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נאות גולן
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נווה אטיב
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קשת
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דיווח.
אישור ותיקון פרוטוקול מליאה ( 1/2019מצו"ב).
החלפת נציג שעל במליאה ברוך כהן במקום גבאי אביבה וחדד הדר.
האצלת סמכויות לועדים מקומיים (מצו"ב).
אישור תקנון קרית חינוך קצרין גולן(מצו"ב).
אישור ביצוע בינוי פרויקטים בשם המועצה ע"י החברה הכלכלית גולן.
אישור המליאה לפי הוראות משרד הפנים לעניין הנחות רטרואקטיביות – צו הארנונה (מצו"ב הסבר).
אישור קולות קוראים חטיבה להתיישבות.
המלצת הוועדה לענייני ביקורת – פרשת המסרונים.
בחירת חבר ועדת ביקורת -יעל רגב במקום גלעד הילמן.
הוספת חבר להנהלת מועצה – ברוך כהן.
בחירת נציג ציבור לוועדת איכות הסביבה ויו"ר הועדה – ניר שחר.
החלפת נציג מליאה לועדה לאיכות הסביבה– _______________ במקום שירה ביידר.
החלפת נציג מליאה לועדת בטחון– _______________ במקום הרצל פרוחי ומוטי פיאדה.
אישור בחירת חברי ועדת תימרור – חיים רוקח -יו"ר ,יעקב ביקוב – מהנדס ,גילי ידון – קצין בטיחות,
יעל מזרחי ,משה אהרוניין – נציג משטרה ,עמיר ילוז – מנהל אזור הגליל העליון והגולן הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים ,מיקי מנחם – קצין בטיחות ,אפרים קרול -נציג ציבור נאות גולן.
החלפת נציג ציבור מרכז קהילתי גולן – _____________במקום ירון דגן
הוספת נציגי ציבור לועדת בריאות – משה מור יוסף ,אבידן לנדאו ,רננה גרינפלד ,עידית צוריאל,
אסף ענבר ,רבקה דמביץ.
אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2019בישוב :אודם ,נאות גולן ,מרום גולן ,שעל ,עין זיוון ,מעלה גמלא,
יונתן ,גשור ,אלרום ,כפר חרוב ,חד נס ,מבוא חמה ,אפיק ,גבעת יואב ,רמות ,נוב ,אניעם  ,אבני איתן,
אורטל(מצו"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2017בישובים :אודם ,חספין ,אליעד ,שעל ,רמת מגשימים ,מעלה גמלא,
יונתן ,חד נס ,גבעת יואב ,אבני איתן ,עין זיוון (מצו"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2018בישובים :גשור (מצו"ב).
אישור חברי ועדת ביקורת בישובים :אבני איתן ,אלוני הבשן ,אפיק ,בני יהודה ,גשור ,חד נס ,חיספין,
יונתן ,כנף ,מבוא חמה ,מיצר ,מעלה גמלא ,נאות גולן ,נוב ,קדמת צבי ,אליעד ,נטור (מצו"ב רשימה).
החלפת חברי ועד מקומי אלרום  :יקטרינה פטרובה במקום אתי מרקס.
החלפת חברי ועד מקומי אורטל  :רן קמינסקי ,ענבל קופליק ,בקאל איציק ,נירון נטע ,רובין ליאור.
החלפת חברי ועד מקומי גשור :ספי פרץ ,עדי סייג ,שי דרוויש ,יוסי פרידמן ,לידור ערוסי.
הודעה על חברי ועד מקומי בזהות ועדים מיצר :גיל לפלר ,רעות גזית במקום רעיה בן נעים ושני נבו.
אישור תב"רים (מצו"ב).
שונות.

 .1דיווח:
חיים רוקח:
•

שינויים במבנה ארגוני-סקירה אודות בעלי תפקידים שהודיעו על עזיבתם בחודשים האחרונים ,הזדמנות
לעשות בדיקה מעמיקה של המבנה הארגוני תוך דיוק צרכים והגדרות התפקידים מחדש .בסיום התהליך
יצאו מכרזים במידת הצורך .
הועלו שאלות האם יש צורך בבדיקת נסיבות העזיבה והוחלט שאין צורך.

•

אתר פסולת-אתר תאנים הודיע בחודש שעבר על סגירה .משמעות כספית של תוספת שנתית-כמיליון
ושמונה מאות אלף . ₪ע"מ להוזיל את העלויות ,מקדמים להסדרה את הדרך הרומית בבדיקה מול יזמים
להבאת מכונה ייחודית לשריפת פסולת שתתן מענה לכל הפסולת בגולן וכן תוכל לשרת את הרשויות
הקרובות.
כמו"כ ,בעלי עסקים המייצרים פסולת בכמות גדולה ,נדרשים לשלם באופן ישיר לאתר.

•

חקלאות-כנס חדשנות בחקלאות התקיים לראשונה בגולן במתחם צנובר והיה מוצלח ביותר בין700-
1,000משתתפים .

•

הנדסה-התקיים יום פתוח לקבלת קהל באגף הנדסה .כל התושבים שהגיעו קבלו מענה מקיף והסדרת
פתרונות לבעיה שלהם .נקיים ימים נוספים במתכונת זו.

