרך להתחיל לחשוב על עוד בתי ספר ,למרות שגם עכשיו האתגר שעומד בפני המועצה
בתחום בתי הספר הוא מטורף .פשוט מטורף ונדמה לי במליאה הבאה אנחנו נדבר על זה .כל הנושא של
החינוך אצלנו הוא פרויקט ענק שאני מקווה מאוד שנעמוד בו .בתוך זה החזרה ללימודים הייתה פשוט חזרה
ללימודים ,אין קפסולות ,אין פיצול הסעות ,אין .היה ניסיון לעשות מבצע סרולוגי ,לבדוק מה המצב של
הילדים ,מה המצב של התחלואה הסמויה ,ביומיים שעשינו כאן עשינו קרוב ל 1500-בדיקות שזה המון יחסית
ליומיים .אחוז החיוביים היה  ,1.3שזה כלום ,ולכן החליטו במשרד הבריאות ופיקוד העורף לעצור את
הבדיקות כאן בגולן ,בהרבה מקומות נוספים שבהם האחוז היה הנמוך .בכפרים הדרוזים האחוזים עמדו על
 .35%ביצענו חלוקה של ערכות האנטיגן לבתים לתלמידים וכן הלאה ,וההורים עשו את הבדיקות והילדים
חזרו .התוצאה היא שהייתה התפוצצות .אני יכול להגיד שלמעשה יום יומיים אחרי שחזרנו ללימודים עד
היום ,כמות המאומתים יותר נכון ,גם בילדים וגם בצוות ,היא משמעותית מאוד .כמות מוסדות החינוך
שנסגרו היא מטורפת מבחינתי .הצוות שמתעסק עם זה לימור ,אתי ואני ,גל עוזר לא מעט ,עבדנו כמעט רצוף
ראש השנה ,שבת ,זה לא משנה בכלל .כל הזמן אתה מכניס ילדים לבידוד בכמויות מטורפות הבעיה העיקרית
או אחת הבעיות העיקריות זה הקטע הזה של ההסעות .וזה מכניס  58ילד במכה אחת .כתוצאה מזה באמת
נסגר בית ספר מצפה גולן לכמה ימים ,פתחנו אותו שוב פעם היום .אחוז התייצבות מאוד מאוד נמוך ,פחות מ-
 30אחוז .זאת אומרת ההורים לא רוצים לשלוח את הילדים ואני מבין גם למה .גם בצפי למחר זה נראה ככה.
הבעיה היא שברגע שאתה פותח פיזית אין לנו את הכלים לעשות למידה מרחוק .זאת אומרת אתה לא יכול
לעשות גם וגם .או היברידי או למידה מרחוק או זה .אנחנו מנסים להתגבר על זה עכשיו ולמצוא את הדרך או
את הכסף ואת הכלים איך לעשות את זה כן כפול ,אבל בינתיים אנחנו בבעיה טכנית לעשות את זה .לדוגמא
במצפה גולן הבעיה שאין אינטרנט ,אין ווי-פי יציב ,השקענו שמה בציוד קצה ואנחנו לא מצליחים להרים את
הקליטה .בית הספר הדמוקרטי נסגר כולו .גנים ,מעונות לא יודע כבר כמה ,יש כאן אם מישהו רוצה אחר כך
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יכול לראות כאן טבלה שלמה .רשימה מטורפת של מוסדות חינוך שנאלצנו לסגור ,כמות ילדים מטורפת
שהכנסנו לבידוד.
לימור הולץ [דוברת המועצה] :בניכוי כל המחלימים היום זה  ,188מעל  50%מהם מתחת לגיל  ,20מתוך אלה
שיכולים להתחסן  64%לא מחוסנים ,מעל גיל .12
חיים רוקח [ראש המועצה] :ההדבקות הן מהירות מאוד ,אומרים לי "אבל הילד נסע רק  10דקות באוטובוס"
חברים  10דקות באוטובוס זה מספיק ,עובדה ,לצערנו .ביד לא קלה על ההדק אנחנו לא מחליטים כל כך
בקלות על הכנסה לבידוד .ברור לנו לחלוטין מה המשמעות במשפחה ,ברור לנו לחלוטין מה הנזק הכלכלי ,מה
הנזק המשפחתי ,מה הנזק הנפשי ,וכל דבר כזה נשקל לכל הכיוונים ולפעמים שאני מחליט לא .אבל בדרך כלל
אנחנו משתדלים להקל .ההנחיה ,אחרי חשיבה ,כולם נכנסים לבידוד כל הכיתה כל הכיתות והמשפחה וודאי.
דדי מורד [אלרום] :השאלה היא אם יש לך מנדט להכניס אנשים לבידוד ,אתה לא משרד הבריאות.
חיים רוקח [ראש המועצה] :כל החלטה שלי כמעט 99% ,מההחלטות ,יש מעט מאוד החלטות שהם לא כאלה,
מגובה בהחלטה ביחד איתי משרד הבריאות ומשרד החינוך אנחנו בדרך כלל צוות שמקים את העסק זה ושאני
מחליט להכניס קבוצה מסוימת לבידוד עומד מאחורי זה משרד החינוך ומשרד הבריאות .שמתם לב אולי
שאתמול בשעה  21:30-22:00בלילה שלחנו הודעת סמס לכל משפחה בגולן על כללים לחזרה לבתי הספר ,זה
לא נעשה סתם .יש הרבה ויכוחים על הנושא הזה ,מי אחראי לבדוק שילד שחוזר מבידוד עומד בתנאים של
קיצור בידוד כלומר ,ילד נכנס לבידוד בגלל שהיה במגע עם חולה מאומת אמור לעשות  14יום אחרי  14יום
הוא חוזר בלי שום בדיקה ושום דבר ,הכל בסדר ,אם הוא חוזר אחרי  14יום הוא לא צריך להוכיח כלום .אם
הוא רוצה קיצור בידוד ל 7-ימים הוא צריך להראות שהוא עשה את התהליך של קיצור בידוד ,יש אחת משתי
האפשרויות ,או שהוא קיבל אישור שהוא יצא מבידוד ממשרד הבריאות שמתייחס לשתי הבדיקות שהוא עשה
או שהוא בא ומציג שתי בדיקות שליליות שהוא עשה שהשנייה בהם היא היום השביעי והתחיל ויכוח אני אגיד
את זה ככה בתוך צוותי החינוך האם צוותי החינוך אמורים לבדוק את זה וההנחיה שלנו ואחרי הרבה
התייעצויות ,שעה וחצי דיון יחד עם משרד החינוך וגורמים נוספים ,היא חד משמעית כן .יופי עכשיו אני הורה,
אני לחוץ על העבודה ואני בטוח שהבן שלי לא חולה אבל מה? הבדיקה לא הגיעה .אז אני שולח אותו
ללימודים בסדר והבדיקה הגיעה  24שעות אחרי זה ,והיא חיובית ,אתה יודע מה עשית ברגע זה? תקעת את
הכיתה הזאתי שוב פעם לעוד  14יום בידוד חברים אנחנו אנשי ציבור
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :ואם המורה נדבקת?
חיים רוקח [ראש המועצה] :גם את המורה אני מחייב אותה בבדיקה .מי שרוצה לבוא לבית ספר ללא בדיקות
אז זה ביום ה 14-או ביום ה .15-מי שרוצה לקצר בידוד ,וקיצור הבידוד הוא פריווילגיה הוא חייב להציג שתי
תוצאות שליליות וזה תפקידו של מנהל הוא מחנך לבדוק שזה נעשה .זה לא נעים אני אומר ,זה לא נעים אבל
כן אחריות של מנהל ,ואחריות של מורה ,ואחריות שלי זה לדאוג לבריאות של הילדים שלנו בבתי הספר
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מבחינתי .ואם יכנס ילד שלא בדקו אותו ובסוף התברר שהוא מאומת הוא עוד פעם מכניס את הכיתה הזאתי
לבידוד של  14יום וזה אני לא מוכן שיקרה ,ולכן יצאה ההודעה הזאתי להעביר להורים ,חברים ,אל תשלחו
את הילדים אם לא עשיתם שתי בדיקות ,אני יודע שיש בעיה.
גלעד הילמן [אבני איתן] :ההודעות האלו מגיעות להורים שאכפת להם ,להורים שלא אכפת להם גם ההודעות
האלו לא עוזרות.
חיים רוקח [ראש המועצה] :ולכן התפקיד של המנהל והצוות הוא לדאוג שהילד הגיעה עם שתיים כי מי שלא
אכפת לו ,לא אכפת לו .לכן זה תפקידנו לעשות את זה ,זה לא נעים אבל אין לנו ברירה.
גל גפני [סגן ראש המועצה] :צריך להגיד ,הנוכחות היום במצפה גולן חלק מהערכה שלנו היא תוצאה של
ההודעה הזאת ,זאת אומרת שההורים ,חלקם ,לא יודע איזה מספר ,הבינו שאין מה לשחק משחקים ,רוב
האנשים המוחלט הוא לא עבריין .אבל היום נגמרו הבידודים .יש ,לא יודע 100 ,ילדים בבידוד ,והגיעו ,160
זאת אומרת עוד איזה  300בערך נשארו בבית ,למרות שיכלו פיזית להגיע ,שזה בסדר גמור .ההורים אמרו
"אנחנו מעדיפים לא לקחת את הסיכון".
חיים רוקח [ראש המועצה] :או שלא הגיעו התוצאות.
גל גפני [סגן ראש המועצה] :כן ,לא משנה זה גם יכול להיות.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אבל ברגע שיהיה להם תוצאות ,ואנחנו יודעים שיש בעיה עם הבדיקות .לא
אצלנו ,הקטע של התורים בבדיקות הוא ארצי .יש הרבה פחות צוותים ממה שהיה בגל השלישי והיום מנסים
לאט לאט להחזיר את המערכת הזאתי לפעול .הגולן יחסית לגודל האוכלוסייה שלו לכמות החולים שלו,
להזכיר לכם אנחנו מועצה ירוקה אז יחסית לגודל האוכלוסייה שלו יחסית לכמות החולים שלו ולזה שהוא
ירוקה מקבל הרבה מאוד בדיקות ,הרבה מעבר לערך היחסי שלו .נכון שהייתי שמח אם הייתי יכול לעשות כל
יום בדיקות וכל יום היה כאן תחנה וכל הדברים האלה אבל צריכים להבין.
בועז רפפורט [אודם] :בצנובר כבר לא עושים?
חיים רוקח [ראש המועצה] :יש לנו פעמיים בשבוע
לימור הולץ [דוברת המועצה] :בשלישי ושישי השבוע
דדי מורד [אלרום] :כולם מגיעים ל צומת כח שזה פועל שמה שישה ימים בשבוע ומהגולן אצלנו כולם יורדים
לשם  NON STOPזה פועל  10-12שעות כל יום.
לימור הולץ [דוברת המועצה] :אבל בצנובר ריק .בצנובר אנחנו מפעילים את המתחם .כלומר אנחנו מממנים
את הסדרנים.
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חיים רוקח [ראש המועצה] :זה לא קיים בכל מועצה זה נראה לכם הכי טריוויאלי שיש ,זה לא.
לימור הולץ [דוברת המועצה] :בצומת כח ,פק"ר ,פיקוד העורף עושים הכל ,הם שמים שמה את האוהלים,
מביאים סדרני ם ,מבאים בודקים ,מביאים הכל זה לא עולה לאף אחד שקל .אנחנו התושבים ,תושבי הגולן
נותנים יד למתחם הזה אי אפשר לעשות את זה כל השבוע זה עלויות שהמועצה לא יכולה לשאת היום.
חיים רוקח [ראש המועצה] :בוא נגדיר את זה ככה ,כמעט שום מועצה ,לא רוצה להגיד שום מועצה לא עושה
את מה שאנחנו עושים ולא מקבלת את מה שאנחנו מקבלים .אתם יודעים מה אני אגיד לכם יותר מזה ,אנחנו
אולי הרשות היחידה אולי בארץ שכל החולים כל המאומתים מתוחקרים על ידינו סל אמות הפסיק לתחקר,
אין לו כוח אדם ,פיקוד העורף מ 4,000-מתחקרים ירד ל .1000-אין תחקורים אנחנו מתעקשים להמשיך
ולתחקר אוקי ,ואנחנו מתוחקרים עד אחרון המאומתים.
דוד וולף [נאות גולן] :ומה עושים התחקורים האלה?
חיים רוקח [ראש המועצה] :מכניסים לבידוד.
חבר מועצה :אותי לא תחקרו ,עכשיו החלמתי לפני שבועיים ולא תחקרו אותי.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אז אני אומר ,לפני כשבועיים זה היה קובי? מתי קיבלנו את ההחלטה?
