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 הרמת כוסית לקראת חג הפסח .1
 רוזן.הרב אביה  - ברכה ברוח החג

 

 אלי מלכה : – דיווח .2

   מים: 

 פתרונות מורכבים. אגודת המים פועלת בכדי לספק מים שמצריכה  רביעית ברציפותשנת בצורת  -
  לחקלאות.

תוכנית  אסטרטגית של הממשלה לאספקת מים לגליל ולגולן, אזורים שתלויים מאוד בגשם. מייצר 
 כל זאת במקביל לפיתוח החקלאות בגולן והישענות משמעותית על ענפי החקלאות.

 באזור קשת מתבצע קידוח מים חדש )היכן שהיה קידוח הנפט(, עם כמויות יפות. גם מקורות וגם  -
 שההיקף יהיה גדול.ומקווים  , מתכננים קידוחים נוספיםקודחיםאגודת המים 

 50 -שנת ה  : 

 אירועים נרחבים בישובים.רכות רבת היקף, היע  -

 לצעירים בחיבור עם ועידת הגליל. ראש הממשלה, כנס ישראל  במעמדבתחילת יוני יתקיים  -
    מתקן צנובר יהיה מוכן וככל הנראה ביוזמת ובשיתוף המשרד לפיתוח נגב גליל והמועצה, עד אז       
 .באמפי גולןהאירוע יתקיים שם או       

 , באמצע חודש יוני.המדינהיתקיים בצנובר במעמד נשיא  50 -של שנת ה האירוע המרכזי    -
   .2017עבודות הפיתוח, במעמד ראש הממשלה, לקראת סוף שנת עם סיום  ,עין קשתות חנוכת    -

  תוא מוביל להכרשם צפה בפרויקט חינוכי שהומצפה גולן בבי"ס ביקרנו  –ביקור יולי אדלשטיין, יו"ר הכנסת 
 שתלב באירועי שנת היובל ולקדם פרויקטים נוספים בגולן.הכנסת. מעוניין לה של התלמידים עם

 עם השרה מירי רגב. בצמוד אליו נבנה קמפוס בי"ס הצבי בקשת כולל  ,הונחה אבן פינה לאולם הספורט בקשת
 ספורט, סיום בסמוך לשנת הלימודים הקרובה.כיתות ומגרשי 

 .הושק אתר אינטרנט חדש למועצה בהובלת דליה דוברת המועצה 

  שנה, האלוף 50תי מאוד שחיכינו לו מהלך אסטרטגי משמעו –אמנת השותפות עם צה"ל ומשרד הביטחון 
 היוצא אביב כוכבי דחף מאוד למהלך.
אמנם חלק מהנושאים נשארו  נטיים )צה"ל, חקלאים מועצה וכו'(.התקיימו ישיבות עם כל הגופים הרלוו

 פתוחים אך האלוף התחייב שימשיך לקדם זאת בתפקידו החדש.

  כמערכת אזרחית וכמועצה לעשות את המקסימום על ימים בהם הנושא עולה בתקשורת, תפקידנו   -ביטחון
מנת להיות ערוכים בצורה הטובה ביתר לכל תרחיש. זירות הלחימה משתנות ועוברות לעורף ולכן תפקידנו 

 להכין כל מה שקשור אלינו בצורה הטובה ביותר.

  כל האשפה עד ערב הערכות לפינוי  ים, באתרי התיירות וברחבי המועצה.נערכים לעבודה מקיפה בישוב –פסח
 פסח והכנת האתרים לקליטת תיירות נאותה.

 
 אורי קלנר :

  ביטחון: 

 . התקיים סיור למידה במוא"ז משגב.מכלולי המועצה ממשיכים להעמיק וללמוד -

יוצא לדרך פרויקט שלב ב'. צירים אלה מאפשרים לחקלאים לעבד את  –דרכים ביטחוניות חקלאיות  -
 ואילוצי הצבא.אדמותיהם ללא חיכוך עם הצבא 

אגף תפעול וסביבה מוביל תוכנית עם חב' חשמל להצבת גנרטורים בישובים  –רציפות תפקודית  -
 לשע"ח.