•

בריאות-מפגש עם מנהלי בי"ח פוריה וזיו .יתחיל שת"פ עם בי"ח פוריה למתן מענה רפואי בקהילה.

•

חינוך-התקבלה תמונה של נתוני הרישום לשנה"ל הבאה .נקבעה פגישה עם משרד החינוך על מספר
נושאים פתוחים.

•

רשימת פרוייקטים-עובדים על יצירת מסמך מרכז לפרויקטים בעבודה ופרויקטים עתידיים .הרשימה
תוצג במליאה הבאה לפי סדר עדיפות.

 .2אישור ותיקון פרוטוקול מליאה1/2019
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה  1/2019מיום 15.1.19כולל התיקון לבקשת אורי
הייטנר.
בעד ,25:נגד ,0:נמנע0:
החלטה :אושר .

 .3החלפת נציג מליאה של שעל ברוך כהן במקום אביבה גבאי והדר חדד.
מליאת המועצה רשמה בפניה את חברותו של נציג שעל במליאה ,ברוך כהן.
בעד :25נגד : 0נמנע: 0
החלטה :אושר .
 .4האצלת סמכויות לוועדים מקומיים
מכח סמכותה לפי סעיף (63ה) לצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות) ,תשי"ח ( 1958 -להלן " -צו
המועצות האזוריות" ) ,מחליטה המועצה האזורית גולן להאציל לכל הועדים המקומיים בתחומה את
הסמכויות הבאות ,כל ישוב ביחס לתחום שיפוטו:
 .1פעילויות חינוך ,בלתי פורמאלי ,תרבות ,ספורט והעשרה לילדים נוער ומבוגרים.
 .2אחזקת מבני חינוך ,ציבור ודת.
 .3נקיון שטח היישוב והדרכים הכלולים בתחום הנהלתו של הועד המקומי.
 .4אחזקה ,נקיון ופיתוח הנוי הציבורי והשצפי"ם.
 .5שמירה.
 .6הנהלה וכלליות .
במטרה לעודד את היישובים ליזום ולקדם פרוייקטים ומתוך הבנה שבצורה זו כל יישוב יוכל לדייק את
הצרכים שלו  .התוכנית בנויה על אמנת השותפות ונעשית בקרת ביצוע ע"י מבקר המועצה.
בעד :25נגד :0נמנע:0
החלטה :אושר .
 .5אישור תקנון קרית חינוך קצרין גולן(מצו"ב).
ירד מסדר היום.
 .6אישור ביצוע בינוי פרויקטים בשם המועצה ע"י החברה הכלכלית גולן
במטרה להוריד מהעומס הקיים על אגף הנדסה ,ביצוע וניהול פרויקטים יועברו לאחריות החכ"ל לאחר
תכנון וסגירת מכרז באגף הנדסה .לצורך כך נדרשת הוספת משרה בחכ"ל אך זה לא ידרוש השקעה של
תוספת בשכר.
בעד :25נגד :0נמנע:0
החלטה :אושר .

 .7אישור המליאה לפי הוראות משרד הפנים לעניין הנחות רטרואקטיביות-צו ארנונה
בעד : 25נגד :0נמנע:0
החלטה :אושר.
 .8אישור קולות קוראים חטיבה להתיישבות.
החטיבה להתיישבות הינה גורם משמעותי בהתיישבות לאורך השנים .בהתאם להסכמות שהגענו עם
משרדי הממשלה והחטיבה להתיישבות ,קיים תקציב לתוכנית חברה וקליטה ולמיזמים מחוללי שינוי.
הבקשות התבססו בין היתר על מצבם החברתי-כלכלי של היישובים ,תהליכי צמיחה וקליטה ומצבו
הביטחוני של הישוב .ניתנה עדיפות לישובים דלי אוכלוסין.
בעד :25נגד :0נמנע:0
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את הגשת הקולות הקוראים לחטיבה להתיישבות כולל הישובים
והפרוייקטים הנכללים בהגשה ובהתאם למתווה שהוצג בפניה
 .9המלצת הוועדה לענייני ביקורת-פרשת המסרונים.
אורי הייטנר הציג את המלצת וועדת ביקורת למליאה לחקור את "פרשת המסרונים" .התנהל סבב
משתתפים שדן בשאלה ,האם נכון להפנות את המקרה לחקירה פרטית?
בעד : 2נגד : 20נמנע:3
החלטה  :המליאה אינה מאשרת הפניית המקרה חקירה פרטית ב"פרשת המסרונים".
 .10בחירת חבר ועדת ביקורת-יעל רגב במקום גלעד הילמן
מליאת המועצה מאשרת את מינויה של יעל רגב לועדת ביקורת.
בעד  :25נגד  :0נמנע:0
החלטה :אושר.
 .11הוספת חבר להנהלת מועצה-ברוך כהן.
המליאה מאשרת את הצטרפותו של ברוך כהן להנהלת המועצה.
בעד : 25נגד :0נמנע:0
החלטה :אושר.