עו”ד קובי קורין [יועמ”ש] :בערך שבועיים.
חיים רוקח [ראש המועצה] :היה שלב שהיינו בסביבות ה 150-מאומתים מהם כ 80-לא תוחקרו כי זה לא
אחריות שלנו ,בסדר ,אני אומר לכם שגם עכשיו זה לא בדיוק האחריות שלנו ויותר מזה יש בעיה עם ביטוח,
יש בעיה עם כל מיני סמכויות וכן הלאה וכן הלאה .בשלב מסוים נשברתי כי  80יותר מ 60-אחוז לא היו
מתוחקרים בכלל ,אחרי חמישה ימים לא תחקרו אף אחד ,זה אומר שאין קטיעת שרשראות הדבקה במילים
הכי פשוטות וזה ממשיך וזה ממשיך ואתה רואה ,מי שנמצא בתוך הניירות רואה את זה ואז יחד עם קובי,
הרמתי טלפון לקובי ואמרתי לו "קובי ,לא יכול להמשיך ככה" ,קיבלנו החלטה שמתחילים לתחקר מחדש.
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :מה קורה אצל הדרוזים?
חיים רוקח [ראש המועצה] :תראו ,המצב שנדמה לי נגיד את זה ככה זה אדום אוקיי קריית שמונה אדום,
צפת אדום ,טבריה אדום ,חצור אדום הכל אדום תסתכל על הדגל מה הטריוויה של קצרין כמה הוא כתום
היום?
לימור הולץ [דוברת המועצה] :כתום.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אנחנו ירוק.
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אליק אבנר [קדמת צבי] :חיים מי מתחקר בדיוק?
חיים רוקח [ראש המועצה] :אתי ולימור ,תשאל כמה כסף הם מקבלים בשביל זה?
דדי מורד [אלרום] :התנדבות
חיים רוקח [ראש המועצה] :כולל שישי שבת ,ראש השנה ומה שאתה רוצה.
בועז רפפורט [אודם] :בגל הקודם היינו מקבלים אינפורמציה כל הזמן על התושבים הדרוזים.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אין לי מידע אני לא מקבל כלום ,אני יכול פחות או יותר .תשימו לב שהפסיקו
לפרסם את מספר המתים.
בועז רפפורט [אודם] :כמו שמכילים את המתים שרת החינוך הכילה גם את החולים.
חיים רוקח [ראש המועצה] :בועז ,הפסיקו לפרסם את מספר המתים ,בוא אני אומר לך ,מתים כ 40-ביום .יש
בעיה ,אנחנו עושים את המרב שאנחנו יכולים ובאמת בצוות קטן שלא מתוגמל כולל ראש המועצה לא
מתוגמל ,לא באמת זה היה מטורף בראש השנה היה שלב מסוים שאמרתי ללימור "עצרי אני חייב ללכת
לשמוע תקיעת שופר" ומיושב אוקיי והלכתי הצידה והלכתי לשמוע תקיעת שופר כי בבית הכנסת אני כל הזמן
עם הפלאפון .ובלי הפסקה כמעט ואני לא מדבר על  12בלילה וכאלה דברים זה מטורף מה שקרה כאן כרגע יש
שקט אתם יודעים למה? כי לא קיבלנו את תוצאות הבדיקות ,יש איזה תקלה עם התוצאות בדיקות בצנובר,
לא קיבלנו אותם עדיין מחכים אבל ברגע שיגיע בטח עוד פעם נתחיל את הכל.
דדי מורד [אלרום] :חיים א יך אנחנו כרשות מתמודדים ,אתם מתמודדים עם סגל הוראה וצוותים בבתי ספר,
במעונות ,בגנים שלא מתחסנים?
חיים רוקח [ראש המועצה] :אין לנו ,מי שלא מחוסן חייב בשני בדיקות ,יש רק אחת שסירבה לעשות בדיקות
והיא לא עובדת ,הוצאה לחל"ת.
דדי מורד [אלרום] :אני יכול להגיד לך שבילקוט הרועים חצי מהמורים לא מחוסנים.
רווית אוליאל [נטור] :בשורשים היו שתי מורות בשבוע הראשון עזבו בגלל זה.
דדי מורד [אלרום] :בסדר גמור.
רווית אוליאל [נטור] :בשורשים היו שתי מורות ,שניה לפני תחילת שנה ,מחנכת ,שהעדיפה לעזוב.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אני יודע שהיום מי שנכנס בשערי בית הספר או גן או מעון או לא חשוב מה או
שהוא מחוסן כחוק או שעושה שתי בדיקות ,אם הוא לא מוכן ,להתראות בצורה הכי פשוטה.
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דדי מורד [אלרום] :יש כאלו שאמרו שלום וביי.
חיים רוקח [ראש המועצה] :יש אחד ,והמורות האלה.
בועז רפפורט [אודם]:הרבה פה זה מזל ,אני רואה אצלנו ,החברה הצעירים 30 - 25 ,לא מחוסנים רובם,
ולרובם יש ילדים גם בבית ספר וגם בגן זה מתחיל מישמש ופתאום זה בבידוד וזה חולה וכולם עם כולם ואני
לא מדבר על הנכדים ויש בעיה עם זה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :חד וחלק אני אומר מי שלא מחוסן אתה רואה את זה ישר ,זאת אומרת בנתונים,
דרך אגב ,מגיל  50ומעלה אנחנו נמצאים ב  96%מחוסנים ,שני או שלישי ,יש כאלה שלא הגיע הזמן לשלישי,
אנחנו נמצאים בערך ב 96-אחוז וזה יפה הבעיה שלנו היא מ 50-ומעלה וככל שהגיל יורד ,אחוז החיסונים יורד
התחיל איזשהו שינוי בקטע של תלמידי התיכון כי הם הבינו שהם לא יגיעו ל 70-אחוז הם לא ילמדו השנה ואז
התחיל בשבועיים האחרונים אפשר להגיד לאיזה שהוא חיסון של ילדים בגילאי בתיכון 12 ,ומעלה וזה ימשך
ונגיע ל 70-אחוז .ביקשו ממני שאני אגיד כמה מילים על הות"ל ,היום היה קונגרס של הות"ל על נושא של
חוו ת עמק הרוחות ,חוות עמק הרוחות זה הבוסטר מי שמכיר במילים פשוטות קונטרה לכיוון חוות עמק
הבכא ביקשו שמה עוד משהו כמו  12טורבינות נוספות .הקונגרס מאפשר למי שהוא רוצה להשתתף להשתתף.
אני הבעתי את עמדתי ,מבחינתי זה עמדת המועצה .אני במהלך החודשים האחרונים ניסיתי כמה וכמה פעמים
להגיע לסיכום יחד עם עובדי המשק והחברות האנרגיות רוח ,לצערי לא הצלחנו להגיע להסכמה .למרות
שגמישות כזאת או אחרת ובעקבות זאת הודעתי להם שאני אתנגד וכל חווה .אם אנחנו לא יכולים להגיע
להסכמה אז אני מתנגד לחוות רוח כל מה שאני מבקש במילים פשוטות זה בחינה במשך חמש שנים שבמהלך
חמש שנים האלה הם יכולים להמשיך להתקדם על פי התכנון ,אבל אם בחמש שנים האלה מתברר שיש פגיעה
משמעותית בסביבה או פגיעה בריאותית אנחנו עוצרים את התהליך ועל זה הם לא הסכימו לחתום .ולכן
הודעתי שבמצב הזה אני מתנגד ולא ממשיך הלאה.
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :זאת הוכחה שאת ההתחייבות שלך במליאה אתה עוד מקיים אותה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :נכון .היום בקונגרס גם הבעתי את העמדה הזאת שאחד הדברים הכי חשובים
מבחינתי זה מה שקורה לנו בקהילה .ואם הייתם נמצאים בקונגרס הייתם שומעים שמה חברי קהילה כאלה
ואחרים שזועקים ,בסדר? שבא מישהו מעין זיוון או ממרום גולן ואומר "לא שומעים אותי".
בועז רפפורט [אודם] :חוות הרוח באזור הרוח ,הם חתומים על הסכם? הם חתמו?
חיים רוקח [ראש המועצה] :מי? מרום גולן? מרום גולן חתמו מולנו ,כן.
בועז רפפורט [אודם] :אז איך הם יכולים לא?
חיים רוקח [ראש המועצה] :מי זה הם?
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בועז רפפורט [אודם]:אם הם חתמו לחברה שהם יקימו חוות טורבינות?
חיים רוקח [ראש המועצה] :מי חתם? האגודה החקלאית.
בועז רפפורט [אודם] :אם האגודה חתמה איך היא יכולה לחזור אחורה?
חיים רוקח [ראש המועצה] :האגודה לא ,אבל התושב יכול?
בועז רפפורט [אודם] :שישלם  4מילון ויחתום נגד.
חיים רוקח [ראש המועצה] :גם ברמת השופט חתמו ובסוף לא הולכים ,אז אלה מאיימים לתבוע אותם ואלה
טוענים שאין דרך ,בסדר ,אני לא מתייחס לקטע הזה אני לא בצד העסקי של אף אחד ,אני מתייחס לגולן.
עכשיו הדרך להגיע ,אני אתם מכירים אותי כבר מספיק אני מוכן לדבר עד אין סוף ולהקשיב עד אין סוף ,אבל
בסוף צריך להגיע להסכמות שבסוף לא מגיעים להסכמות אז יש חיתוך מבחינתי .במצב הזה הביאו אותי
למצב שבו אין הסכמות אז יש חיתוך ואני אמרתי להם מראש שזה מה שיהיה לא הסתרתי שום דבר אוקי,
ואני מצטער ,אני אומר לכם בצורה הכי פשוטה אני מצטער שהגענו לזה ,אבל מי שלא מוכן לשמוע ולא מוכן
להבין אני חייב ללכת בדרך שלי ,הבעתי את עמדתי שמה בעיקר על הקטע של הקהילה ,יש מספיק גופים כמו
החברה להגנת הטבע ,רט"ג ,המשרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ועוד שהם הביעו את דעתם והיא לא
חיובית ,בסדר? אבל זה בצד השני שלהם.
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :ומה המשמעות לגבי האמירה שלך?
חיים רוקח [ראש המועצה] :כרגע זה קונגרס ,כרגע זה דיון פתוח לטובת העניין זה תהליך ראשוני שלב
ראשוני מתוך תהליך זה של המס"ל  -מועצה לתשתיות לאומיות ,מפה זה ימשיך יתקיים דיון לכאן או לכאן,
אני לא אמרתי לא דרך אגב ,אני ביקשתי דבר אחד לעכב את ההליך בשלוש עד חמש שנים על מנת שנוכל
לבדוק האם יש נזק .אני לא נגד ,אני לא בעד אני לא יודע אני טוען שאם היינו עושים  10בכל הגולן ,אז יש
מקום לדבר ,אם הם עושים  ,20בסדר ,בכל הארץ אין  120טורבינות כמו שיש בגולן ,אוקי? אני לא שואל מה
המשמעות של טורבינה ,או מה המשמעות של שני טורבינות .אני שואל מה המשמעות של  120טורבינות
שקמות כאן בפועל .זה השאלה שלי ואני לא יודע להגיד ולכן אני מבקש לבדוק את זה אני חושב שאף אחד
מאיתנו גם אלה שתומכים  ,בסדר ,בהקמת הטורבינות ,דרך אגב ,עוד כמה טורבינות? נגיד אלה שתומכים ,עוד
כמה טורבינות אנחנו תומכים? עוד מאה? עוד  ?200עוד  ?700 ?500אלף? כמה? מי מגדיר? לאן מגדירים? אני
טוען שצריכים לעשות חשיבה ,קודם כל צריך לבדוק מה זה עושה ,אחר כך צריך לחשוב הלאה ולכן אני מבקש
למעשה להקפיא את הדבר הזה לתקופה מסוימת של בין  3-5שנים שבה אנחנו בודקים את מה שהולך לעבוד
כבר בזמן הקרוב ואז לקבל החלטה .והתחלנו לבדוק חברים ,התחלנו לבדוק כבר ואנחנו נמשיך לבדוק רק אני
טוען שצריך לעצור.
אריק בן מאיר [כנף] :התחלנו לבדוק או מה מתכננים לבדוק?
עמוד  9מתוך 25

