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דיווח.
אישור פרוטוקול מליאה ( 3/2018מצו"ב).
אישור פרוטוקול מליאה ( 4/2018מצו"ב).
דו"ח מצב קולחי גולן בהשתתפות רוני זיגלר.
הצגת מאזן קולחי גולן לשנת ( 2017מצו"ב).
דו"ח מצב נופי בגולן בהשתתפות טליה הפטקה .
הצגת מאזן נופי גולן ( 2017מצו"ב).
דו"ח מצב חברה כלכלית בהשתתפות אמיר יגאל.
הצגת מאזן חברה כלכלית לשנת ( 2017מצו"ב).
אישור הקמת החברה הכלכלית לקידום חקלאות עתירת ידע בגולן בע"מ.
שיקום תשתיות בישוב הוותיק בישובים :אודם ,אפיק ,נווה אטי"ב ,נטור ,מעלה גמלא ,שעל.
תכנון תב"עות בישובים :אליעד ,עין זיון ,אלוני הבשן ,מבוא חמה ,אבני איתן ,כפר חרוב.
בחירות למועצה  – 2018אישור מודד כללי.
בחירת חבר לועדת בחירות במקום רבקה דמביץ.
אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2018בישוב :חספין (מצו"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2017בישובים :אפיק ,גשור ,כפר חרוב ,כנף ,מרום גולן ,נוב (מצו"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובים :נווה אטי"ב ,נטור ,יונתן ,אודם ,כנף (מצו"ב).
החלפת חברי ועד מקומי נווה אטי"ב  :מיתי הראל ,מימי גולדשטיין ,בני אטיאש ,גיא סוריא
במקום יעקב מרום ,מוריס פואנקינוס ,בן ענבר ,לימור איתן .
החלפת חברי ועד מקומי רמות :חגי לב ,זהר בכור ,ברוך שגיא ,אריאלה וייל ,עדי מקוב
במקום שגיא מרב ,רותי ליס ,אלון בנימיני ,גל גפני .
החלפת חברי ועד מקומי אלרום :אייל מרקס ,מנשה סיטי ,דוויד הירש  ,נעם גל ,דייגו אופן
במקום אסי וייסמן ,אתי מרקס ,דורון בס ,מוטי פיאדה.
החלפת חברי ועד מקומי כנף :אריק בן מאיר ,אדריאן וינסיחר ,דרור פורת ,הדס דביר ,אליעזר הדסי
במקום עדנה בר ,דביר אלוני ,חיליק אמיתי ,אלדד איתן.
החלפת חברי ועד מקומי נטור :איתי גסנבאור ,שוקי אפל ,עמי ודר ,מריאלה פרחי ,ליאור כרמל
במקום חנוך טל ,חנה אפל ,מור נוי לוי ,ירדן פרימן ,אלעד רוזנסון.
מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נטור :אבינועם מליק ,גבי אפלבוים ,גיל מוסקובסקי .
מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נווה אטי"ב :מרסל עטר ,שוש צואלה .
מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב מרום גולן :רונן מלכה ,חיים סבח .
מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב רמת מגשימים :ורדה הרשקוביץ ,אלירן אטיאס ,שמאי דימנט .
אישור תב"רים.
שונות.
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דיווח – אלי מלכה :


