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דיווח.
אישור פרוטוקול מליאה .6/2017
החלפת נציג מיצר במליאה שירה ביידר במקום מיכל מילגיר.
החלפת נציג כנף במליאה ירון נאמן במקום אילן אפרים.
החלפת נציג שעל במליאה משה(אוקו) בלחסן במקום מירי מלול.
הצעה לארגון חדש לתיירות גולן במסגרת החברה הכלכלית .
אישור קולות קוראים חטיבה להתיישבות.
עיר ללא אלימות בחופי הכנרת – הפעלת תקציב באמצעות איגוד כנרת.
אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2017בישוב :אורטל.
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובי :רמות.
אישור תב"רים.
שונות.

.1

דיווח אלי מלכה :
 חודשים נובמבר-דצמבר מאוד אינטנסיביים ,סגירה ופתיחה של שנת תקציב.
אלה החודשים שמשרדי הממשלה בד"כ משחררים את התקציבים.
עושים מאמץ לסגור את תקציב  ,2017תוך ניצול מדויק של התקציב – נראה שגם השנה הזו
תסתיים בביצוע מאוזן.
ונערכים לקראת תקציב  2018ע"פ שלושת העקרונות :
 השלמת סל שרותים – במסגרת אמנת השותפות הוחלט על העלאת התקציבלועדים.
 הגדלה לתקציב אגף תפעול וסביבה – לאור הגידול הדמוגרפי ובשל הרצון לשנותאת הדגשים ושיטת העבודה.
 פיתוח כלכלי – החל משנת  2017קבענו את הפיתוח הכלכלי כקטר מוביל ,הוקמהמנהלת לנושא באחריות אמיר ,נבחר סמנכ"ל וגובשו עקרונות :
 פיתוח בהתאם לחוזקות.
 פיתוח התיירות.
 מקומות תעסוקה לתעשייה עתירת ידע – פיתוח של אזורי תעשייה ויצירת
מנגנונים שיוכלו לשווק ,לצד הקמת  HUBבצפון הגולן ובדרום הגולן,
לטובת יזמים .מצפים שדרך קהילת ההי טק נראה התפתחויות.
 המועצה תשקיע ,יחד עם משרד נגב גליל וגופים נוספים ,במיתוג הגולן שלב ב'.כל הנושאים שלהלן יגיעו למליאת המועצה במחצית השנייה של דצמבר יחד עם מגמות
בתקציבי הפיתוח.
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 תקציב התיישבות צעירה – נעשה תהליך חסר תקדים מול משרד האוצר לחמש השנים
הקרובות .השנה נקבל כ 9 -מלש"ח ,תקציב ייחודי לפיתוח מיזמים מניבים בהם :
 מבנה תעסוקות בני יהודה. מנחת פיק – פיתוח המנחת כחלק מהפיתוח הכלכלי וקישור עם אזורי התעשייה בנייהודה.
 האנגר צנובר – יושכר לאירועים ומופעים. בריכת השחייה בבני יהודה.אם הכל יאושר נערך למכרזים וביצוע.





מחר יתקיים סיור הנהגות בגליל בדגש על פיתוח כלכלי אזורי ופיתוח קהילתי.
אנו בסיום פרויקט "בעקבות לוחמים" ,פרויקט ברמה לאומית שגדל כל שנה וע"פ נתוני מ.
הביטחון מעלה את המוטיבציה של הצעירים לגיוס.
בדיון עם מנכ"ל משרד החקלאות ,שהתקיים בגולן ,דנו בקידום  :פיתוח חקלאות עתירת
ידע ,פרויקט הנחלות וכן בהערכות לשנה רביעית של בצורת.
בינוי – האתגר של המועצה הוא בשני נושאים עיקריים :
 אין מחסניות קליטה – מקווה שבשבוע הקרוב ייפתר עם תקציב של  30מלש"חלבניית מגורונים ,מתקציב קק"ל.
 מוס"ח ומוס"צ : לקראת סיום פרויקט שצ"פ בישובים בכ 20 -מלש"ח.
 פרצנו את הדרך עם בינוי מעונות וגני ילדים.
 עדיין בבעיה עם מוס"צ – במשרד השיכון אין תקציב השנה למוס"צ
במרחב הכפרי ,בסה"כ אנחנו מצליחים לגייס כספים אך עדיין חסרים.
 לקראת בינוי והרחבה – בי"ס קשת ,אולפנה בקצרין ,בי"ס אביטל.
 התאמת התשתיות  -נעשית עבודה גדולה בהרבה מהישובים בזכות
פרויקט הנחלות.