מליאה מן המניין  21/06מיום 13/9/2021

חיים רוקח [ראש המועצה] :אנחנו צריכים ללכת יום אחד למכון שמיר ואז גם נדבר שם על הנושא הזה .מכון
שמיר הוא זה שבודק .אוקי ,גלעד רצית להגיד משהו? קצר בבקשה.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :בהמשך לקונגרס הזה היום וגם עוד פעם הייתה איזושהי עמימות בתחום אני
חוש ב שזה משהו שמלווה בכלל את כל הסיפור הזה של הטורבינות ברמה שזה כבר קצת נמאס ואנשים לא
אוהבים לשמוע כי כאילו למה להיכנס לזה יש איזשהו עמימות שמייצרת גם איזשהו מאס מהסיפור הזה .אבל
אנשים צריכים להבין את המציאות היום שעומדת פה בעיקר של מה שאמרת ,יש היום בגולן במועצה שתי
תוכניות שכבר אושרו ,אחת בעמק הבכא ואת בפארס ,יש עוד תוכנית אצל הדרוזים שלא קשורה למועצה אבל
זה עדין חלק מהמרחב הגולני ,נקרא לזה ,שגם כן אושרה ,מעבר לדבר הזה יש עוד תוכניות שרצות ,בעצם
היום היה קונגרס שזה בעצם המלצה מהועדה לתשתיות לאומיות שהוא זה שאמון על הפרויקט הזה ,זה לא
ועדה מחוזית ובעצם מתחיל התהליך אחרי שזה כבר הגיע לפה לפני שנה הסמיכו אותו לעשות איזה קימה
אבל היום בעצם התחיל התאריך הרשמי בעצם מה הוא אומר? הוא אומר כל מי שיש לו עניין ,בואו תדברו
איתי תגידו מה אתם צריכים לטובה או לרעה ,זה לא משנה מה זה בעצם מה שהיה ,ושם בעצם חיים הציג את
העמדה שלו וחיים בהקשר הזה גם כן ישר כח על העמדה שלך והדברים שלך אני חושב שזה היה מאוד חשוב
זה מיצג המון המון תושבים פה במועצה שלא בהכרח החלק העסקי זה רק מה שמוביל אותם אלא משהו
ששומר על ה ...בעיני על האינטרס הציבורי .אני רוצה בעוד איזה דקה להתייחס לאיזה טקסט שמצאתי ככה
באתר המועצה מ 2017טקסט שכותב אותו גם אז שהתחיל הדיבור על החווה בפארס שכותב בעצם אלי מלכה
ראש המועצה אז ,הוא אומר דבר פשוט ,יש טקסט ארוך יותר אני אשלח לכם אחר כך את הקישור ,אבל הוא
אומר ככה ,תוכנית אחת בלבד עברה את כל ההתרים ואושרה בניה ותכנון ,חוות עמק הבכא ...וככה הוא
ממשיך הלאה ,הוא אומר דבר כזה בעצם הכותרת של הדבר הזה הוא מרגיעים את הרוחות ,זה ההקשר הזה
הוא אומר ככה :יתר התוכניות של הישובים תלויה בעצם רק תוכנית אחד מושלם ,יתר התוכניות נמצאים
בשלבי תכנון מאוד ראשוני ,טלטל  ,67עמק הרוחות זאת התוכנית שמאושרת עכשיו שהתחילה פעם ,נגדעה
ועכשיו היא באה ב 77-דרך אגב באזור אורטל בנטל ,תת"ל  78בראשית באזור תל פארס תת"ל  47שכבר
הושלם ,זאת אומרת מה שפה אומר לנו ראש המועצה אני שומע את דעתם של תושבים מישובים בצפון הגולן
על פגיעה אפשרית ,אם בנוף ואם בתפקוד חיי התושבים לדעת תוכנית אחת באזור עמק הבכא באזור קיבוץ
אלרום אין אף תוכנית מאושרת ולא תהיה כזאת אלה לאחר שנלמד את הנושא לעומק ,נגבש את עמדת הפרט
ונפעל בהתאם המגבשים את עמדת המועצה זה אומר שמ ,2017-מאז כבר אושרו שתי תוכניות חדשות,
מטורפות מבלי שאף אחד ידע ,שאף אחד עשה ,מבלי שאף אחד גיבש עמדה ולא דרשו בדיקות שתי תוכניות
חדשות אושרו ,שם ניסו רגע להרגיע את הרוחות וסך הכל צריך להבין את המשמעויות של הדברים האלה זה
לא פה טורבינה שם טורבינה ,כאילו אומרים זה בקטנה זה תוכניות שכבר אושרו אז הכל כבר קיים זה בסדר
זה בכל מקום ,כל דבר הוא כבר הופך להיות יוצא דופן זה עוד אחד ועוד אחד ועוד שתיים וכל הגולן הולך
להראות כזה אם לא תהיה עמדה שעומדת מאחורי העמדה הזאת .עזבו רגע מה אני חושב ,נראה לי שככה בין
השורות אתם יודעים מה אני חושב ,לא אמרתי את זה רשמית אף פעם אבל בין לבין מי שהתעמק הבין ,בואו
נחליט ונגדיר .ב עיני דרך אגב ההחלטה של מה עתיד הגולן זה לא רק ברמה של הגולן הגולן הוא חלק מזה אבל
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אם מדינת ישראל אומרת לעצמה שרמת הגולן הופכת להיות מגרש המשחקים של הסיפור הזה של אנרגיה
מתחדשת אז אוקי ,זכותה .אם זה מה שהמדינה רוצה שתחליט .אבל צריך לעשות את זה עם כל הגורמים,
בצורה מושכלת ולא כל פעם בצורה של מחטפים .היום אנחנו עובדים בצורה של מחטפים ולצערי זה בדיוק מה
שמרום גולן עכשיו עושים פה ,זה מצחיק ,יושב פה נציג מרום גולן ואומר "זה לא כל מרום גולן ,זה חלק נורא
מסוים של מרום גולן" וחלק מסוים מתוך הישוב שהוא פשוט נידח מהסיטואציה .הוא לא חלק מזה אומרים
לו אתה לא מספיק טוב אתה מעמד שני פה ,זה לא הגיוני שיש סיטואציה כזאת בתוך ישוב שאין לו  .SAYלכן
עכשיו זה הזמן לעצור כי אנחנו מבינים שהמציאות לא עוצרת צריך רגע להבין את הדבר צריך ליצר פה לדעתי
מנהיגות מקומית שרותמת את המנהיגות הארצית עושה איזשהו סטופ ואומרת בואו נבין ביחד מה קורה
הלאה ולא רק גופים תכנונים כי בסוף גופים תכנוניים לא מדברים על ערכים ועל מה נכון ומה חשוב ומה
צודק ,הוא אומר רק מה תכנונית נ כון ואם כל הכבוד לגופי תכנון צריך מנהיגות ומנהיגות אומרת מה
האינטרס הציבורי וזה התפקיד של מי שיושב כאן במליאה בכלל ,של נבחרי הציבור ,של בעלי התפקידים וכמו
שאמרנו עם הממשלה החדשה שהגיעה לקבוע יחד מה העתיד של האזור הזה?
חיים רוקח [ראש המועצה] :תודה גלעד ,בוא נעצור כי אני לא רוצה להתחיל כאן דיון.