תוכנית להתקנת מצלמות בכל הצירים המרכזיים שעולים לגולן יצאה לדרך  –אירועים פליליים  -
 לביטחון פנים.בתקצוב של המשרד 

 
 

 : חקלאות 
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 חקלאות שהובל ע"י הועדה החקלאית גולן.התקיים כנס גדול בנושא חדשנות ב -

 גידולים חדשים. 30% -הוגדר שרוצים להגיע תוך חמש שנים ל -

ולהוציאה לפועל.  2017 -מניעים עם משרד החקלאות את פרויקט הנחלות בכדי לבנות את התוכנית ל -
 במקביל תתקיים ישיבה עם כל מרכזי המשקים.

 מיליון קוב כמו בשנה שעברה. 40 -יוסיף עוד כמיליון וחצי קוב. נעמוד השנה על כ –מאגר בראון  -
 

  1/2017ר פרוטוקול מליאה אישו .3
 החלטה:

 .29.1.17מיום  1/2017מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה         

 

 הצגת תוכנית אב לחינוך  .4
 שליוותה את הפרויקט.הוצג ע"י גדי להב, מנהל אגף החינוך וחב' משאבי ידע 

 
 : סיכום - אלי מלכה

 קצה המזלג את מערכת החינוך בגולן.גדי הציג על  -

 הצגנו את התהליך האסטרטגי. -

 גדי הציג מה מצפים מהתהליך. -

 הליך מגיעים נתונים ותחזית ילדים במוסדות החינוך.מתוך הת -

 550 -די לא יכלול יותר משבי"ס יסוים הדמוגרפיים והפיזיים והרצון החיבור בין הציפיה, הצרכים, הנתונ -
 תלמידים, מוביל אותנו בפיתוח ובחשיבה קדימה.

 שמכוון אותנו לבתי הספר היסודיים במועצה, שם כרגע צריך להתמקד.ראינו שלב ראשון של העבודה  -

 נהיה ערוכים. 1.9.2017 -אנו רוצים לקבל החלטות כדי שב -

 : על הפרק הקמת בי"ס יסודי נוסף במעלות הגולן -

 .שתי כיתות בשכבה 

  ארבעת הישובים : חד נס, מעלה גמלא, כנף, רמות.  תלמידילנועד 

 .יהיה מוגדר לאזורי רישום ואפשר יהיה להגדיר את אופיו 

  'מי שכבר החל את לימודיו בבתי הספר האחרים ימשיך  -ביה"ס יהיה בי"ס צומח מכיתה א
 ללמוד בהם עד כיתה ח'.

 מהלך דומה בעוד מס' שנים. צופים שבצפון הגולן יתקיים -
 

 האם כמות הילדים בכיתה במצפה גולן תרד ? חזי שהרבני :  

 תלמידים בכיתה. 30 -יש תקנים של משרד החינוך ומעבר לכך ראינו במצגת שמדובר בכ גדי להב :

 דודי מורד : 

 מברך על כל השקעת המועצה בתחום החינוך בגולן.  -

תלמידים  35 -תלמידים וכ 570אבל ביה"ס הוא של  מדהימה בבי"ס אביטל רואים חדשנות פדגוגית -
 ה מאוד.בכל כיתה וזה מקש

 ניעם לא יכללו בבי"ס החדש ?למה א -
 

 שמחה אם ביה"ס יהיה במתחם דליות הישן ברמות כדי לאפשר חיבור לטבע. נירה בשן :

 לטרנטיבות שישנן ?, מה האישנם תושבים מדרום הגולן שלא מתחברים לבי"ס מצפה גולן מיכל מילגיר :

  איזה כיתות ייפתחו בביה"ס ? ומה המשך התהליך ? נירה בשן :

 
 

 אלי מלכה : 
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אלא הסתכלות על כלל הפניות וניסיון  ,התוכנית האסטרטגית היא לא לכל דרישה, כל רצון וכל הורה -
 לייצר פתרון אופטימלי.

 בי"ס מצפה גולן הוא בי"ס מוביל ומצוין ולא נרצה לפגוע בו. -

 לישובי מעלות הגולן. ה"ס הזהלא נוכל לבנות בי"ס נוסף ללא הגדרת אזורי רישום ולכן יוגדר בי -

במרכז הגולן ולכן הנסיעה שלהם לכל אחד מבתי הספר היא רחוקה, בכל מקרה הם נמצא  –אניעם  -
 קיבלו החלטה בישוב ללכת לבי"ס אביטל.

