פרוטוקול מליאה 03/2019
מיום 16.04.2019
חברי מליאה נוכחים:
חיים רוקח
גלעד הילמן
בועז רפפורט
אורי הייטנר
ניסים ואטורי
מוטי פיאדה
רן אוחנה
דרור עמית
רמי ניסן (ניסקה)
הרצל פרוחי
דוד אנגלמאייר
אביעד פרקש
עמית שפאן שגיב
איילת הריס
יעל רגב
דויד וולף
יאיר גולן
ברוך מנחם
רוית אוליאל
אבנר אלימלך
רונן גאון
אורי קלנר
גל גפני
גולן מרים
ברוך כהן
משתתפים נוספים:
עו"ד גולן לוי
אשכול שוקרון-מנכ"ל
רפי קלמנוביץ-גזבר
אלון מררי-רו"ח
בתיה גוטליב-ראש
מטה

ראש המועצה
אבני איתן
אודם
אורטל
אלוני הבשן
אלרום
אניעם
גבעת יואב
גשור
חד נס
חיספין
יונתן
כפר חרוב
מבוא חמה
מעלה גמלא
נאות גולן
נוב
נווה אטיב
נטור
קדמת צבי
קלע אלון
קשת
רמות
רמת מגשימים
שעל

על סדר היום -:
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הרמת כוסית לקראת חג הפסח.
דיווח ( פרויקט הקרוואנים ,מגוניות ,נתיבי ישראל ומוסדות חינוך).
אישור פרוטוקול מליאה ( 2/2019מצו"ב).
החלפת נציג מרום גולן במליאה פיני ירון במקום תדהר רונן ומור מנדל.
אישור תקנון קרית חינוך קצרין גולן(מצו"ב).
משמעויות מההכרה האמריקאית בגולן
הוספת חבר להנהלת מועצה – עמית שפאן שגיב.
הוספת חבר מליאה לועדה לאיכות הסביבה – גלעד הילמן.
אישור הגדלת תקן כח אדם למשרה לרכזת התנדבות.
היתר עבודה נוספת .
אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2018בישובים :מרום גולן ,קדמת צבי ,רמת מגשימים ,כנף ,אניעם (מצו"ב).
אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2019בישובים :אורטל ,מיצר ,אליעד ,נוב ,נווה אטי"ב ,חספין ,כנף,
קדמת צבי ,קשת ,נטור ,רמת מגשימים (מצו"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2017בישובים :רמות  ,קשת ,אניעם ,אלוני הבשן ,נטור ,קדמת צבי (מצו"ב).
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2018בישובים :אפיק ,אלרום (מצו"ב).
אישור חברי ועדת ביקורת בישובים :מרום גולן ,נווה אטי"ב ,עין זיוון ,גבעת יואב ,אודם ,אורטל (מצו"ב
רשימה).
החלפת חברי ועד מקומי בני יהודה  :הדר שניידר במקום אפרת שושן.
אישור תב"רים (מצו"ב).
שונות.
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.2דיווח:
ניתנה סקירה מקיפה ע"י אשכול שוקרון וחיים רוקח
נושא הקראוונים
נושא הקראונים נמצא בהליך מתקדם מול משרד החקלאות ,אנו מוציאים קול קורא ,ולאחר מכן נתחיל
לבצע.
המיבנים יהיו בבעלות ואחריות חכ"ל.
איכלוס באישור מח' קליטה -גולן שמש
מיגוניות-
הפרוייקט יצא לדרך לפי התוכנית המצ"ב .המועצה החלה בתהליך של הכנת הקרקעות ביישובים שלא
הצליחו להכשיר את הקרקע בכוחות עצמם והם יחזירו מהתקציב השנתי.
נתיבי ישראל-
יתקיימה פגישה עם מנכ"ל נת"י .התחילו עבודות תאורה בצומת קלע ,צומת נשוט ,צומת קצרין צפון ,צומת
פזרא ,צומת וכביש אלרום ,סיכום הפגישה עם נת"י-רצ"ב .נוצר קשר מעולה עם הנהלת נת"י ונשמר אותו.
בורות יטופלו בטלאים .מדברים על ריבוד כבישים .תיעדוף הפרוייקטים ע"י נת"י
אסור למועצה לפעול לתחזוקת ותיקון הכבישים .הנושא באחריות נת"י בלבד.
כביש בינעירוני-
באחריות נת"י בלבד.
במספר צמתים המועצה משלמת את התאורה והצפי להצליח להעביר את תאורת הצמתים כולם לאחריות
נת"י.
כבישים פנימיים-מתוקצבים ממספר מקומות (משרד התחבורה להסעות ,משרד הביטחון לדרכי מערכת
ומשרד השיכון והבינוי-פנים מושבי).
מוסדות חינוך-
בי"ס נופי גולן הינו נכס אסטרטגי ולכן מנוהל ומטופל ברמת ראש מועצה .מבחינה פדגוגית תוכנית גוונים
הינה פורצת דרך ,הוחלט להגדיר את התוכנית כתוכנית בית ספרית כללית .בית הספר הגדיר תוכנית הבראה
תקציבית ל  3שנים ובלי לפגוע בייחודיות שבית הספר נותנים.
סיפור הרשתות הזדמן דרך בדיקת הקמת בית ספר דתי ,שוקלים להביא רשת לגולן.
לא מסוגלים לבצע את השינויים שחשבנו לפתיחת שנה"ל הקרובה .מתכווננים לשנה"ל שאחרי.
יצאה תוכנית תיעדוף לתווך קצר בנושא מבני מוסדות חינוך.
משמעות כספית להקמת בית ספר מתקציב המועצה כ  5מיליון  ₪איזה פתרון יש למצפה גולן לשנה הבאה?