ביטחון :
 עברנו תקופה רועשת מהרגיל ,עם ימים רצופים בהם נשמעו אזעקות .הקהילות ,צח"י ,רבש"ציםובעלי התפקידים בישובים פעלו מצוין ,בהתאם להיערכות שבוצעה ולהנחיות.
 חמ"ל המועצה פעל בהתאם ,כולל נושא העדכונים וההודעות לתושבים. בסמיכות לצפון הגולן אסד השתלט על כל האזורים ולכן בימים אלה יש שקט יחסי .בסמיכותלדרום הגולן עדיין אין שליטה של אסד והלחימה נמשכת.
 ממשיכים בהיערכות והגברת המוכנות של התושבים והצוותים ,כולל נושאי המיגון .תוכנית "מגןהצפון" מצוינת עבורנו .השנה הוקצו  100מלש"ח ,בשנה הבאה  500מלש"ח וכן הלאה ,למשך
תשע שנים .זה מאפשר למגן מוס"צ ,מוס"ח ומוסדות בריאות .כרגע מרכזים גם פעילות להסדרת
השתתפות בממ"דים בבתים הישנים בהם אין ממ"ד .חלק מהסכום יהיה מענק ,כאשר גובה
המענק ייקבע בהתאם למרחק מהגבול.
בסה"כ המועצה ערוכה היטב להתמודדות עם התרחישים השונים ,נמשיך לתרגל.
 בקרוב מרכז ההפעלה של המועצה יורחב ויצוייד באמצעים טכנולוגיים חדישים. רצף האזעקות גרם לנזק בתחום התיירות .אנו פועלים באופן דחוף כדי שכבר בסוף שבוע זהיעלה קמפיין תיירותי ייעודי לגולן.
מיכל רסקין כסלו  :מי אחראי על הצופרים?
אלי מלכה  :פערי צופרים באחריות פקע"ר ,אנחנו מודעים לכל הפערים ומטפלים מולם בדחיפות.
אורי מרכז עבודת מטה מול פקע"ר כדי לסגור את כל הפערים .יצאנו לדרך עם תוכנית לסגירת כל
הפערים במלואם.
נירה בשן  :מי אחראי על הודעות המוקד בחירום? לוקח זמן עד שמתקבלות הודעות
אלי מלכה  :הודעות יוצאות באישורי ,אך ורק אחרי שהצבא נותן תמונת מצב מדויקת והנחיות
ברורות .עד לקבלת תמונת המצב והוצאת הודעה ,יש לפעול בהתאם לתירגולות.
דודי מורד  :לפני מס' חודשים התקבלו מיגוניות מקק"ל ,איפה זה עומד?
אורי קלנר  :לא התקבלו מיגוניות ,התקבל אישור תקציבי .בנתיים נחתם חוזה וכעת נכנסים לייצור
ולביצוע בשטח בהתאם לתכנית שהוכנה.

 פרויקט הנחלות :
 התקיים סיור של כל צוות מינהל התכנון של משרד החקלאות ,כולל ישיבת סטטוס עלהתקדמות הפרויקט .התקבלה החלטה לגבש תוכנית המשך לתוכנית הנחלות ,להארכת
הביצוע בשלוש שנים נוספות .נסיים את מימוש התקציבים לשנים אלה ונתקצב סכום נוסף
לשנים הבאות .בתוך שבועיים נגיש טיוטה לממשלה.
 ככל שעובר הזמן ,נהיה מורכב יותר לבצע איכלוס נחלות במודל הקיים כיום .חשוב לאכלסעכשיו ,לנצל את הזמן והתקציבים שהתוכנית מאפשרת ולקבל משפחות חדשות.
 חינוך :
 שנה"ל הסתיימה בהצלחה רבה .זו הזדמנות להודות לגדי ,לחגי ולכל צוות החינוך .גםפרויקט בתי הספר של הקיץ עבר בצורה יפה וטובה.
 בעיצומה של הערכות משמעותית לפתיחת שנה"ל הקרובה .מבצעים גם שיפוצי קיץ היכןשנדרש ,מוסיפים מבנים יבילים היכן שצריך ,פותחים את הקמפוס החדש בקשת ,בינוי
בבי"ס "שורשים" (שהפך לבי"ס מכיל) ,ממשיכים לקדם תכנון של ביה"ס הדמוקרטי
וביה"ס "מעיינות" .את שנת הלימודים הקרובה נפתח עם בתי"ס משופצים ,צוותי חינוך
טובים ,מרחבי למידה חדשים ועוד.
-
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 ביום שלישי הקרוב יצאו המועצה ולוויניה להשתלמות שנתית בחיפה.
 היום ביקר מנכ"ל רשות העתיקות בבית ציידא ,בדיר עזיז ובעין קשתות ,במטרה ליצור תוכנית עבודה
לחמש השנים הבאות .כמו-כן ,נערכים לכניסה משותפת לאתר עין קשתות .חנוכת האתר ב ,2.10.18 -כל
חברי המליאה הוזמנו לארוע ייחודי זה.
לאתר זה גוייסו למעלה מ 24 -מלש"ח במהלך שלוש עשרה השנים האחרונות .האתר ינוהל ע"י החכ"ל.