 תנו בתכנון.שנתיים, זה מה שינחה או 8 בתי ספר תלמידים בכיתה, 30 -

 זה נדרש והאם זה נכון ?האם  –תיבחן הסוגיה של מרכז אזורי למעלות הגולן  -

 ההחלטות שיגיעו לגבי המיקום יגיעו להנהלת המועצה ולמליאת המועצה. -
 החלטה :  
מאשרים הקמת בי"ס יסודי שמונה שנתי באזור מעלות הגולן עבור אזור רישום לארבעת הישובים : רמות, חד   

 ף, מעלה גמלא.נס, כנ

 

 הצגת תוכנית אב לאנרגיה מתחדשת ותוכניות בצנרת להצבת טורבינות רוח בגולן  .5
 הוצג ע"י אבי שרון, מנהל אגף הנדסה.

 
 אלי מלכה :

ציפינו לשמחה גדולה על כך שנכנסים לאנרגיה ממשאבי טבע ומייתרים את האנרגיה הפחמית בהתאם  -
 להתפתחות במדינות המערב.

 הראשונים שהגיעו אלינו היו הישובים שזיהו את הפוטנציאל.היזמים  -

ת כדי שכל מה שיבוצע יהיה מסודר, מאורגן הכנו במשך תקופה ארוכה תוכנית אב לאנרגיה מתחדש -
 ובהתאם למדיניות שאנו נוביל.

היו בקשות להצבת טורבינות בתוך הישובים והמועצה הודיעה שזה לא יקרה אלא רק באזורי חיפוש  -
 ים. מותאמ

 גענו עם זה לועדה המחוזית, הוועדה דנה ואישרה כתוכנית מנחה.ה -

 והאזור. האינטרס הוא אינטרס של המדינה בראש ובראשונה ולאחר מכן של הישובים -

 למרכזי המשקים ולתושבי צפון הגולן. הסבר קיימת דיסאינפורמציה ולכן יצא מכתב -

, היום מ' וזה הישתנה במהלך הדרך 300היה כאשר פרויקט עמק הבכא אושר המרחק המאושר מהישוב   -
 . הרבה מעבר לזה ולכן הרחקנו טורבינות מאלרום מ' 500התקן 

 באלרום התקיים דיון עם הישוב ויש צוות שעובד מול אלרום.

במקביל קובי גביש, מנהל היח'  ההבנות הנדרשות בהקשר של הישובים.עובד מול היזמים להפעלת כל  -
צוות מטעם המועצה ללימוד כל ההיבטים כדי לגבש את עמדת המועצה, זאת על לשטחים פתוחים מוביל 

מ' מהישוב. המועצה רואה מחוייבות  500נים, כולל מרחק של בדקה והגדירה תקאף שהמדינה כבר 
הרבה יותר גדולה לתושבים ולכן הוקם צוות מקומי שיביא את המלצותיו בפני המליאה שהיא גם הועדה 

 לתו"ב.

 בעייתי וכולל התנגדויות גם של המועצה. קו ההולכה -

 סיכום :  -

  התוכנית היחידה שמאושרת היא תוכנית עמק הבכא כל שאר התוכניות של יזמים וישובים
 הוגשו לדיונים בתת"ל.

  יובאו המלצות הצוות לקביעת עמדת המועצה.באחד מדיוני המליאה 
 
 
 

 אורי הייטנר :

 .צורך לאומי ורווח כלכלי 
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  סביבתי.מחיר אקולוגי 

  הנושא מעורר בתוך הקהילות חרדה וחוסר אמון. המכתב הוא התחלה, מבקש שהמועצה תקדם שיח עם
 התושבים.

 

 מה הרווח הכלכלי מהפרויקט ? אריאל פינטו :

 הישובים שבשטחם זה קיים מרוויחים. אלי מלכה :
 עד כה פעלה המועצה בכמה מישורים :

 כנית אב ברורה ומוגדרת.עצרה לפני שנתיים את הפעילות ויצרה תו .1

 הוקם צוות שעובד מול אלרום. .2

 לגבי שלוש טורבינות ונפעל שהן לא יוצגו.הטענה שלהם  –מפגש ושיח עם תושבים באלרום  התקיים .3

  

  71/201אישור המלצת ועדת תמיכות מס'  .6
 הוצג ע"י רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה

 

המליאה. רפי הציג את ההמלצה בארבעת התבחינים נבחנו בקשות העמותות בהתאם לתבחינים שאישרה 
 השונים.