מיחזור
חיים רוקח [ראש המועצה] :בעיית מחזור ,חברים יש לנו בעיה קשה עם התחום הזה ,לא רק באזור הגולן
אלה בכלל בכל אזור צפון הארץ ,החברות לא כל כך באות ולא כל כך מפנות וכן הלאה וכן הלאה .ב 14-לחודש
יש לי פגישה עם מנכ"ל אמיר נראה מה עושים עם הקרטונים .אני רוצה מפה להודות לצוות להגנת הסביבה
שלנו לדדי ,לאסי ,לשוקי ,לאלאור ולכל הצוות שעשה מאמץ אדיר ,שבועיים וחצי תכנון וכן הלאה וגיוס
משאבים והצליח להכניס אותנו לחג בצורה נקייה כמה שאפשר ,זה לא היה פשוט כי אין כמעט מישהו
שמתעסק עם זה והיינו צריכים להשיג מהיקב ומהגורן משאיות דחס וכן הלאה.
גלעד הילמן [אבני איתן] :למה שלא נזרוק קרטונים לפחים הרגילים? אם לא נותנים לנו פתרון
חיים רוקח [ראש המועצה] :הכל אפשרי אבל אנחנו מנסים ללמד ,אנחנו חושבים שהגולן יכול להיות דוגמא
למחזור וכל הדברים האלה זה הרבה יותר קל ממה שחושבים .אבל אין לנו כיום את השותף בצד השני ,זה לא
שזה נשאר כאן כבר דיברנו עם כולם ,נשלחו מכתבים ואנחנו בקשר מול משרד להגנת הסביבה ,יש כאן בעיה
מובנית ,הבעיה הולכת להיות יותר קשה ,אני אסביר לכם למה כי עקרונית הולך להיכנס חוק הפיקדון שאומר
שגם הבקבוקים הגדולים אמורים להיות עם פיקדון ,זאת אומרת נפסיק לזרוק אותם לתוך המחזורית הזאת.
לפי ההיגיון שלהם כל חנות תחזיק מתקן כזה שאתה מכניס וזה משלם לך כסף אוקי ,עכשיו מתקן כזה עולה
 100אלף שקל לאחד .אני רוצה לראות את הסופרים השכונתיים שלנו נקרא זה ככה קונים מתקן כזה ב100-
אלף שקל שאין להם שום רווח מהדבר הזה .אז יש בעיה גם עם הדבר הזה .ברור לנו לגמרי שאנחנו הולכים
להיכנס איתם לאיזשהו מערכת נוספת .הבעיה היא לא אצלנו ,הבעיה היא כלל ארצית בעוטף ישראל עוטף
ישראל זה המועצות האזוריות במילים פשוטות שאחראיים על  80%משטח המדינה באופן מעשי ,יש כאן בעיה
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מובנית שמתייחסים למגזר הכפרי כמו שמתייחסים לעיר ,בעיר אני יודע ,מאושר עד או שופרסל שם כזה
מתקן ומי שרוצה ממחזר ומקבל פיקדון בצורה כזאת או אחרת בגולן זה לא ילך ,אין שום סיכוי הבעיה היא
שזה תוקע לי גם את האריזות .חייבים להיכנס אולי לקטע של פחים כתומים זה שני מיליון שקל ,שלוש מיליון
שקל שרפי לא ישמח להוציא ,אוקי .כולם מנסים לפתור את הבעיות כולל המרכז הסיטונאי האזורי .אף אחד
לא חושב לעומק בממשלה ,לא רואים את הפתרון עד הסוף ,דיברתי גם עם גליל עליון שיש להם בעיה דומה גם
עם מבואות חרמון ,גורף כאן באזור הצפון.
דוד וולף [נאות גולן] :מה עושים כרגע? משאירים את זה ככה?
חיים רוקח [ראש המועצה] :המועצה תתמודד עם זה אז יהיה תקלות כן אני אומר יהיה תקלות כי אנחנו
מתמודדים ולא החברות אנחנו נעשה כל מה שצריך בשביל לפתור את הבעיה יהיה כמה שיותר נקי וכמה
שיותר מסודר.
דוד וולף [נאות גולן] :מי מפנה את זה?
חיים רוקח [ראש המועצה] :קבלנים שלנו כרגע .אנחנו מנסים להשיג משאית טיטוא ,כרגע אין ,פשוט אין.
אמורה להגיע משאית מתישהו ,צריך להביא את המשאית אנחנו נטאטא את כל הכבישים בישובים ,אנחנו על
זה.

רמת טראמפ
חיים רוקח [ראש המועצה] :רמת טראמפ ,קודם כל ככה דיווח אנחנו עם  20משפחות נגיע ל 23-משפחות
אנחנו מתחילים שיווק ל 23-המשפחות ואני מקווה בטווח זמן של חודשיים משהו כזה שלושה חודשים
להתחיל כבר הכשרות של  99יחידות .פתחנו גן בשעה טובה 15 ,ילדים ,גן ,מי היה מאמין ברמת טראמפ ,הקצב
שמה יפה מאוד .לאט-לאט אתה רואה גם קהילה נהדרת .היה ברית ראשון שמה לפני שבועיים-שלוש ,תענוג,
התרגשתי ,אני חייב להגיד ,אתה מרגיש שאתה בונה ישוב .זה כיף וזה יפה מאוד יש גם דברים כייפים ,לא
הרבה אבל יש.

סיור קק"ל
חיים רוקח [ראש המועצה] :היינו כאן בסיור עם בכירי קק"ל בגולן ,אני עובר טלגרפית אבל כן חשוב לי כי
קורים הרבה מאוד דברים ,אנחנו מתכוונים להיכנס עם קק"ל לפרויקט אסטרטגי שכולל את פארק עורבים,
סלוקיה ,חטיבה  ,7כל המתחם הזה ,כל נחל סאמק והר נמרון ,מבוא חמה כל האזור שמה ,ליצור אזור
לפארקים ,לינה וכן הלאה ,נגיד ,כל מקום עם הייחודיות שלו נגיד ,בעורבים אנחנו מדברים על מים חמים,
בסלוקיה אנחנו מדברים על המעיינות ,במבוא חמה אנחנו מדברים על זה פארק סקטים ומצנחים ,ובסוף
לחבר בשבילים את הכל .זה צעד אסטרטגי תיירותי מטורף תבינו שנדבר שהם כבר הקצו לזה חמישה מיליון
שקל בתור התחלה ,ואנחנו מתכוונים להמשיך עם זה חזק ,התנאי שלנו היה שבתוך של כל קק"ל יהיו
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מתחמים ליזמים ,זה היה התנאי שלנו .לקק"ל אסור לגבות כסף באופן כללי ,מותר לו לקחת חניה ,אנחנו
רוצים משהו שייתן קצת יותר אפשרות פרנסה לאנשי הגולן ,נגיד שאתה לוקח את הסלוקיה ,כל המתחם
הגדול יהיה קק"ל-מועצה ,יגבו דמי חניה שזה מותר לנו לגבות ,וליד זה או בתוך זה יהיו איים מסוימים של
החברה הכלכלית שתפעיל אותם על ידי יזמים מהגולן לטובת פיתוח אזורי תיירותי .לא צריך לספר לכם
שהגולן מלא עד אפס מקום רוב הזמן כמעט.

הפארק הוולקני
בועז רפפורט [אודם] :מה עתידו של הפארק הוולקאני?
חיים רוקח [ראש המועצה] :עשינו עליו מכרז ,עין זיוון לקח אותו ,הוא משקיע שם כרגע בחיבורי חשמל כל
מיני דברים הוא רוצה לפתח אותו.
בועז רפפורט [אודם] :אנחנו לוקחים על עצמנו לעשות פארק של סקטים ופארק של זה ופארק של פה ,אבל יש
לנו שם פנינה ,הייתה לנו פינה מדהימה בצומת וואסט שהיה יותר קל לעשות מזה מתחם עבודה ,אז עשו
מתחם עבודה ,כי בשביל תיירותי צריך לעבוד ,צריך להשקיע ,עשינו הרבה דברים שעשינו לא טוב.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אז אנחנו מתקנים ,תראה הפארק הוולקאני העברנו אותו לעין זיוון במכרז ,לפני
שנה ,הם עכשיו משקיעים שמה כסף ומתכוונים לפתוח אותו בזמן הקרוב ואני מקווה שזה יראה אחרת ממה
שזה נראה עד עכשיו.
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :אני רוצה לומר את הדברים בצורה יותר בוטה ממנו ,בעצם כאשר יש פרויקטים
שנרא ים לנו מאוד מציאותיים ושילכו טוב מאוד עדין צריך לבדוק טוב טוב את היתכנות של כל גחמה של כל
ראש מועצה ,גולמן עם הפארק וולקאני ,אלי עם וואסט וכן הלאה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :הפארק הוולקאני עובר לעין זיוון ,לשאת בתוצאות שלו וכל הדברים האלה ואני
מאמין שזה יעבוד .וואסט כרגע נכון להיום בתפוסה מלאה ,האולפן למחול הולך לעבור לצנובר ,אנחנו הולכים
להגדיל שם את כמות עמדות אם אני זוכר נכון בעוד  54עמדות בתוך האולם .את מבנה מספר  5אנחנו
משחררים לטובת ותיקי הגולן צפון ,זה יהיה הבית של הוותיקים בשלב הזה בשנים הקרובות.
דודי מורד [אלרום] :איך הם יגיעו לשם?
חיים רוקח [ראש המועצה] :הסעות ,ייתן מענה לצפון הגולן .דרך אגב אם אנחנו מדברים על ותיקים אז אנחנו
משפצים עכשיו גם בחיספין מבנה לחברה של הגוש הדתי ולאט לאט נשלים את הדברים.
רונן גאון [קלע אלון] :יש מתחם אופנוענים במרום גולן שזה יוזמה מאוד יפה ופתאום פנו אליי שהולכים
להפיל להם את החרב על הגרון זה משהו שאפשר לבדוק אותו?
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חיים רוקח [ראש המועצה] :היתה לי ישיבה לפני חצי שעה על הנושא הזה צריך להבין רגע ,המתחם הזה הוא
כרגע מתחם פיראטי ,שטח האדמה הוא נכס צבאי ,הוא שטח היערכות של הצבא ,בא הצבא ואמר לרמ"י שהם
רוצים להזדכות על השטח הזה ,הם בדקו מה נשאר שם ואמרו ליישר את המתחם הזה .פניתי לרמ"י ביקשתי
לקבל את השטח בשביל לעשות את זה ,רמ"י לא מסכימים ,כנראה נצטרך למצוא פתרון אחר ,ישבתי איתם
שעה על העניין הזה ,ישבתי איתם כמה פעמים.

החלטת ממשלה גולן
חיים רוקח [ראש המועצה] :החלטת ממשלה גולן ,לאט לאט החלטה הולכת ומתגבשת ,אין לנו הרבה זמן עד
נובמבר אנחנו אמורים לגמור את העבודה .זה נראה טוב .המנוע של כל הדבר הזה זה קליטה ,הכפלת
האוכלוסיה בגולן .בצד זה יש את הנושא של "תקלטו  -תקבלו מבני ציבור"" ,תקלטו  -תקבלו שיקום
תשתיות" וכן הלאה ,אזורי תעסוקה ,מוסדות חינוך ,כל דבר שאתם יכולים לחשוב עליו .המטרה שלנו היא
לקלוט ,להכפיל את האוכלוסייה בגולן בעשור הקרוב .מצד אחד מצד שני לפתח את הגולן בכל מה שחסר לו
וזה משרדי הממשלה די הולכים לכיוון הזה אני לא אפרט יותר מידי ,מי שרוצה להבין בדיוק יכול לדבר איתי
בנפרד.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :אפשר לשלוח חומרים על הכנס של קק"ל?
חיים רוקח [ראש המועצה] :כן.

כנס מקור ראשון
גל גפני [סגן ראש המועצה] :אנחנו במערכת מקור ראשון בקשר של לפחות שנתיים אולי קצת יותר מנסים
לעשות כל מ יני דברים ביחד חלק נעצרו משיקול תקציבי חלק משיקולי קורונה שעצרה אותנו ולפני כמה
חודשים הגיעה אישה מאוד מרשימה ,מוריה שלום ,עם רעיון לעשות כנס הזדמנויות כלכליות בגולן שאנחנו
נהיה שותפים בהפקה ככה היה לנו לא מעט שיחות על זה אני וחיים שמנו גבולות גזרה והתקדמנו ,אני חושב
שלפני חודש פחות או יותר קצת יותר אפילו אני הבנתי שאנחנו מיצרים לעצמינו התחייבויות שבגדול הן לא
נכונות ואין סיכוי שאנחנו עומדים בהם ,בעיקר כלכליות .הודענו לה שאנחנו לא אני ולא אנחנו לוקחים את זה
על עצמנו ומבחינתנו מבטלים את האירוע ,אני יודע שהיא תכעס עלי מאוד ,אמרה תקשיב ,אתה יודע כבר
התחלנו להזמין אנשים ,אנחנו פשוט לא נעמוד בזה עדיף שאני אגיד את זה עכשיו מאשר שנהיה חייבים לך
כסף שאני לא יודע מאיפה נביא אותו ,טוב ,היא אכן כעסה עלי ,אבל צריך להיות מבוגר אחראי ,לקח לה אולי
 24שעות אולי קצת יותר והיא אמרה בסדר ,אנחנו עושים לבד .וככה כל יום התעדכנו ,היתה לי איזה שיחת
התנצלות ורגע הסבר מה גרם לנו להחליט את זה ,היא אמרה תקשיב זה מצוין ,אנחנו עושים לבד ,אנחנו
נשמח לעזרתכם בתוכן ,זה שלנו .צריך להגיד ,כל הוועידות האלה עולה כסף להשתתף בהן ,ככה הוועידות
האלה עובדות ,מתמחרים אותם ,ומשתתפים למעט הגופים הציבוריים כמובן משלמים .אבל גם לנו זה היה
מצוין ,יצא ככה ,זה גם הוריד מאיתנו את העול הכלכלי וזה עושה אותנו משפיעים 100% ,אחריות אבל בלי
עמוד  14מתוך 25