חגי פלכסר  :מה קורה עם בי"ס במעלות הגולן ?
אלי מלכה  :החודש תוצג תוכנית האב בחינוך שמראה כי יש צורך ,עד סוף דצמבר נקבל החלטה היכן ובכל מקרה
ב 9/18 -ייפתח בי"ס במבנה זמני.
חזי שהרבני  :מבקש עדכון על חוות היין.
אלי מלכה  :כל החוות באזור נטור ( )4שווקו ,הפרויקט מתקדם.
איתמר גור  :בנוב מתמודדים עם בעיית תנים.
אלי מלכה  :יש לנו בעיה קשה בישובים עם תנים ,חזירי בר ,שועלים .אנו מזמנים דיון גדול עם כל הגורמים
הרלוונטיים כדי לא לעשות טעויות ,ניצור תוכנית עבודה וניכנס לביצוע.
חיה הדר  :חיות מחמד משוטטות ,למרות פניות למוקד לא תמיד מגיע לוכד.
אלי מלכה :מוא"ז גולן יחד עם  16רשויות נוספות החליטה להאציל את השרות הוטרינרי למערך אזורי של
אשכול גליל מזרחי .המערך יחל לפעול ב .1.1.18 -אנו מאמינים שזה ייתן את המענה וישדרג משמעותית את
נושא הוטרינריה .במקביל נצא בקמפיין פרסומי בנושא.
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אישור פרוטוקול מליאה 6/2017
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה  6/2017מיום .13.9.17

.3

החלפת נציג מיצר במליאה שירה ביידר במקום מיכל מילגיר
בשל היעדרות הנציג ,נדחה לישיבה הבאה.

.4

החלפת נציג כנף במליאה ירון נאמן במקום אילן אפרים
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת אתהחלפת נציג כנף במליאה ירון נאמן במקום אילן אפרים

.5

החלפת נציג שעל במליאה משה (אוקו) בלחסן במקום מירי מלול
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את החלפת נציג שעל במליאה משה (אוקו) בלחסן במקום מירי מלול.