 .12בחירת נציג ציבור לוועדת איכות הסביבה ויו"ר הועדה-שחר מזרחי.
מליאת המועצה מאשרת את מינויו של שחר מזרחי ליו"ר וחבר וועדת איכות הסביבה.
בעד :25נגד :0נמנע:0
החלטה :אושר.
 .13החלפת נציג מליאה לועדה לאיכות הסביבה במקום שירה ביידר.
החלטה :המליאה מאשרת את גלעד הילמן כנציג מליאה בוועדה לאיכות הסביבה.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.
 .14החלפת נציג בטחון במקום הרצל פרוחי ומוטי פיאדה.
הרצל פרוחי ומוטי פיאדה משמשים כקבט"ים ביישובי מגוריהם ולכן היועמ"ש קבע לניגוד עניינים.
החלטה  :המליאה מאשרת להוריד את סעיף  14מסדר היום לצורך בירור נוסף מול היועמ"ש.
 .15אישור בחירת חברי ועדת תמרור
חיים רוקח -יו"ר ,יעקב ביקוב – מהנדס ,גילי ידון – קצין בטיחות ,יעל מזרחי ,משה אהרוניין – נציג
משטרה ,עמיר ילוז – מנהל אזור הגליל העליון והגולן הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ,מיקי מנחם –
קצין בטיחות ,אפרים קרול -נציג ציבור נאות גולן.
המליאה אישרה את מינוים של חברי וועדת תמרור כפי שמפורט למעלה.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :המליאה מאשרת את חברי ועדת תמרור.
 .16החלפת נציג ציבור מרכז קהילתי גולן-גל גפני ועפרה מאור במקום ירון דגן.
המליאה אשרה את גל גפני ועפרה מאור לנציגי ציבור במרכז קהילתי גולן.
בעד :25נגד :0נמנע:0
החלטה  :אושר.
 .17הוספת נציגי ציבור לועדת בריאות
המליאה מאשרת את מינוים של משה מור יוסף ,אבידן לנדאו ,רננה גרינפלד ,עידית צוריאל ,אסף ענבר
ורבקה דמביץ כנציגי ציבור לוועדת בריאות.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.

 .18אישור תקציב ועד מקומי לשנת 2019
המליאה מאשרת תקציבי וועד מקומי ביישובים הבאים :אודם ,נאות גולן ,מרום גולן ,שעל ,עין זיוון,
מעלה גמלא ,יונתן ,גשור ,אלרום ,כפר חרוב ,חד נס ,מבוא חמה ,אפיק ,גבעת יואב ,רמות ,נוב ,אניעם ,
אבני איתן ,אורטל(מצו"ב).
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.
 .19הצגת מאזן ועד מקומי לשנת 2017
הוצג מאזן תקציבי לשנת  2017בישובים :אודם ,חספין ,אליעד ,שעל ,רמת מגשימים ,מעלה גמלא,
יונתן ,חד נס ,גבעת יואב ,אבני איתן ,עין זיוון (מצו"ב).
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :המליאה אישרה תקציבי ועדים מקומיים לשנת .2017
 .20הצגת מאזן ועד מקומי לשנת 2018
הוצג מאזן תקציבי לועד מקומי לשנת  2018בישוב גשור.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.
 .21אישור חברי ועדת ביקורת בישובים:
המליאה אישרה את חברי וועדת ביקורת ביישובים הבאים :אבני איתן ,אלוני הבשן ,אפיק ,בני יהודה,
גשור ,חד נס ,חיספין ,יונתן ,כנף ,מבוא חמה ,מיצר ,מעלה גמלא ,נאות גולן ,נוב ,קדמת צבי ,אליעד,
נטור (מצו"ב רשימה).
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.
 .22החלפת חבר ועד מקומי אלרום
המליאה אישרה את יקטרינה פטרובה במקום אתי מרקס-לברת כחבר ועד מקומי בקיבוץ אלרום.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.
 .23החלפת חברי ועד מקומי אורטל
המליאה אישרה את רן קמינסקי ,ענבל קופליק ,בקאל איציק ,נירון נטע ורובין ליאור לחברי ועד מקומי
בקיבוץ אורטל.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר
 .24החלפת חברי ועד מקומי גשור
המליאה אישרה את ספי פרץ ,עדי סייג ,שי דרוויש ,יוסי פרידמן ולידור ערוסי לחברי ועד מקומי
בגשור.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.

 .25הודעה על חברי ועד מקומי בזהות ועדים מיצר
המליאה אישרה את גיל לפלר ורעות גזית במקום רעיה בן נעים ושני נבו לוועד מקומי במיצר.
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר
 .26אישור תב"רים
רפי קלמנוביץ נתן סקירה רחבה על התבר"ים
בעד 25:נגד 0:נמנע0:
החלטה :אושר.
 .27שונות:
בחירת מ"מ לועדה לתכנון ובניה.
המליאה מינתה את רונן גאון-נציג קלע אלון כמ"מ ליו"ר הועדה לתכנון ובניה ,חיים רוקח.
בעד :25נגד :0נמנע:0
החלטה :אושר.

רשמה :בתיה גוטליב.