מליאה מן המניין  21/06מיום 13/9/2021

 100%סמכות .מהסיבה הזאת הכנס הוא במדרשת הגולן ולא בצנובר ,כי הם אמרו מדרשת הגולן יש להם
כסף ,ואני אומר בכבוד ובהערכה זה בסדר גמור עוד לא פורסם הליין אפ כי הוא עוד בשלבי גיבוש אני יכול
להגיד לכם שהוא נראה מצוין וכמות הביקוש הוא כזה שבכלל יש סיכוי שמאריכים את הועידה כי הם לא
יודעים מה לעשות יש כל כך הרבה רצון בהשתתפות ,אני אגיד בסוגריים ,אבל זה מה שנקרא ,תשפטו בדיעבד,
גם נושא האנרגיה שיש חשש גדול שהוא חלק מרכזי בליין אפ שאני מכיר שהוא עוד לא הסופי ,הוא מתוכנן
להיות מושב אחד מתוך חמישה ועוד שלושה מושבי אחד על אחד ,זאת אומרת הוא לא מרכז האירוע ,זה
חשוב להגיד ,זה גם היה חשוב לנו להגיד ,דיברתי קודם על הקווים האדומים שלנו זה נאמר בצורה ברורה .יש
התעסקות בנושא של ריבונות כלכלית ,יש את חזון הגולן  ,2048יש מושב מאוד מעניין של פיתוח של חוסן
קהילתי מול פיתוח נדל"ן ויש פיתוח כלכלה שזה להערכתי יתפתח לעוד כמה נושאים כמו להייטק .הם
החליטו שהם לא מתעסקים בתיירות .דווקא בגלל שלתחושתם מתעסקים בזה הרבה.
בועז רפפורט [אודם] :חקלאות שם?
גל גפני [סגן ראש המועצה] :חקלאות שם ,אני מקווה שיותר ,להתרשמותי הם עובדים מאוד יפה .אני לא
יודע בכמה כסף מדובר בכוונה לא נכנס ,אין וטו על אף אחד ,בסדר ,הבשורה בוועידה היא שיש ועידה ברמה
ארצית ,לאומית ,שעוסקת בהזדמנויות כלכליות בגולן אפילו לא בגליל ,בגולן ,והיא נערכת בגולן אגם הרבה
יותר אנשים בכירים היו באים ,הבחירה לעסוק בגולן ולעשות אותה בגולן היא ממש מבחינתנו בשורה.
הבשורה בוועידה היא שיש שם שחקנים לאומיים שמתעסקים בגולן ,הבחירה לעסוק בגולן היא התקדים פה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :המוזמנים שאישרו הגעה לרגע זה ,כרגע נשיא המדינה מגיע לוועידה ,זאב אלקין
שר השיכון ,קרין אלהרר שרת האנרגיה ,יועז הנדל שר התקשורת ,יעקב חגואל יושב ראש ההסתדרות
הציונית ,אני גם מגיע ,אברהם דובדבני יושב ראש קק"ל ,אביעד פרידמן מנכ"ל משרד השיכון ,מנכ"ל משרד
האנרגיה ,יעקב גריניץ רשות מקרקעי ישראל .חברים ,זה אנשים שלא מגיעים לכאן ככה ,לכנס את האנשים
האלה תחת קורת גג אחת ,לדבר פיתוח הגולן ,על כלכלת הגולן זו בשורה חד וחלק.
אביעד פרקש [יונתן] :קודם כל זה מאוד מאוד מרשים מי שמגיע לשם ,אנחנו יודעים מה היכולות של אנלייט,
וכל חבר כנסת או שר שנכנס לעניינים ,לא יודע אם כל אחד אבל מי שהביע התנגדות לקחו אותו לסיור,
לסיבוב ,יש להם יכולות אדירות עם המון כסף עם המון כישרון ,אף אחד לא יכול לקחת להם את זה .השאלה
אם אתה מדבר על פיתוח הגולן ,לך שאתה נמצא שמה ואתה חתום שמה עם לוגו שלך יש לך יכולת להשפיע על
כך שהדיון על פיתוח הגולן יהיה מאוזן? אין לי שום דבר נגד יהודה הראל או נגד גבי ,אנשים מקסימים ,אבל
בסוף הם מייצגים צד אחד שהוא אותו צד גם של מנכ"ל אנלייט והמנהל שיווק או המנהל פיתוח של אנלייט.
השאלה אם הלוגו שלך מתנוסס שם ,לא נכון להביא שמה גם את הצד השני אם זה ד"ר אשד או שזה תושבים
מעין זיוון או אלרום ,או לא משנה מה .זה על רקע זה שאתה יושב היום בות"ל והם אומרים לך אני אכנס לך
לתוך הגולן בלי שום הסכם ושום בטיח ורק עם הות"ל יעצרו אותם אז הם יחתמו איתך הסכם .אז אתה הולך
ושם את הלוגו שלך?
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גל גפני [סגן ראש המועצה] :אני לא מתווכח על האם זה שני צדדים או לא .אתה מסתכל בפרספקטיבה אחת
שאני אומר לך באחריות שבפועל היא לא קרובה להיות מרכז הדיונים .אתה אומר :אני רואה פה צד אחד אבל
מצד אחד שאתה מסתכל על פריזמה מאוד מאוד מסוימת כרגע ממה שאני מכיר ,בדיון היחידי שיכול
להתפתח להיות משהו שקשור לאנרגיה והוא לא טורבינות או אנרגיה יש שני צדדים ,אולי זה יותר משני
צדדים אפילו ,אבל כל צד בדיונים הם בכלל לא זה לא הנושא.
אביעד פרקש [יונתן] :לא משנה ,גם אם זה .20%
חיים רוקח [ראש המועצה] :במילים פשוטות ,הועידה היא לא אנרגיה מתחדשת בגולן ,הועידה היא פיתוח
הגולן .ובנושא האנרגיה הוא אחד מתוך הרבה נושאים שאנחנו הולכים לדבר עליו.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :כשאני קורא את הפרסום הזה אין ספק שהמיתוג של הוועידה הזו ממותג
אנלייט .המיתוג של הוועידה הוא ברור.

[התפרצויות]
גל גפני [סגן ראש המועצה] :אני מחזיר אותנו לאיך שהתחלנו את הדיון ,אני שאמרתי זה יראה לעיני חלק
מהאנשים לא טוב אנחנו חיים בתוך העולם הזה ,בסדר ,אז קיבלתי תשובה מאוד יפה :אין בעיה ,אם אתה
תחליף את הכנס אתה תקבע את כל התכנים .הם שמים את הכסף ,אני מבקש שנהיה מספיק בוגרים ונדע
להפריד בין המיזם ליזם ,הם בוודאי לא פושעים ויש לי ביקורת על חלק מהמיזמים וזה בסדר ,אבל אני רוצה
להגיד ,אנחנו משקיעים הרבה מאוד אנרגיה בלשים את הקוים האדומים המקסימליים שאנחנו יכולים אבל
יותר מזה להשפיע בחיוב .מכיון שלא מפורסם על מה מדברים אלה רק האנשים ,תשפטו את זה אל מול
הנושאים ,ויותר מזה תראו מה בסוף אנשים יגידו ,בסדר ,אם נדבר על  Xבמקום שאנשים ידברו על טורבינות
אפילו שהמושב נושא חקלאות אז בעיני פספסנו .אני שומע מה אתה אומר ,כשתראה את הסדר יום תגיד לי
מה דעתך.

[התפרצויות]
חיים רוקח [ראש המועצה] :גלעד ,אני לא מפחד להגיד גם בוועידה כזאת לשרת האנרגיה בפנים את דעתי.
רן אוחנה [אלרום] :מדברים על זה שבכנס תוצג תוכנית כלכלית גדולה  2048ובאים לשם יזמים ואנחנו יודעים
שמהמקומות האלה יוצאים פרויקטים מדהימים ,יש היום תוכנית שאפשר להציג אותה שמה בסטטוטוריקה,
בתשתיות ,בהתפתחות ,לפיתוח ,להייטק?
חיים רוקח [ראש המועצה] :יש את התוכנית שגיבשנו 'מנועי צמיחה' היא הוצגה כאן במליאה לפני שנתיים
בערך ,היא תורגמה לטיוטה להחלטת ממשלה ,זה למעשה התוכנית.
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :היא מתעדכנת?
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חיים רוקח [ראש המועצה] :כל הזמן
בועז רפפורט [אודם] :כשדיברת על קליטה נכון? עכשיו אני לא רוצה לדבר על הישוב שלי כי זה לא מתאים
אבל אני מקווה שעוד ישובים לא קורה להם מה שקורה אצלנו יש חביות שעלו מאות אלפי שקלים יש
משפחות כבר למעלה מחודש עדיין אין טופס  4אין חשמל ,נראה לי כזה דבילי שאני משתגע.
חיים רוקח [ראש המועצה] :מי שחושב שרק אזרח פרטי סובל מלהוציא היתר בניה אז הוא טועה ,גם מועצה
שמוציאה היתר בניה יש לנו הרבה מאוד חסמים כאלו ואחרים ,גם אנחנו מתמודדים ואנחנו מוציאים היתרי
בניה ולכל מבנה ומבנה כזה יש היתר בניה ואנחנו מוציאים טופס  4וחיבור חברת חשמל וכל הדברים האלה
וכן עם כל הלחץ שאני מפעיל עד יושב ראש חברת חשמל ,זה לוקח זמן ,ועד יושב ראש חברת חשמל ברמה
כמעט דו יומית .אין מה לעשות זה המקסימום שאנחנו יכולים לעשות ובסוף חבר'ה יכנסו ויגורו וחלק כבר
מאוכלסים .לדעתי חיברו אותכם השבוע ,היו אמורים לחבר ,לא עקבתי השבוע אני מודה.
רמי ניסן [גשור] :אני רוצה להגיד שתוכנית שאמורה להיות לפיתוח הגולן לא הוצגה במליאה בוודאות ,ואני
חושב שיכול להיות שזה הזמן להציג אותה אם יש תוכנית שהולכים להציג אותה בפורום גדול.
חיים רוקח [ראש המועצה] :נקדיש לזה ישיבה ,וישיבה נוספת בנושאי חינוך ומכון שמיר.