 

 החלטה:
 .1/2017המלצת ועדת תמיכות מס' מליאת המועצה מאשרת את         

 

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

 

 אחת לשנה מבקשים את אישור המליאה להלוואת פיתוח . נדרשים למטצ'ינג ממשרדי הממשלה ולא דורשים           
 זאת מהישובים.         

 

 החלטה:
 .לקיחת הלוואת פיתוחמליאת המועצה מאשרת         

  

 התאגדות אשכול גליל מזרחי כאיגוד עריםאישור  .8
אשכול רשויות מקומיות(, ניתנת האפשרות לרשויות אשכול גליל מזרחי  בהתאם לתיקון חוק איגודי ערים )פרק

 להגיש בקשה להקים את האשכול בהתאם למתכונת החדשה, כלומר איגוד ערים מסוג אשכול.
תיקון החוק נועד לאסדר את פעילות האשכול בעיקר בתחום סמכויות ומכרזים, תוך שימור עקרון הוולונטריות 

 ויות ותפקידים כאמור בחוק.בהצטרפות ובהאצלת סמכ
לפי החוק, גם האשכולות שהוקמו בהתאם לנוהל משרד הפנים הישן כתאגיד עירוני, נדרשים להגיש בקשה  

חוזרת להקמת האשכול במתכונת החדשה )איגוד ערים מסוג אשכול(. הבקשה תובא לאישור שר הפנים לאחר 
 כמת הרשויות.דיון בועדת חקירה ייעודית שתבחן את הבקשה בכפוף להס

         
 החלטה:

יחד עם שאר רשויות האשכול שלהלן: צפת, קריית שמונה, מבואות החרמון, מרום מליאת המועצה מאשרת 
הגליל, הגליל העליון, ראש פינה, יסוד המעלה, חצור הגלילית, מטולה, עג'ר, קצרין, גוש חלב, טובא זנגריה, עין 

למחוק  את הרשות המצביעה( מעוניינות לפנות בבקשה למשרד הפנים  קיניא, מסעדה, בוקעתא, מג'דל שמס )יש
( לחוק איגוד ערים 1)1ד17לאסדרת והקמת אשכול גליל מזרחי כאיגוד ערים מסוג אשכול רשויות בהתאם לסעיף 

  )פרק אשכול רשויות מקומיות(.
 

 

 ר השם "קלע אלון" לישוב קלע אלוןאישו .9
גרעין הקים אגודה בשם ברוכים , בהמשך המועצה הקימה . היו גלגוליםהישוב נקרא קלע אלון אבל בהקמתו 

 שכונה שלצורך שיווקה נקראה מצוק עורבים. הישוב מבקש את השם קלע אלון.
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 החלטה:         
 .השם "קלע אלון" לישוב קלע אלוןאת מליאת המועצה מאשרת          

 

 דודי מורד -ספת חבר לועדת בטחון הו .10
 החלטה:         
 .דודי מורד -הוספת חבר לועדת בטחון מליאת המועצה מאשרת          

   

 ירות דודי מורד במקום אורי קלנרבחירת חבר ועדת תי .11
 החלטה:

 .חבר ועדת תיירות במקום אורי קלנראת דודי מורד כמליאת המועצה מאשרת         
 וכן את יהודית רם שביקשה להצטרף כחברה לוועדת תיירות.        

 

 אדם  תקני כח .12
 הוצג ע"י עמיחי אלבה, מנכ"ל המועצה

 

 החלטה:
 כפי שהוצגו. תקני כח אדםאת מליאת המועצה מאשרת         

 

 בישובים: אניעם, גשור, יונתן, אלרום, מבוא חמה, רמות,  2017אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .13

 יואב,  נאות גולן, שעל, נוב, קשת, כנף, מעלה גמלא, מיצר, חד נס, חספין, כפר חרובגבעת 
 

 החלטה :        

      בישובים: אניעם, גשור, יונתן, אלרום, מבוא חמה,  2017תקציב ועד מקומי לשנת מליאת המועצה מאשרת את         
 .כנף, מעלה גמלא, מיצר, חד נס, חספין, כפר חרובגבעת יואב,  נאות גולן, שעל, נוב, קשת,  רמות,        

 

בישובים: מבוא חמה, גבעת יואב, חספין, אבני איתן, מעלה  2015הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .14
   גמלא, אניעם,  כנף, מיצר, נוב, חד נס, נטור, קשת, מיצר