.6

הצעה לארגון חדש לתיירות גולן במסגרת החברה הכלכלית
אלי מלכה  :במהלך השנים השקענו בפיתוח אתרים ,כפרי תיירות ,יצירת כלים שיווקיים וכו'.
חלק מאתרי התיירות הועברו לניהול החכ"ל וככל שהשקענו בחשיבה יותר היגענו למסקנה שהדרך
הנכונה לעשות את הפיתוח ,מה שיאפשר מכירת כרטיסים וכן שיווק חבילות תיירות ,היא בהקמת
יחידה בחכ"ל ולכן גובשה הצעה לאישור.
שמוליק ואמיר הציגו מצגת בנושא.
אלי מלכה :
 אגף התיירות יוצא מהתקציב השוטף של המועצה ובכך משחרר תקציב. דירקטוריון החכ"ל קיים דיון בנושא ואישר את ההצעה.מנחם ברוך  :הרעיון הוא טוב אבל הרעיון של העמותה היה לתת שרות לבעלי העסקים – צימרים
ואתרי תיירות.
אדם צברלינג  :החשש שלי הוא שהמשאבים יינתנו למקומות הגדולים ולא לתיירנים הקטנים.
נירה בשן  :פעם היה פרסום בעיתונים על הצימרים בגולן ,היה נכון וטוב ,צריך לעזור לפרנסה של
תושבי הגולן .יש לכנס גם את ועדת המליאה של התיירות.
בועז רפופורט  :יש כמה אתרים של קטיף עצמי ,,תקופה קצרה שמביאה אלפי אנשים ,צריך "לתפוס
אותם" .אני מאמין בשיווק חיצוני.
חיה הדר  :לפני שנה דובר על אתר אינטרנט מושקע ,מה עם זה ?
שמוליק חזן  :לפני שנתיים השקנו אתר מידע .אנו מזהים נתוני גלישה טובים מאוד וכן גם
באפליקציה .בתוכנית החדשה אנו נשפר גם את המעטפת הזו.
גילה לינטון  :מרגישה שהנתון של מס' המטיילים לא מספיק ברור.
אלי מלכה  :שיטת המדידה של מס' מטיילים היא ע"פ מס' הכרטיסים שניקנו ואי אפשר להפיק
מימנה הרבה מעבר לכך שהאזור הוא אטרקטיבי לטיולים .החבילות שניצור דרך החכ"ל לצד קידום,
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מזכיר לכולם שהחכ"ל היא חברה שלנו המפוקחת ע"י מליאת המועצה.
איתמר גור  :למה לא דרך המועצה ?
אלי מלכה  :רב התחומים העסקיים לא יכולים להתקיים במועצה ובחכ"ל יש את הכלים
המתאימים.
דליה עמוס  :מזמינה אותכם להיכנס לראות את האתר ולקבל משוב .אנו נערכים למהלך של תרגום
האתר לאנגלית.
חיה הדר  :עולה פה דאגה מהתיירנים הקטנים.
דודי מורד  :איזה אחוז לינה היה ב ? 2016 -מה קורה עם המלונית בבית המכס ?
אלי מלכה  :ממשיכים את הבניה הצומת בית המכס ,כרגע בונה  30חדרים ומתכוון בעוד .60
מלון סטאי על הכנרת בתפוסה גדולה הדוחפת אותם גם להגדיל ולהרחיב ,בהתאם לזכויות הבניה
בתב"ע.
ער לחשש של התיירנים הקטנים.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את העברת פעילות התיירות בגולן לחכ"ל ,בהתאם להצעה שהוצעה.

.7

אישור קולות קוראים חטיבה להתיישבות
אלי מלכה  :החט"ל היה גורם משמעותי בהתיישבות לאורך השנים אך בשנים 2015-2016
הפסיקה לעבוד.
ב 2017 -הצלחנו להגיע להסכמות עם משרד האוצר והיום קיים תקציב ומנגנוני הפעלה ,במטצ'ינג
 ,50%וכן מנגנוני פיקוח של משרד המשפטים ,אחד מהם מחייב קבלת אישור המליאה.
הוצג בפני המליאה מסמך מפורט לגבי קולות קוראים של החטיבה להתיישבות לשנת : 2017
 .1קול קורא חברה וקליטה.
 .2קול קורא תשתיות ובינוי.
 .3קול קורא בטיפול נקודתי.
בהצגת המסמך פורטו הנימוקים שהובילו את המועצה לבחירת הישובים והפרויקטים לגביהם
מוגשות הבקשות.
הבקשות התבססו בין היתר על מצבם החברתי-כלכלי של הישובים ,תהליכי צמיחה וקליטה ומצבו
הבטחוני של הישוב .כמו-כן ,ניתנה עדיפות לישובים דלי אוכלוסין.
חיה הדר  :מי מגדיר את הנושאים של הקולות קוראים ?
אלי מלכה  :החטיבה להתיישבות .אנחנו הגשנו מס' פרויקטים שאנחנו מוכנים איתם.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הגשת הקולות הקוראים לחטיבה להתיישבות ,כולל הישובים
והפרויקטים הנכללים בהגשה ובהתאם למתווה שהוצג בפניה.
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עיר ללא אלימות בחופי הכנרת – הפעלת תקציב באמצעות איגוד כנרת
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רפי קלמנוביץ  :האישור הוא על עניין טכני .התקציב מגיע למוא"זז גולן והפעלת התקציב ע"י איגוד
ערים כנרת.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת הפעלת תקציב באמצעות איגוד כנרת.

.9

אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2017בישוב :אורטל
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי לשנת  2017בישוב :אורטל.

.10

הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובי :רמות
הוצג בפני המליאה מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובי :רמות.

.11

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.

רשמה  :אתי ליבלינג
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