[ ]2אישור פרוטוקול מליאה מיום 4/5/2021
חיים רוקח [ראש המועצה] :אישור פרוטוקול מליאה  4.5.21נשלח אליכם יש מישהו שמתנגד? יש מישהו
שנמנע? אושר פה אחד.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מס'  5/21מיום 4/5/2021
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

בעד
19

נגד
0

נמנע
0

[ ]3אישור המלצת הועדה המקצועית לתבחינים של תמיכות לשנת ( 2022מצ"ב)
חיים רוקח [ראש המועצה] :אישור המלצת הועדה המקצועית לתבחינים של תמיכות לשנת  .2022לפני שנה
אמרנו שאנחנו צריכים לאשר את זה לפני כן ,כדי שנוכל לדון על זה בתקציב .למעשה אנחנו משאירים את
התבחינים שהיו בפעם הקודמת ,ואנחנו מוסיפים עליהם את פעילות בתחום איכות הסביבה ובעלי חיים,
איכות הסביבה ,חינוך סביבתי ,פעילות לשימוש שטחים פתוחים לרווחת הציבור ,טיפול בבעלי חיים ,הפחתת
והפרדת פסולת.
אביעד פרקש [יונתן] :רגע יש לי הערה לגבי זה .חיים שנה שעברה כמו כל שנה אישרנו במליאה את התמיכות
והוספנו את התבחין הזה .אבל כשהתחלנו לשאול למה רבע מהתקציב הולך לעמותה אחת ,ולעמותה אחרת
עשרת אלפים ,עמותה אחרת  ,125התשובות היו "כי אם היינו אומרים  120אתה שואל למה לא  ,"130אז אני
חושב שהשנה לפני אנחנו צריכים להיערך לזה .כשאתם מציגים בפנינו את ועדת תמיכות בעוד חודשיים או
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שלוש בינואר פברואר אז אני מבקש שיהיו שם הסברים יותר טובים לקריטריונים מסוימים ,השפעה על הגולן
לא משנה מה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אביעד זה לא יכול להיות שאני אביא את זה לדיון אחרי שוועדת תמיכות
מחליטה .מי שרוצה לשאול את ועדת תמיכות על כל שקל למה הוא הולך ואיך  -בבקשה לפנות לוועדת
תמיכות .אני אתן דוגמא ,אני יכול להתעסק כמועצה לדוגמא עם חלוקת סלי מזון לכל משפחה שנתמכת
רווחה ,במקום זה בחרה המועצה ,לא בתקופתי עוד לפני כן ,ואני חושב שהיא צודקת ,לתת תמיכה מסוימת
לעמותה מסוימת שהיא מטפלת בעניין הזה .עכשיו אם אני לא אעשה את זה ככה אז הכסף הזה ירד
מהתמיכות ,יחזור לרווחה והרווחה תקנה סלי מזון ותיתן לבן אדם ,זה יותר נכון? אתה רוצה להבין למה זה
עובד ככה ,תפנה בבקשה לוועדת תמיכות היא תיתן לך תשובות .יש לכל דבר שאנחנו עושים יש סיבה ,זה לא
אוטומטי זה לא שאנחנו כל שנה מחדשים כי בא לנו.
אביעד פרקש [יונתן] :חיים אתה לא מבין מה אני אומר .במדיניות ציבורית זו הקצאת כספים .בדרך כלל יש
קריטריונים מסוימים למה הוא קיבל  Xוהוא קיבל  .Yאז אני מבקש שלא תציגו רק שם עמותה וסכום ,אלא
שיהיה גם הסבר.
עו"ד קובי קורין [יועמ"ש] :יש כל מיני קריטריונים נוספים ,מספר הנהנים מהתמיכה בגולן ,כמובן אם זאת
עמותה שכל כולה זה שלושה אנשים שנהנים מאותה פעילות שלה המשקל של זה יהיה מאוד ירוד לעומת
אחרים באותו תפקיד .זה אמות מידה בתוך התיק ,התבחינים הם המסגרת הכללית למיון ,ובתוך זה בתוך
התבחינים יש גם קריטריונים נוספים ,והדבר העיקרי היא מידת החשיבות ומידת ההשפעה ומידת ההנאה
שהתושבים בגולן נהנים מהתמיכה הזאת.
חיים רוקח [ראש המועצה] :חוץ מהנושאים שבהם אנחנו תומכים אביעד ,יש אמות מידה לקביעת היקף
התמיכה שמפורטות אצלנו .יש כאן רשימה שלמה של תבחינים ואתה יכול לקבל את זה.
אביעד פרקש [יונתן] :מעולה ,רק ביקשתי שאחרי שלוקחים את הקריטריונים האלה ואתם בוחרים את
הקצאת הכספים תשקפו לנו את הנתונים האלה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אתה רוצה לראות את הפרמטרים איך הגענו לתמיכה ,אין בעיה.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :בהמשך לזה ועדת תמיכות מחולקת לשני חלקים ,אחד זה מה שאנחנו עושים
עכשיו והדבר השני זה בעצם הכסף ,זה שני דברים שונים ,הם לא עומדים אחד מול השני למרות שהם יכולים
להיות ,אם נגדיר מראש כמה כל אחד יקבל .אני חושב שיש פה איזשהו פער שאנחנו קיבלנו כמליאה בפעם
הקודמת ,את אישור התקציב ,זאת אומרת ,הגדרנו  Xתבחנים ובסוף ראינו שרוב העובדה וזה מה שאביעד
התכוון הלכה לשני גורמים ,ליחידת חילוץ המון כסף ולמכון שמיר .עכשיו אפשר להתווכח אם זה טוב או לא
אבל אני חושב שזה גם מה שאביעד התכוון פה .זה שני דברים שהם שונים לגמרי ואפשר להעביר אותם יותר
ספציפית .שני דברים נוספים שרציתי להוסיף לגבי זה ,דבר ראשון באופן כללי אמרתי את זה גם שנה שעברה,
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בעצם הרעיון של תמיכות אני חושב בניגוד למה שאתה אמרת ,תמיכות זו לא זרוע ביצועית של המועצה זאת
אומרת תמיכות בסוף ,ערכים מסוימים שהמועצה רוצה להנחיל במרחב שלה ולהגיד אלה ערכים שאני רוצה
לתמוך בהם כמועצה לא כאיזה זרוע ביצועית שעוקפת את המערכת הפורמלית שלי .זה שני דברים שהם
שונים אלה לתמוך בגופים קיימים של גופים ציבוריים כמובן בתוך המרחב של המועצה .זה אחד ,דבר שני ,מה
שאני רוצה להגיד בתוך הדבר הזה ,היום ועדת ביקורת בגולן מורכבת מאנשי מקצוע גזבר ,משפטן ומנכ"ל,
בעיני זה לא נכון ,וזאת ועדה מקצועית שמתנהלת לפי חוק ,זה מחויב לפי חוק וזה בסדר כי היא בסוף צריכה
לאשר פורמלית שאין פה משחקים ובתוך הדבר הזה ,בהגדרות של משרד הפנים ,יש גם אפשרות לעשות ועדה
מקצועית של תמיכות שמתווספת לדבר הזה ,ועדה שמורכבת מאנשי ציבור שהתפקיד שלהם הוא לקבוע
ערכים מסוימים ,יש שתי ועדות שצריכות להיות בעיני ,לא מחויבות לפי חוק ,אבל אני חושב שזה רצוי מכיוון
שאני חושב על אותה אמת מידה שאמרתי קודם .בסוף תמיכות מבטאות איזשהו רצון של מועצה לתמוך כסף
בגופים ציבוריים שפועלים בשטחה למען הציבור ,ולכן אני חושב שיהיה נכון שתהיה איזושהי ועדה נוספת
מעבר לוועדה המקצועית שצריכה לאשר בסוף את הכל ,שהיא בעצם מחליטה בדיוק את מה שאביעד דיבר
עליו .יש ועדה מקצועית שהתפקיד שלה היא בדיוק להגדיר מי צריך לקבל מה ,מה יותר חשוב לנו כמועצה?
האם מכון שמיר צריך לקבל  100אחוז? או האם מכון שמיר צריך לקבל  10אחוז למשל וזה קשור להגדרה
איזה ערכים אנח נו רוצים לקדם הועדה היא ועדה מקצועית שמורכבת מנציגי מליאה ,אנשי ציבור ,וכל מיני
בעלי תפקידים .והיא יכולה להביא את ההצעה שלה לתמיכות לחלוקה בין התפקידים ומשם יוצאים אחרי זה
לאותה ועדה מקצועית שבודקת שהכל תקין ,זאת אומרת משפט ,גזברות וכן הלאה ,שני דברים שהם שונים.
לא יודע אם זה יהיה נכון לעשות את זה כבר עכשיו ,זאת אומרת זה משהו שצריך לבדוק אותו אם כן נכון ,אם
כן משפטית או לא ,אבל כמו שאמרתי עכשיו שאנחנו מבינים את העיקרון של התפקידים אני חושב שראוי רגע
לדון בזה לקראת השנים הבאות ,גם אם לא הפעם.
חיים רוקח [ראש המועצה] :קובי ,אני מציע שתבדוק האם זה אפשרי חוקית ,אם זה אפשרי חוקית נבדוק,
אין בעיה .אבל לגבי התבחינים ,יש למישהו התנגדות? מישהו נמנע? אושר פה אחד.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תבחיני התמיכות לשנת  2022כפי שהוצג על ידי
ראש המועצה.
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד
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עו"ד קובי קורין [יועמ"ש] :כאשר המועצה קובעת את התבחינים היא אחר כך גם נותנת על זה את המימוש
הכספי ,זאת אומרת ,יש קביעה של סל של הסכום הכולל שהוא במסגרת התבחינים ויש גם אפשרות בתקציב
עצמו לקבוע את הסכומים לכל תבחין ,את זה המועצה עושה .וזה המקום שאליו אתה יכול להיכנס
מלכתחילה כדי לנסות להכתיב במסגרת כמה שיוקצה לכל אחד מהתבחינים ,לאחר מכן הגורם שמחליט זו
הועדה המקצועית שהיא אותם שלושה שרפי דיבר עליהם והם מביאים אמנם בסופו של דבר כהמלצה
למליאה ,אבל זה הגוף שמחליט .לכן אני אומר מהבחינה הזאת שיש לחברי המליאה שליטה כלשהי בנושא
התמיכות ,אבל זה מלכתחילה דרך האישור התקציבי .הוועדה נקבעה באופן שלא נבחרים אליה אנשי
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המקצוע ,אתה צריך לזכור שוועדות התמיכות בעיריות הגדולות ,רצו למנוע את המעורבות הפוליטית .הועדה
היא זאת שדנה וקובעת.