אישור פרוטוקול מליאה 3/2018

.2

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מיום .23.5.18

אישור פרוטוקול מליאה 4/2018
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החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה מיום .26.6.18

דו"ח מצב קולחי גולן בהשתתפות רוני זיגלר

.4

הוצג ע"י רוני זיגלר ,מנכ"ל קולחי גולן
 פרויקט מט"ש מיצר – פרויקט גדול ומשמעותי שיצא לדרך לאחר שנמצאה ואושרה הטכנולוגיה
המתאימה .עכשיו בונים את המתקן למענה המלא של האתר.
 חיבור בית המכס – לפני סיום ,בצמוד לפרויקט פינוי מוקשים שמתקדם שם.
 פרויקטים בתחילת ביצוע  :חיבור אתר החרמון ,מחנות החרמון ,חיבור המחנה בצומת אליעד
ופרויקט שיקום תשתיות בישובים כפי שהוצג במליאה.
 פניות למוקד – בסקר שביעות רצון לגבי טיפול קולחי גולן בפניות למוקד ,למעלה מ90% -
מהתושבים העניקו ציון גבוה לטיפול שבוצע בקריאה שלהם.

.5

הצגת מאזן קולחי גולן לשנת 2017
הוצג ע"י רו"ח איציק פופר.

.6

דו"ח מצב נופי בגולן
הוצג ע"י אלי מלכה.

.7

הצגת מאזן נופי גולן 2017
הוצג ע"י רו"ח רפאל עדי.

.8

דו"ח מצב חברה כלכלית בהשתתפות אמיר יגאל
הוצג ע"י אמיר יגאל
פועלים בארבעה תחומים עיקריים :
בני יהודה ,נוב  -הסתיים
הרחבות –
אודם ,אליעד – בעבודה
אפיק ,אלרום ,גמלא – מבצעים השלמות
חספין ,גבעת יואב ועוד מס' ישובים – היערכות לכניסה לעבודה.
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תיירות -
תח"צ –
תעסוקה ויזמות –
–HUB
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עין קשתות – הערכות להפעלת התאר ,גיוס כ"א ועוד.
מיצג תאורה חדש בפארק הירדן – פעילות לילה ,יחל לפעול בשבועות הקרובים.
נרכשו חמישה אוטובוסים ,שכבר נמצאים בעבודה.
מתקרבים ל 100 -אלף "נסיעות נוסע" בחודש.
בחינת קווים חדשים ,בהתאם לצרכים שעולים מהשטח.
ג'וב קלאב עובד בצורה נהדרת.
סדנת שינוי כיוון נפתחה.
נכנסים לעבודה במתחם וואסט.
החלו העבודות להקמת ההאב באזור תעשיה בני יהודה.

הצגת מאזן חברה כלכלית לשנת 2017
הוצג ע"י רו"ח שייקה רוט.

.10

אישור הקמת החברה הכלכלית לקידום חקלאות עתירת ידע בגולן בע"מ
אלי :הנושא הוצג בעבר במליאה ובהתאם לכך בוצע תהליך ארוך ומקיף מול משרד הפנים .במסגרת
פיתוח הנחלות והחקלאות ,השתלבות עם פודטק בגליל מזרחי ,יש צורך לגייס תקציבים משמעותיים
למחקר ויישומו .הקמת החכ"ל תאפשר זאת ,תצמצם כ"א ועוד ,כל זאת במבנה ארגוני תואם ,שהוצג
בעבר במליאה .ד"ר דפנה מיכאלי מבצעת את המחקר המדעי.
החלטה:
מליאת המועצה מחליטה פה אחד לאשר הקמת החברה הכלכלית לקידום חקלאות עתירת ידע בגולן
בע"מ כתאגיד עירוני שכל מניותיו יהיו מוחזקות בידי המועצה.
תקנון החברה יהיה כפי נוסח התקנון שאושר עקרונית על ידי משרד הפנים ,והובא מראש בפני חברי
המליאה.
בעד ההצבעה הצביעו  21חברים מתוך כלל  21החברים במליאה.
אין מתנגדים ,אין נמנעים.