מנסים למצוא פתרונות למיקום כמו העברת אולפן מחול למרכז מסחרי בבני יהודה.
נכנסים לתכנון של בית ספר נוסף במעלות הגולן.
חיים רוקח  :מבקש להכניס את תחום החינוך כנושא למליאה הבאה ולהזמין את חברי וועדת חינוך להציג את
הנושא :עושים היום תמונת מצב שתציג צפי לפי קליטה ויישובים -נדרשת יחצנות לתחום החינוך.
 .3אישור פרוטוקול מליאה 02/2019
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה מיום .14.03
בעד 22:נמנע3:
 .4החלפת נציג מרום גולן במליאה פיני ירון במקום תדהר רונן ומור מנדל
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת בפה אחד את החלפת נציג מרום גולן.
.5אישור תקנון קרית חינוך קצרין גולן :
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקנון קרית חינוך גולן
בעד 24 :נגד 1:נמנע1:
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.6משמעויות מההכרה האמריקאית בגולן
הוצג ע"י גל גפני על היחידה לקשרי חוץ מהות היחידה ,מטרותיה ודרכי פעולה.
חייבים להכות בברזל בעודו חם .כרגע יש פוטנציאל אדיר שחייבים לנצל מול קהילות שרוצות להתחבר .יזמים
ועסקנים צריך לרתום לטובת המטרה.
הצעת חברת הנהלה לשכור במיידי חברת יחסי ציבור.
נציג מליאה :דרך היציאה לעולם צריכה להיות זהירה ולקהלי יעד שלא יפגעו בקשרי חוץ שקיימים עם
אירופה.
חיים רוקח :ננצל את זה כי להכרה הזו יש משמעות אדירה על הגולן.
איילת הריס :החשיבה וההתארגנות קדימה חשובה -בקשה לשלוח את המצגת לחברי המליאה.
ניצחון  :צריך לחשב את האסטרטגיה הגולנית בעקבות ההכרזה.
חיים רוקח :הקראת החזון ,החזון מקובל עליי ללא ערעור .הצבת יעד :הכפלת התושבים בעשור .מהיעד נגזרו
 8מנועי צמיחה שהורכבו ממנהלי אגפים ומחלקות וכן חברי הנהלה .חיים מזמין את נציגי המליאה להצטרף
(שליחת מצגת מנועי צמיחה גם לחברי מליאה).
מטרת העבודה להוציא החלטת ממשלה שתואמת ליעד המרכזי של הכפלת האוכלוסיה בגולן.
אורי הייטנר :נושאים אלו צריכים להיות מוצגים מול חברי המליאה.
 .7הוספת חבר להנהלת המועצה -עמית שפאן שגיב
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את עמית שפאן להנהלת המועצה.
בעד :נגד 0:נמנע4 :
 .8הוספת חבר מליאה לועדה לאיכות הסביבה -גלעד הילמן.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת בפה אחד את מינוי גלעד הילמן לוועדת איכות הסביבה
 .9אישור הגדלת תקן כח אדם 100%למשרה לרכזת התנדבות -יעל גלמור
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פה אחד הגדלת משרה ליעל גלמור.
.10היתר עבודה נוספת רועי בוכניק
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת בפה אחד העסקת משרה נוספת לרועי בוכניק
.11אישור תקציב ועד מקומי לשנת  2018ביישובים :מרום גולן ,קדמת צבי ,רמת מגשימים ,כנף ,אניעם
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת תקציב וועד מקומי לשנת  2018ביישובים :מרום גולן ,קדמת צבי ,רמת מגשימים ,כנף ,אניעם
בעד 23:נמנע2:
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 .12אישור תקציב ועד מקומי  2019ביישובים :אורטל ,מיצר ,אליעד ,נוב ,נווה אטיב ,חספין ,כנףקדמת צבי ,קשת,
נטור ,רמת מגשימים.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את תקציב ועד מקומי  2019ביישובים :אורטל ,מיצר ,אליעד ,נוב ,נווה אטיב ,חספין,
כנף קדמת צבי ,קשת ,נטור ,רמת מגשימים
 .13הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2017ביישובים :רמות  ,קשת ,אניעם,אלוני הבשן ,נטור ,קדמת צבי.
החלטה:
הוצג מאזן ועד מקומי לשנת  2017ביישובים :רמות  ,קשת ,אניעם,אלוני הבשן ,נטור ,קדמת צבי.
בעד :נמנע2:
.14הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2018ביישובים :אפיק אלרום.
החלטה:
הוצג מאזן ועד מקומי לשנת  2018ביישובים :אפיק ,אלרום
בעד 23:נמנעים2 :
 .15אישור חברי ועדת ביקורת ביישובים :מרום גולן ,נווה אטיב,עין זיוון ,גבעת יואב ,אודם,אורטל.
החלטה:
מליאת המועצה לא מאשרת את חברי ועדת ביקורת ביישובים :מרום גולן ,נווה אטיב,עין זיוון ,גבעת יואב,
אודם,אורטל.
 .16החלפת חברי ועד מקומי בני יהודה :הדר שניידר במקום אפרת שושן
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת בפה אחד את הדר שניידר במקום אפרת שושן.
 .17אישור תברי"ם
הוצג ע"י רפי קלמנוביץ
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת מסגרת התברי"ם כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץ.
 .18שונות:
קיימת תוכנית לפתוח בחיספין קליטה אינטנסיבית של כ  100משפחות במיידי.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת בפה אחד .
התייחסות לנושא הטורבינות במליאה הבאה-קרן עין זיוון.
איילת הריס  -טבלת שליטה על מאזני יישובים  -מבקשת שהמועצה תנהל טבלה מי אושר ומי לא.
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