[ ]4מינוי אסתי זיסמן כממלאת מקום זמנית לתפקיד יו"ר הועדה המקצועית לתמיכות
ולוועדת השלשה (רכש ,יועצים) ,ועדה להארכת שירות
חיים רוקח [ראש המועצה] :אנחנו עוברים הלאה ,סעיף  4מינוי אסתי זיסמן כממלאת מקום זמנית לתפקיד
יו"ר הועדה המקצועית לתמיכות ולוועדת השלשה (רכש ,יועצים) ,ועדה להארכת שירות .תפקיד מנכ"ל כרגע
לא מאויש ,אנחנו נמצאים בהליכים כאלו ואחרים .תפקיד מנכ"ל הוא משרת אמון ,למעשה זו בחירה שלי ואז
יש וועדה שהוא עומד בתנאים ,שכר לא אני קובע .עקב החיתוך נוצר מצב שאין כרגע מנכ"ל ,עובדים על זה
,עובדים על זה חזק הלוואי ובזמן הקרוב ,בינתיים יש כמה מקומות שבהם החוק דורש שמנכ"ל יהיה ,כמו
ועדת השלושה כמו רכש ועוד דברים כאלה ,לכן אחרי התייעצות עם קובי ואחרי התייעצות עם ממונה המחוז
אורי אילן החלטתי למנות את אסתי זיסמן ,סגנית הגזבר ,כממלאת מקום מנכ"ל על מנת שנוכל להמשיך
לעבוד ולא להיתקע .לא בטוח שצריך אישור מליאה ,אבל החלטנו להביא את זה לאישור מליאה כדי שלא
יהיה חילוקי דעות בעניין הזה .אז האם מישהו מתנגד? מישהו נמנע? אושר פה אחד .תודה רבה.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי אסתי זיסמן כממלאת מקום זמנית
לתפקיד יו"ר הועדה המקצועית לתמיכות ולוועדת השלשה (רכש ,יועצים),
ועדה להארכת שירות
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד
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חיים רוקח [ראש המועצה] :מישהו רוצה עוד להגיד משהו?
רני אוחנה [אניעם] :בעקבות זה שאנחנו עכשיו מעבירים בישובים תקציבים של ועדים מקומיים ובגלל שאתם
מכינים את התקציב של  2022ביקשנו כבר מספר פעמים שנתיים אחורה לשקף איך מורכב סל תושב בישובים.
גל גפני [סגן ראש המועצה] :יש צוות שעושה עבודת עומק דרך אגב מאוד משמעותית של שנה בנושא הזה,
ההחלטה הראשונה שקיבלנו כשאני הייתי שזה לא יתחיל לעבוד בתקציב הנוכחי כי זאת עבודת עומק מאוד
משמעותית ,שקיפות היא חלק משמעותי מהעבודה הזאת .אנחנו רוצים שהמפתחות יהיו ברורים ,זה כמובן
יגיע למליאה לדעתי פעמים  -אישור עקרוני ואישור סופי של כל המודל.
רני אוחנה [אניעם] :הייתה פה אמירה גם במליאה כשהעברנו אישור תקציב  2021שהסל תושב ,הכסף
שהמועצה מעבירה לישובים לא יפגע על אף העובדה [ ,]...אצלנו בישוב אני יודע שכן יש איזו שהיא פגיעה
מסוימת גם אם היא זניחה של כמה מאוד אלפים.
גל גפני [סגן ראש המועצה] :אם יש שינוי זה כי המפתחות של הישוב השתנו ,הכסף שהמועצה מעבירה לא
השתנה ,אבל בסוף יש פרמטרים ,עם כל הקיצוצים סל ישובים לא נגענו.
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אליק אבנר [קדמת צבי] :במליאה הראשונה שהייתה לפני שנתיים ומשהו אני חושב שכדאי שאת התשובה
נקבל תוך פרק זמן שננקוב בו ברגע ,אחת זה יהיה דה ז'ה וו וזה מאוד חשוב .אני חושב שזה הבסיס.
גל גפני [סגן ראש המועצה] :תאריך היעד לסיום כלל העבודה על סל השירותים הוא יוני  .2022תאריך היעד
להגעה למליאה באפריל ,להערכתי ,זה לא בחובה ,זה יגיע עוד פעם אחת כדי להציג לכם רגע איפה אנחנו
עומדים ,אגב ,יש צוות של מנהל קהילה מכל הישובים שעובדים על זה ,וכמובן המועצה שעובדת על זה שוב
תאריך סופי לסוף העבודה הוא יוני  ,2022כדי שמיד תתחיל שנה הבאה זה יהיה מהרגע הראשון מוטמע
לכולם.

[ ]5פתיחת תת חשבון פיתוח פיס (הקמת מועדון פיס לנוער יונתן)
חיים רוקח [ראש המועצה] :אוקי פתיחת תת חשבון ביטוח פיס פשוט אנחנו פותחים חשבון נפרד והביצוע של
מועדון פיס שנתן אנחנו צריכים את אישורכם כי זה פתיחה של עוד חשבון ,בסדר ,יש מישהו מתנגד? יש
מישהו שנמנע? אושר פה אחד.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תת חשבון פיתוח פיס (הקמת מועדון
פיס לנוער יונתן)
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

בעד

נגד

נמנע

19

0

0

[ ]6אישור להנפקת תעודה אלקטרונית לחותם מורשה במוסד ציבורי ,דוד ויצמן ,מח' בטחון
ומינוי גזבר המועצה כמוסמך לבטל את התעודה האלקטרונית
חיים רוקח [ראש המועצה] :אישור להנפקת תעודה אלקטרונית שחותם מורשה מוסד ציבורי דוד ויצמן
מחלקת ביטחון גזבר המועצה כמוסמך לבטל את התעודה אלקטרונית .יש לי לכל מי שמוסמך יש תעודה
אלקטרונית שזה חתימה כלומר אני מאשר כמעט כל תשלום שעובר דרך הכרטיס האלקטרוני ,אז כרגע רוצים
לתת לדודו ויצמן כי הוא במחלקת ביטחון ,יהיה לו את הכרטיס של מחלקת ביטחון וגזבר המועצה ישמח
לבטל את זה במידה ויש צורך .אין משהו שגזבר מועצה לא רואה ואין משהו שאני אחתום לפני שהוא חתם,
אין משהו שלא נחתם על ידי רפי ואין משהו שאני חותם לפני שרפי חותם.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת הנפקת תעודה אלקטרונית לחותם מורשה במוסד
ציבורי ,דוד ויצמן ,מח' בטחון ומינוי גזבר המועצה כמוסמך לבטל את
התעודה האלקטרונית
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

בעד

נגד

נמנע

19

0

0

[ ]7אישור החלפת מורשי חתימה בחשבונות בתי הספר
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חיים רוקח [ראש המועצה] :החלפנו מנהלי בתי ספר בשורשים יוני במקום בינה בזנר ,במצפה גולן מירה
הופמן במקום יריב גל ,בבית ספר גולן יצחק פריד במקום נועה רוזן ,אנחנו מבקשים אישור החלפת מורשה
החתימה בחשבון של בתי הספר מישהו מתנגד? מישהו נמנע? אושר פה אחת תודה.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת החלפת מורשי חתימה בבתי הספר על פי החלוקה
הבאה :בי"ס שורשים – יוני הירש במקום בינה פבזנר ,בי"ס מצפה גולן –
מירה הופמן במקום יריב גל ,בי"ס גולן – יצחק פריש במקום נעה רוזן.
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

בעד

נגד

נמנע

19

0

0

[ ]8אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2021בישובים :נוב(מצ"ב).
חיים רוקח [ראש המועצה] :אישור תקציב ועד מקומי לשנת  21ביישובים נוב קיבלתם את זה לפני כן מישהו
מתנגד? מישהו נמנע? אושר פה אחד.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי לשנת  2021בישובים:
נוב(מצ"ב).
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

בעד

נגד

נמנע

19

0

0

[ ]9הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2020בישובים :כפר חרוב( ,מצ"ב).
חיים רוקח [ראש המועצה] :הצגת מאזנים ועדים מקומיים בשנת  2020כפר חרוב מישהו מתנגד? מישהו
נמנע? אושר פה אחד.
הצעת החלטה:
מליאת המועצה רשמה בפניה את קבלת מאזן ועד מקומי לשנת 2020
בישובים :כפר חרוב( ,מצ"ב).
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

בעד

נגד

נמנע

19

0

0

[ ]10אישור תב"רים (מצו"ב)
חיים רוקח [ראש המועצה] :אישור תב"ר ,אז רק שתדעו שיש לנו בעיה אנחנו הולכים ויורדים בתב"רים אם
לא תהיה החלטת ממשלה אנחנו במצב לא טוב.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :לגבי התב"רים ,בשנה שעברה שלחתי הצעה לגבי התב"רים וזה איכשהו קפא
באוויר .גם פה מגיעים תב"רים ואני לא באמת מבין מה זה .תב"ר זה ביטוי של תקציב לפרויקט מסוים .אני
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חושב שצריך לעשות מערכת מסודרת של התב"רים ,גם לטובת המליאה ,וגם לטובת הציבור בכלל .שנבין לאן
התקציב הולך? מה הפרויקטים שהקציב מושקע בהם? מה הסטטוס שלהם? מי משלם את זה? וכך הלאה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אבל זה כתוב לך.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :לא הכל כתוב .שנייה ,כשאני מגיע למליאה ואני אומר מילה מסוימת ומשפט
מסוים זה אמור שהקדשתי לזה מחשבה מסוימת בבית .אני לא צריך הסברים למה לא הבנתי את הסיטואציה
פה ,תן לי קצת קרדיט שכנראה ישבתי בבית וחשבתי על זה ,לקרוא אני יודע.
חיים רוקח [ראש המועצה] :מה אתה רוצה שיהיה כתוב? אתה רוצה הרי שאני אתקן.
גלעד גליקמן [מעלה גמלא] :אני אשלח לך אחרי זה במייל ,טבלת אקסל של איך אני חושב שזה צריך להראות
אחרי שעשיתי סקר ברשויות אחרות איך זה נראה אצלהם .עשיתי שיעורי בית ועבדתי על זה מספיק בשביל
שתסתכלו על זה .תב"ר הוא הביטוי התקציבי של פרויקט ,בכללי אני חושב שכל  Xזמן במליאה ,אחת לרבעון
או חצי שנה ניתן לעשות סקירה על סטטוס הפרויקטים .כי בסוף הביטוי התקציבי הוא בסיסי מאוד והוא רק
מייצג .אני אשלח לך את זה במייל בצורה מסודרת .ברור שהכל ידוע ,אבל שוב זה ידוע לכם ולא לנו .זה צריך
להיות מונגש יותר מהמועצה .המטרה היא שזה יעבור הלאה לציבור בצורה טובה יותר.
חבר מליאה :יש לי שאלה על השורה של ה 5.5-מלש"ח ,כתוב משרד החינוך והלוואה .למה? כמה?
חיים רוקח [ראש המועצה] :זה המגורים ,הגולניות.
רפי קלמנוביץ [גזבר המועצה] :העלות של הפרויקט הייתה  ,29.5במכרז התברר שחסרים לנו כ 0.5-מיליון ₪
שאפשר לגבות אותם בעתיד וה 5.5-מיליון זו ההלוואה שנלקחה למימון שהיה חסר במאצ'ינג של הקרוואנים.
חיים רוקח [ראש המועצה] :קיבלנו לפרויקט הגולניות מסגרת תקציבית של  29.5מיליון  ,₪והייתה
התעקשות שנבצע  82גולניות ,שכדי לבצע אותן יש צורך ב 35-מלש"ח ,אז לקחנו הלוואה לטובת היתרה
החסרה .עכשיו שימו לב ,איפה שיש השתתפות בעלים זה השלמה של תב"ר קיים.
רני אוחנה [אניעם] :בגיליון הלוואה ,זה הפירוט של ההלוואה ל ה 5.5-מיליון?
חיים רוקח [ראש המועצה] :אין קשר לגולניות ,זו הלוואה סגורה .כל שנה אנחנו לוקחים הלוואה של בין 3-4
מלש"ח לשימוש כללי ,זה פירוט כיצד אנו משתמשים בכסף .זו הלוואה שאישרנו כבר .כל שנה אנחנו מוציאים
מליון שקל לשיפוץ מבני ציבור ,בעיקר על שיפוצים שקשורים בבטיחות ,אנו לא מתעסקים כמעט בטיוב של
מוסדות החינוך כי אין מספיק כסף ,מתעסקים במה שחייבים .מישהו מתנגד לתב"רים? מישהו נמנע? אושר
פה אחד.
הצעת החלטה:

בעד

נגד

נמנע
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מליאת המועצה מאשרת את התב"רים כפי שהוצגו על ידי גזבר המועצה על
פי המסמך המצו"ב.
תוצאות הצבעה :אושר פה אחד