.11

שיקום תשתיות בישוב הוותיק בישובים :אודם ,אפיק ,נווה אטי"ב ,נטור ,מעלה גמלא,
שעל
לאורך השנים מבוצע גיוס תקציבים ייעודיים לטובת שיקום תשתיות ,בעיקר דרך פרויקט הנחלות .אורי
מרכז את העבודה מול משרד החקלאות.
עמיחי הציג את סיכום עבודת המטה המקצועית שנעשתה עם כל הגורמים ,כולל הפרויקטים שבוצעו עד
היום ,אלו שנמצאים בתכנון וקבוצת הישובים לאישור לביצוע.
נירה בשן  :מה כולל הפרויקט ?
עמיחי אלבה  :תשתיות עיליות ,בדגש על מדרכות ,כבישים ותאורה.
מוטי לוי  :בישובים שכבר בוצע הפרויקט בעבר יש צרכים נוספים.
אלי מלכה  :בהחלט יש עוד צרכים .נצטרך לגייס תקציבים נוספים ולבצע .כמו-כן ,ישנם ישובים
שמגדילים את תקציב ההשתתפות העצמית ואז הפרויקט גדל ומספק פתרונות לצרכים נוספים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת שיקום תשתיות בישוב הוותיק בישובים :אודם ,אפיק ,נווה אטי"ב ,נטור,
מעלה גמלא ,שעל.
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.12

תכנון תב"עות בישובים :אליעד ,עין זיון ,אלוני הבשן ,מבוא חמה ,אבני איתן,
כפר חרוב
המועצה מובילה תכנון תבעו"ת בישובים בכדי להעמיד תכניות שמאפשרות מיצוי של תמ"א .35
תקציב התכנון מגיע ממשרד החקלאות ,לעיתים ישנה השלמה עם תקציבי חט"ל .כמו-כן ישנה
השתתפות תקציבית של הישובים .גם כאן בוצעה עבדות מטה מקצועית לבחינת המצב בכל ישוב
והתאמת התכנית.
הוצג סטטוס תכנון תבעו"ת בכל ישוב – תבעו"ת בהליך סטטוטורי ,בתכנון ,בהתנעת תכנון וקבוצת
הישובים לאישור לביצוע.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת תכנון תב"עות בישובים :אליעד ,עין זיון ,אלוני הבשן ,מבוא חמה ,אבני
איתן ,כפר חרוב.

.13

בחירות למועצה  – 2018אישור מודד כללי
בהתאם לצו המועצות האזוריות כל ישוב זכאי לבחור לפחות חבר מועצה אחד.
המודד הינו מספר בעלי זכות הבחירה בישוב המקנים בחישוב מסוים זכות לחבר מועצה נוסף.
עד היום המודד היה  750והבקשה היא להמליץ לשר הפנים להשאיר את אותו מודד.
החלטה :
מליאת המועצה ממליצה לקבוע מודד של  750בעלי זכות בחירה בכל ישוב ,מספר זה יקנה לישוב
זכות לבחור נציג אחד למועצה.

 .14בחירת חבר לועדת בחירות במקום רבקה דמביץ'
הוצעה דבי בן ציון מיונתן במקום רקבה דמביץ'
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את דבי בן ציון כחברת ועדת בחירות במקום רבקה דמביץ'.

.15

אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2018בישוב :חספין
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת תקציב ועד מקומי לשנת  2018בישוב :חספין.

.16

הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2017בישובים :אפיק ,גשור ,כפר חרוב ,כנף ,מרום גולן ,נוב
הוצג מאזן ועד מקומי לשנת  2017בישובים :אפיק ,גשור ,כפר חרוב ,כנף ,מרום גולן ,נוב

.17

הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובים :נווה אטי"ב ,נטור ,יונתן ,אודם ,כנף
הוצג מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישובים :נווה אטי"ב ,נטור ,יונתן ,אודם ,כנף
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.18

החלפת חברי ועד מקומי נווה אטי"ב  :מיתי הראל ,מימי גולדשטיין ,בני אטיאש ,גיא
סוריא במקום יעקב מרום ,מוריס פואנקינוס ,בן ענבר ,לימור איתן
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי נווה אטי"ב  :מיתי הראל ,מימי גולדשטיין ,בני
אטיאש ,גיא סוריא במקום יעקב מרום ,מוריס פואנקינוס ,בן ענבר ,לימור איתן

