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.1

הרמת כוסית

.2

דיווח – אלי מלכה :


חינוך :
 בשבוע שעבר נפתחה שנת הלימודים ביום מרגש מאוד .גדלנו במס' התלמידים והכיתות. הקיץ התבצעה עבודה בהיקף גדול ע"י המועצה – הכנת המבנים ,שיפוץ ,בינוי ועוד.המועצה נערכה מראש והגדירה תקציבים לטובת ביצוע .במקביל ,נעשתה הכנה פדגוגית
מקיפה ומקצועית בכל בתי הספר.
 מאמץ גדול להעמיד את כל הכיתות הנדרשות ,כולל מבנים יבילים היכן שנדרש. בנושא בטיחות ,הסעות וכדומה נעשתה עבודת מטה והכנה מצוינת. לפנינו אתגרים בחינוך ,בעיקר בתחום הבינוי .כמות התלמידים מחייבת אותנו להעמידעוד כיתות .נעשה מאמץ גדול להיות מוכנים לשנה"ל הבאה וזו שאחריה.
 התקבלו כל האישורים לבינוי בי"ס מעיינות וביה"ס הדמוקרטי .בי"ס לישובי מעלותהגולן בתהליך ,נדרשת החלטה האם יוקם והיכן.
 בבי"ס מצפה גולן השקענו כחצי מיליון ש"ח בהתאמת מרחבי למידה חדשים והתאמהלצרכים שעלו ,בהתאם לגידול בכמויות התלמידים.



טורבינות רוח :
 כפי שעשינו עד היום ,נקפיד לעדכן על ההתקדמות בכל פורום (מליאה ,הנהלה וכו'). תכנית קיבוץ אלרום ל 6 -טורבינות רוח – הקיבוץ לא השתלב בעבר בתוכנית ועכשיונכנס להסכם עם חב' אנלייט ,הצטרפות זו מאפשרת שכל הטורבינות באזור זה יהיו
בהפעלה של חברה אחת .כמו-כן ,התוכנית מאפשרת ליזם לא להקים את הטורבינות
הקרובות לאלרום .הועדה המחוזית נתנה פטור לתסקיר השפעה על הסביבה ,כך
שהתוכנית תגיע לדיון ותתקדם במהרה.
 לסיכום : חווה באזור הכפרים הדרוזים  -אושרה.
 חווה דרומית יותר בעמק הבכא אושרה ,יש התרי בניה.
 חווה בעסניה קיבלה אישור לטורבינות גבוהות וטובות יותר ,היזם מנסה לגייס
תקציב לביצוע.
 חוה בתל פארס  -אושרה.
סה"כ בכלל התכניות בגולן כ 100 -טורבינות.
 חווה נוספת באזור מרום גולן ועין זיוון – קיימות התנגדויות של הצבא ,המועצה וגופיםנוספים .צפי שלא תאושר.
 קווי הולכה אושרו .לאזור צפון הגולן יש מתווה מוסכם .מאזור פארס קו טמון. ניתן לומר שפרויקט אנרגיה ירוקה מתחדשת בגולן יוצא לדרך ומדובר בהישג לגולן ,לישוביווכמובן למדינה.



סיורים שהתקיימו :
 שר הרווחה סייר בגולן .חנכנו איתו את מעון היום באבני איתן .נסגרה תכנית גדולהומקיפה ,כך שנקבל הרשאות לבניית מעונות יום בישובים ,בנוסף לשלושה מעונות
שנבנים עכשיו ולשניים שיש לגביהם כבר הרשאות .במקביל ממשיכים בעבודה לבינוי
גנים וכו'.
 שר הבינוי ביקר כאן וחנכנו איתו את ההרחבה באודם .השנה נראה היקף גדול שלתשתיות ,תב"עות ותכנון מפורט .במטרה להביא את כל הישובים למקסימום פוטנציאל
מגרשים שמתאפשר ברמה התכנונית.
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.3

אישור פרוטוקול מליאה 5/2017
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה  5/2017מיום .29.6.17

.4

החלפת נציג כנף במליאה ירון נאמן במקום אילן אפרים
בשל היעדרות הנציג ,נדחה לישיבה הבאה.

.5

החלפת נציג מיצר במליאה צחי הררי במקום מיכל מילגיר
בשל היעדרות הנציג ,נדחה לישיבה הבאה.