19

0

0

דיון פתוח
חיים רוקח [ראש המועצה] :חברים שאלות חופשי.
גלעד הילמן [אבני איתן] :שאלתי אותך כמה פעמים ,קיבלתי תשובה אחד על אחד אבל זה שאלה שעולה הרבה
הטיילות ,ההשקיה ,הכיסוח כל הדברים האלה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אני כל שנה מוציא בסביבות  800עד מיליון שקל מים בטיילות ועוד  750בערך
גינון בטיילות .במצב שהמועצה נמצאת בו היום עם קיצוצים ,לדוגמה מענק איזון קוצץ לנו עוד פעם ,למה?
ככה .אנחנו מקווים שיחזירו לנו ,כי אף אחד לא מדבר איתנו ממשלת ישראל .לא אומרים לנו אנחנו הולכים
לקצץ לכם ,פשוט לא משלמים .במצב שנוצר בשנתיים האחרונות אני קיבלתי החלטה שמה שאני לא חייב,
ואתם יודעים מה? גם לעתיד ,להוציא  800-1000מלש"ח בשנה על התחזוקה והשקיה של טיילות ,לא מקובל
עליי .אם אני צריך לבחור בין טיילת שאני משקה אותה בהרבה מים ונראית ירוקה עם קוצים לבין לבנות
כיתה בילקוט רועים ,אני מעדיף לבנות כיתה בילקוט רועים .בעקבות זה עשינו בכלל מהפך ,באיזשהו מקום
חצי כפינו על צוות האחזקה של החכ"ל ,יש צוות נהדר בחכ"ל ,לקחת תחת אחריותו את הטיילות ,גם בניקיון
גם בתחזוקה גם הכל הפסקנו את המים בטיילת באופן כללי למעט הקטע מרמת מגשימים לחיספין .יש לי
גישה כרגע גם ה קטע בין חיספין לנוב בסדר ,נבדוק את זה הקטע של מנוב עד אליעד ממילא שמורת טבע אז
אני לא יכול לעשות גינון ,אני לא מבין על מה לשלם שם המקסימום שמותר לעשות זה לכסח אסור לי גם
לרסס ,כי זה שמורת טבע ,אז על מה אני משלם גינון? ואחר כך מאליעד עד בני יהודה אתם מכירים למעשה זה
כיסוח יש שמה כמה עצים מבני יהודה עד אפיק מצליחים להחזיק בגינון אינטנסיבי מאפיק עד מבוא חמה
שוב פעם ,רק גינון בר קיימא ,שזה לזרוע כלניות ,לזרוע רקפות ,לזרוע מה שגודל מעצמו בלי מים .לא נראה לי
הגיוני להוציא מיליון שקל על מים בטיילת.
חבר מועצה :לא תורה מסיני ,צריך לבחור גינון שהוא חסכוני במים לעשות חשיבה ליצר איזה יצירתיות
בגישה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :נכון ,אני נתתי הוראה כרגע ,כבר לפני שנה אחרונה ,עוצרים מים .אני לא יודע
אם אתם רואים אותי אבל אני מידי פעם שיש לי זמן בבוקר או בצהריים אני נכנס לישוב או לאיזשהו קטע
שאני מחליט לבדוק ועושה בו סיבוב בלי שאף אחד יודע שאני מסתובב בו ,ככה אני מגלה הכי הרבה דברים.
אז איזה יום עשיתי סיבוב על הטיילת של מבוא חמה בקטע של האזור שם של מבוא חמה וכן הלאה ואני רואה
טפטפות כאילו מערכת מים ענקית ,טפטפות עובדות אבל אין כלום ,אבל הן משקות ,מיליון שקל ,עצרתי את
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זה .אז נכון שזה קצת היה נראה לא טוב ,תקופה מסוימת .כרגע מי שמטפל בטיילות זה החברה הכלכלית ואני
חייב להגיד שהם עושים עבודה יפה מאוד הם עדיין לומדים את כל הקטע הזה אבל זה כבר נראה יותר טוב
ממה שהיה נראה קודם.
אליק אבנר [קדמת צבי] :לצערי שוב אני אומר ,היה פעם נוהג שנים שלא הופסק מעולם שמנקים את
היישובים עם טרקטור כביש כזה ,מטאטא רחובות ,היה פעמיים בשנה ,לדעתי זה מעט מידי אבל לפחות
פעמיים בשנה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :בתחום הניקיון ,ריסוסים ,הוא בבעיה באופן כללי .אנחנו מקבלים שירותים
מאשכול גליל מזרחי בנושא של הפסולת הירוקה ,אני יכול להגיד שגליל עליון קנו כבר משאית אחת או
שתיים ,צפת כמה משאיות ובכלל לא מקבל שירות ואנחנו בוחנים את זה .בתחום הפסולת יבשה ,פסולת
גושית ,אני מקווה שאוטוטו יגמר סוף כל סוף עוד חודש יגמר האתר בדרך הרומית ונוכל להתחיל לעבוד שם.
בתחום הפסולת האורגנית אנחנו בודקים ,אני אגיד בעדינות ,את כל החוזה שלנו מול ביו-בייסם בדיוק החוזה
שלנו איתם כי נראה שמשהו כאן התפקשש לנו .תחנת מעבר בצנובר אנחנו עכשיו בתב"ע ובתוכניות שלה וכל
הדברים האלה בינתיים הוא עובדים שם .בתחום המחזור אנחנו מנסים עכשיו לגבש מחדש את עצמינו ויכול
להיות שנבוא אליכם בעוד  Xזמן אחרי שבדוק את העניינים יותר לעומק ונגיד לכם חברה אנחנו רוצים לקנות
פה בשביל לעמוד בהספקים אני צריך לקנות שלוש משאיות זבל ,מינימום אם לא ארבע ,אנחנו רוצים לקנות
ארבע משאיות או ללכת לליסינג של ארבע משאיות .אנחנו בודקים הכל ,הכל פתוח על השולחן ,כולל הנושא
של משאית טיטוא .העסק הזה נשלט על ידי מספר מאוד קטן של אנשים שאנחנו תלויים בהם.
חיים ספיריה [אלוני הבשן] :רגע בתוך כל מה שאמרת הכנסת גם את הריסוסים ,אמרת שאתה בבעיה .עכשיו
זה הזמן לרסס לפני הגשם ,וזה עניין של חיים ומוות על הכביש.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אחד הדברים שאנחנו בודקים היום ,יש חברה שנותנים לה את הגדר והיא מציבה
פאנלים סולאריים ,ומתחזקת את הגדר ואת צידי הדרך .יכול להיות שזה יחסוך לנו גם צרות גם כסף וגם
נותנים לכם כסף.
בועז רפפורט [אודם] :מי מתחזק את שביל הגולן?
רפי קלמנוביץ [גזבר המועצה] :מחלקת תיירות שנמצאת בחכ"ל.
חיים רוקח [ראש המועצה] :באיזה רמה?
בועז רפפורט [אודם] :באיזה רמה? זבל .תקשיב אני קורא תגובות של מטילים ,ביחוד ביער אודם.
חיים רוקח [ראש המועצה] :זה לא התחזוקה של שביל הגולן ,תקשיב ,המחפורת ליד אודם היא לא בתחום
מועצה אזורית גולן לצערי .הכביש לחרמונית כן ,אבל בוקעתא עשו את זה המזבלה שלהם ואנחנו כל הזמן
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רבים על העניין הזה .אז אנחנו מנקים כמה שאנחנו יכולים ,המחפורת מאחורי אודם היא לא שלי ,היא לא
בתחום המועצה ויותר מזה היא שטח פרטי בטאבו של מישהו .אז שביל הגולן עצמו אנחנו מטפלים כמה
שאנחנו יכולים בשיתוף עם גופים נוספים .השנה כמות הזבל שהוצאנו מהאתרי טיולים ,מעיינות ,תצפיות וכן
הלאה וכן הלאה היא מטורפתֵ.
בועז רפפורט [אודם] :גם את זה אני לא מצליח להבין ,בכללי במדינת ישראל יש קצת פקחים? קצת קנסות?
אכיפה? מחכים שילכלכו ואחרי זה באים לנקות? לא ,לא ,זה לא ברור לי.
חיים רוקח [ראש המועצה] :אני אמרתי לכמה שרים ,תנו לי אישור לשים כביש אגרה בכניסה לגולן אני לא
רוצה יותר כלום .אבל כמויות המטיילים עלו מאוד ,כמויות הזבל שמשאירים הן בלתי הגיוניות בעליל .אבל
זה לא רק אצלנו זה גם מה שקורה על הירדן ,גיורא פשוט צועק הצילו ,לא מסוגל יותר ,דרך אגב ,גם בחופים,
לא הכינרת ,הכינרת מתוחזקת ,כי אנחנו מקבלים כסף שמה יש את רשות הכנרת אנחנו מקבלים על זה כסף
ושם אנחנו מסודרים .את הפטנט שעשו ברשות כנרת אנחנו רוצים שיעשו גם בגולן גם בגליל וגם ביתר
הרשויות שהם שמחזיקות כל כך הרבה שטחים פתוחים.
גלעד הילמן [אבני איתן] :איך אנחנו מתכוננים לעתיד מבחינת כבישים? כי המצב מחמיר משנה לשנה.
חיים רוקח [ראש המועצה] :היה לי שיח עם שרת התחבורה ,היא הצהירה שהיא עוצרת פרויקטים לאומיים
גדולים ותשקיע בפריפריה .אני יודע ממנכ"ל נת"י שכך נראית תכנית העבודה שלו .אנו ממתינים לתקציב
מדינה .ביקשתי ממנכ"ל נת"י בשלב המיידי לסדר שני דברים – שוליים וצמתים מסוכנים .כמו צומת השריון
שעל ,פזרה-עין זיוון ,נטור-דליות .אני מדבר איתם פעם בשבוע לפחות ,אנחנו לוחצים כל הזמן .גם להם יש
בעיית תקציב ואנחנו מקווים שזה ייפתר בקרוב.
-הישיבה ננעלה-

___________________________
ראש המועצה ,חיים רוקח

___________________________
מנכ"ל המועצה
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נספח א' – רשימת תב"רים
בס"ד

44416
300821

תאריך
סימוכין
פירוט תברי"ם למליאה מס'  04/2021בתאריך 12/9/21

מס"ד
1
2
3
5
6
7
8
9
10

מס' תב"ר שם התב"ר
1167
1510
1644
1643
1595
1301
1596
1377
1645

תקציב מאושר עד היום תקציב נוסף שאושר במליאה הנוכחית סטטוס

544,000
פיתוח תשתיות מרום גולן
תכנון לביצוע,ניהול,פיקוח מדידות ופיתוח מגורונים 5,047,900
חדש
שיקום תשתיות אבני איתן
160,895
תכנון מבנה מועדון מזכירות עין זיוון
21,850
אבזור מרכז הפעלה
14,391,812
מרכיבי בטחון פיקוד העורף
25,880
אחזקת מחסן חירום
2,650,666
בניית מעון יום אליעד
חדש
מתווה חינוך כיתה ירוקה נאמני קורונה

19,071
5,500,000
223,452
73,105
9,363
60,000
11,091
50,456
247,500

לו"ז הפרויקט

מימון
השתת' בעלים
מ.החקלאות+הלוואה
השתת בעלים
השתת בעלים+חטיבה להתיישבות
מ .הפנים
מ .הביטחון
מקע"פ
מ.הכלכלה +קע"פ
משרד הביטחון
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