.19

החלפת חברי ועד מקומי רמות :חגי לב ,זהר בכור ,ברוך שגיא ,אריאלה וייל ,עדי מקוב
במקום שגיא מרב ,רותי ליס ,אלון בנימיני ,גל גפני
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי רמות :חגי לב ,זהר בכור ,ברוך שגיא ,אריאלה וייל,
עדי מקוב במקום שגיא מרב ,רותי ליס ,אלון בנימיני ,גל גפני.

.20

החלפת חברי ועד מקומי אלרום :אייל מרקס ,מנשה סיטי ,דוויד הירש  ,נעם גל ,דייגו
אופן במקום אסי וייסמן ,אתי מרקס ,דורון בס ,מוטי פיאדה
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי אלרום :אייל מרקס ,מנשה סיטי ,דוויד הירש  ,נעם גל,
דייגו אופן במקום אסי וייסמן ,אתי מרקס ,דורון בס ,מוטי פיאדה

.21

החלפת חברי ועד מקומי כנף :אריק בן מאיר ,אדריאן וינסיחר ,דרור פורת ,הדס דביר,
אליעזר הדסי במקום עדנה בר ,דביר אלוני ,חיליק אמיתי ,אלדד איתן
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי כנף :אריק בן מאיר ,אדריאן וינסיחר ,דרור פורת,
הדס דביר ,אליעזר הדסי במקום עדנה בר ,דביר אלוני ,חיליק אמיתי ,אלדד איתן.

.22

החלפת חברי ועד מקומי נטור :איתי גסנבאור ,שוקי אפל ,עמי ודר ,מריאלה פרחי ,ליאור
כרמל במקום חנוך טל ,חנה אפל ,מור נוי לוי ,ירדן פרימן ,אלעד רוזנסון
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי נטור :איתי גסנבאור ,שוקי אפל ,עמי ודר ,מריאלה
פרחי ,ליאור כרמל במקום חנוך טל ,חנה אפל ,מור נוי לוי ,ירדן פרימן ,אלעד רוזנסון.

.23

מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נטור :אבינועם מליק ,גבי אפלבוים ,גיל מוסקובסקי
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נטור :אבינועם מליק ,גבי אפלבוים ,גיל
מוסקובסקי.

.24

מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נווה אטי"ב :מרסל עטר ,שוש צואלה
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב נווה אטי"ב :מרסל עטר ,שוש צואלה.
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.25

מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב מרום גולן :רונן מלכה ,חיים סבח
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב מרום גולן :רונן מלכה ,חיים סבח.

.26

מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב רמת מגשימים :ורדה הרשקוביץ ,אלירן אטיאס,
שמאי דימנט
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב רמת מגשימים :ורדה הרשקוביץ ,אלירן
אטיאס ,שמאי דימנט

.27

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

.28

שונות
 אלוני הבשן פנו לועדה להגשת תוכנית לבית עלמין ,מבקשים שהתוכנית תוגש גם ע"י הועדה
המקומית גולן.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת הגשת תוכנית בית עלמין אלב"ש גם ע"י הועדה המקומית גולן.
 המועצה אינה מבצעת בדרך כלל הנצחה בפרויקטים ברחבי המועצה .יחד עם זאת ,עלה כאן
מקרה ייחודי .ראש המועצה מבקש לקרוא לאולם ההקרנה בתוך מבנה המבואה בעין קשתות על
שם שוקה דורפמן .דורפמן היה מנכ"ל רשות העתיקות ונפטר תוך כדי עבודה עם המועצה.
בלעדיו הפרויקט לא היה מצליח.
חיה הדר  :מה עמדתה של ועדת הנצחה ?
אלי מלכה  :היום התקבלה חוות הדעת של גורמי החוץ ונראה לי נכון להעלות זאת במליאה.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת להנציח את שמו של שוקה דורפמן באולם ההקרנה ,בתוך מבנה
המבואה באתר עין קשתות.

רשם  :עמיחי אלבה
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