.6

החלפת נציג שעל במליאה משה(אוקו) בלחסן במקום מירי מלול
בשל היעדרות הנציג ,נדחה לישיבה הבאה.

.7

דו"ח מצב בי"ס נופי גולן בהשתתפות טליה הפטקה
הוצג ע"י טליה הפטקה ,מנהלת ביה"ס.

.8

הצגת מאזן בי"ס נופי גולן לשנת 2016
הוצג ע"י טליה הפטקה ,מנהלת ביה"ס.

.9

דו"ח מצב אשכול גליל מזרחי בהשתתפות נורית צור
בשל היעדרות של נורית צור ,מנכ"לית האשכול ,הוצג ע"י אלי מלכה ,יו"ר האשכול.

.10

הצגת מאזן אשכול גליל מזרחי לשנת 2016
הוצג ע"י רו"ח אלון מררי.

.11



הדוחות הכספיים הוצגו בפני חברי המליאה.



ניתן הסבר לחלקן של הרשויות במימון פעילות האשכול ולמימון משרדי הממשלה לפרוייקטים
שמבוצעים.

דו"ח מצב מכון שמיר למחקר ,בהשתתפות פרופ' משה ראובני
הוצג ע"י פרופ' משה ראובני.

.12

הצגת מאזן מכון שמיר למחקר לשנת 2016
הוצג ע"י פרופ' משה ראובני.
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.13

דו"ח מצב חברה כלכלית גולן בהשתתפות אמיר יגאל
הוצג ע"י אמיר יגאל.

.14

הצגת מאזן חברה כלכלית גולן לשנת 2016
הוצג ע"י רו"ח אלון מררי.

.15



הדוחות הכספיים ומגוון הפעילויות בהן עוסקת החברה הוצגו ע"י רו"ח אלון מררי באופן מפורט.



שנת  2016הסתיימה בעודף קטן.

דוח כספי מועצה לשנת  - 2016יוצג ע"י רו"ח אלון מררי
הוצג ע"י רו"ח אלון מררי.

.16



רו"ח אלון מררי סקר את הדוחות הכספיים של המועצה לשנת .2016



הדוחות בוקרו גם על ידי מבקרי משרד הפנים.



הפרמטרים הכספיים מצביעים על איזון כספי והתנהלות תקינה.



המועצה זכתה לפרס ניהול תקין משר הפנים בשל מאפיינים כספיים ותקציביים תקינים.

שיקום תשתיות בישוב הוותיק בישובים :חד נס ,בני יהודה ,אניעם ,אלוני הבשן,
כפר חרוב ,יונתן ,אלרום
פרויקט שיקום תשתיות בוצע בעבר במס' ישובים במועצה ,בהתאם להחלטת הממשלה בדגניה .משרד
האוצר ביטל את הסעיף התקציבי הזה .כיום המועצה מגייסת תקציבים אחרים ,בכדי להמשיך ולשקם
תשתיות בישובים ,בהתאם למצב התשתיות .הפרויקט יבוצע במימון משמעותי של משרד החקלאות
ופיתוח הכפר וישובים אלה יצטרפו ל 5-ישובים שכבר נמצאים בביצוע או לקראת ביצוע .את כל ההליך
מוביל אגף תכנון והנדסה עם הישובים ,והכל בהתאם לסדרי עדיפויות שהגדיר צוות מטה של המועצה.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת פרויקט שיקום תשתיות בישובים :חד נס ,בני יהודה ,אניעם ,אלוני הבשן,
כפר חרוב ,יונתן ,אלרום.

.17

תכנון תב"עות בישובים :קשת ,גשור ,אלרום ,אפיק ,נווה אטיב
קידום תב"עות ,כפי שנעשה כבר במספר ישובים במועצה ,מתוך מטרה למצות את פוטנציאל התכנון
בישובים .את כל ההליך מוביל אגף תכנון והנדסה עם הישובים ,והכל בהתאם לסדרי עדיפויות שהגדיר
צוות מטה של המועצה.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת תכנון תב"עות בישובים :קשת ,גשור ,אלרום ,אפיק ,נווה אטיב
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.18

הנחיות ומדיניות מועצה אזורית גולן בנושא עיסוק ברוכלות בתחומי המועצה
ההליך שהתקיים עד כה לבניית הנחיות ומדיניות המועצה בנושא עיסוק ברוכלות בתחומי המועצה ,הוצג
ע"י עמיחי אלבה ,בהתאם לחומרים שהועברו למליאה.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את נוהל הרוכלות של המועצה .הנוהל יפורסם בתאר המועצה.