 

 החלטה :         

    ובים: מבוא חמה, גבעת יואב, חספין, אבני איתן, מעלה ביש 2015הוצג בפני המליאה מאזן ועד מקומי לשנת         
 גמלא, אניעם,  כנף, מיצר, נוב, חד נס, נטור, קשת, מיצר          

 

החלפת חברי ועד מקומי אליעד: שמשון תנחלסון, אורי פסטינגר, שפר זהבה, בולוקן צחי,  .15
 יצחק ריבק, ניצן אשבלסים עבאדי, אורית גוטליב במקום מירי בן יעקב, ארנון ברעם, ני

 
 החלטה :

     אליעד: שמשון תנחלסון, אורי פסטינגר, שפר זהבה, בולוקן  מליאת המועצה מאשרת את החלפת חברי ועד מקומי        
 .צחי, אורית גוטליב במקום מירי בן יעקב, ארנון ברעם, ניסים עבאדי, יצחק ריבק, ניצן אשבל        

 
 
 
 
 

 

החלפת חברי ועד מקומי מרום גולן: גרשון מיינרט, בני היימן, פיטר שופוטינסקי,  במקום ילין  .16
 צביה שנפר, רונן מלכהאלישע, 

 
 החלטה :
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מליאת המועצה מאשרת את החלפת חברי ועד מקומי מרום גולן: גרשון מיינרט, בני היימן, פיטר שופוטינסקי,  
 .מלכהבמקום ילין אלישע, צביה שנפר, רונן 

 

 בניה טחובר  במקום ג'הסי אליהו החלפת חבר ועד מקומי חספין: .17

 החלטה :   
 .חבר ועד מקומי חספין: בניה טחובר  במקום ג'הסי אליהומליאת המועצה מאשרת את החלפת 

 

 מקום ארנון ראובן, אהוד אבוטבולהחלפת חברי ועד מקומי חד נס: יבור ישי, פלח מירי  ב .18

 החלטה :   
   החלפת חברי ועד מקומי חד נס: יבור ישי, פלח מירי  במקום ארנון ראובן, אהוד מליאת המועצה מאשרת את  
 .אבוטבול 

 

 ב חד נס : ליברמן אבי, אדרי ערןמינוי חברי ועדת ביקורת בישו .19

 החלטה :
 .י ערןמינוי חברי ועדת ביקורת בישוב חד נס : ליברמן אבי, אדראת מליאת המועצה מאשרת         

 

 חר יותם, דרור עידו, אילני רונימינוי חברי ועדת ביקורת בישוב מעלה גמלא: ש .20

 החלטה :
 .מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב מעלה גמלא: שחר יותם, דרור עידו, אילני רוניאת מליאת המועצה מאשרת         

 

 ערוסיאל לוי, חנני אוחנה, רותם מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב אליעד: שמו .21

 החלטה :
 .ביקורת בישוב אליעד: שמואל לוי, חנני אוחנה, רותם ערוסימינוי חברי ועדת את מליאת המועצה מאשרת         

 

 יצחק רוט וסנדר חזוןמינוי חברי ועדת ביקורת בישוב גבעת יואב: קובי לפר,  .22

 החלטה :
 .חזון יואב: קובי לפר, יצחק רוט וסנדר גבעתביקורת בישוב מינוי חברי ועדת את מליאת המועצה מאשרת         

 

 קרול, חנה בן ארויה, ברק פיאנרו מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נאות גולן: אפרים .23

 החלטה :
    ביקורת בישוב נאות גולן: אפרים קרול, חנה בן ארויה, ברק מינוי חברי ועדת את מליאת המועצה מאשרת         
 .פיאנרו        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נטור: יואב מלכיאור, מיכאל אזבנד, אבינועם מליק  .24
 החלטה :
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 .ביקורת בישוב נטור: יואב מלכיאור, מיכאל אזבנד, אבינועם מליקמינוי חברי ועדת את מליאת המועצה מאשרת         

 

 אישור תב"רים  .25
 הוצג ע"י רפי קלמנוביץ        

 
 החלטה :         

 כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץ., מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התב"רים         

 

 

 

 

 

 

         
       

 
עמיחי אלבה                                                                                    רשם :                          
 מנכ"ל המועצה                                   

 
 
 

 