.19

שימוע מקומי בהתנגדות לעדכון אגרת ביוב– מציג רוני זיגלר
המועצה וקולחי גולן בע"מ פעלו בהתאם לכללי רשות המים בהקשר לעדכון תעריפים.
בוצע שימוע מקומי בהתאם להנחיות רשות המים.
במסגרת השימוע המקומי בוצע פרסום בעיתון ובאתר האינטרנט של קולחי גולן ואף בכתבה שפורסמה
בעיתון המקומי ,ביוזמת קולחי גולן .
בעקבות הפרסומים היתה פניה של תושב אחד ,מר דני ספיר מאניעם ,אשר ביקש וקיבל פרטי מידע שונים,
לרבות את תחשיב התעריפים.
התושב קיבל תשובות מפורטות לטענות שהועלו על ידו .התהליך כלל מספר פניות והתייחסות לשאלותיו.
במכתב האחרון של התושב למר אורי קלנר ,סגן ראש המועצה ,מתאריך  10.8.17טען התושב כי פרסום
המודעה אינו מספיק לדעתו והיה צריך להודיע על עדכון התעריפים בדיוור ישיר לכל התושבים ,כי הזמן
שניתן להתייחסות אינו סביר ,וטענות נוספות לגבי תהליך השימוע לגבי התעריפים המעודכנים.
ב 31.8.17-ענה סגן ראש המועצה לדני ספיר במכתב ,בו דחה את טענותיו של דני ספיר.
במקביל ,פרסמה רשות המים את התעריפים לשימוע ציבורי .מר דני ספיר פנה לרשות המים ופרט את
טענותיו .ביום  13.9.2017בצהריים נערך שימוע לתעריפים של המועצה ברשות המים .מר דני ספיר קיבל
זימון להגיע לשימוע על מנת שיוכל לפרט את טענותיו לפני רשות המים ,אולם הוא הודיע כי לא יגיע.
החלטה :
מליאת המועצה דוחה את הטענות שהעלה מר דני ספיר.

.20

אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2017בישובים :אלרום ,נטור
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי לשנת  2017בישובים :אלרום ,נטור.

.21

הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2015בישוב :יונתן ,קלע אלון
הוצגו בפני המליאה מאזן ועד מקומי לשנת  2015בישובים :יונתן ,קלע אלון.

.22

הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובים :אפיק ,אלרום ,מעלה גמלא ,נוב ,אלוני הבשן
הוצגו בפני המליאה מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובים :אפיק ,אלרום ,מעלה גמלא ,נוב ,אלוני הבשן

.23

מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב אלרום :לי גל ,בתי מינואי ,יהודה פארן
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב אלרום :לי גל ,בתי מינואי ,יהודה פארן
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לשכת מנכ"ל

.24

החלפת חברי ועד מקומי באניעם :יעקב שקד ,עדי קדושוביץ ,זאב ברקוביץ במקום :עליזה בן
יהודה ,בני דניב ,עירית קירצו'ק
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את החלפת חברי ועד מקומי באניעם :יעקב שקד ,עדי קדושוביץ ,זאב ברקוביץ
במקום :עליזה בן יהודה ,בני דניב ,עירית קירצו'ק

.25

החלפת חברי ועד מקומי במעלה גמלא :רגב יעל ,ניב אביאני אליצור ,זוהר נעמה ,תמרי עברי
במקום :שי שוורצברג ,קליין ליאורה ,מירה קיפניס ,יותם שחר
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את החלפת חברי ועד מקומי במעלה גמלא :רגב יעל ,ניב אביאני אליצור ,זוהר נעמה,
תמרי עברי במקום :שי שוורצברג ,קליין ליאורה ,מירה קיפניס ,יותם שחר

.26

הוספת חברת ועד מקומי בבני יהודה :הדר שניידר
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת הוספת חברת ועד מקומי בבני יהודה :הדר שניידר.

.27

אישור תב"רים
הוצג ע"י רפי קלמנוביץ' ,גזבר המועצה
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התב"רים ,כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץ' ,גזבר המועצה.

רשם  :עמיחי אלבה
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