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  אשר התקיים באמצעות תוכנת זום. 14.10.20להלן פרוטוקול הוועדה לשטחים פתוחים מיום 

 חברי וועדה נוכחים:

 נוכח בסעיפים גוף אותו הוא מייצג תפקיד שם מלא

 3 - 1 מועצה אזורית ח. ועדה גל גפני 

 3 - 1 מי גולן ח. וועדה איתן שדה

 3 - 1 הגנ"ס ח. ועדה דרור פבזנר

 3 - 1 רט"ג ח. ועדה שרון לוי

 3 – 1 מ. החקלאות מ. צפון ח. ועדה שחף רונן 

 3 - 1 מרכז משקים ח. ועדה רמי ניסן )ניסקה(

 3 - 1 רמת מגשימים ח. ועדה יהודה ווינברג

 3 - 1 אגודת המרעה מוזמן קבוע תום חזן

 3 - 1 קק"ל ח. ועדה יגאל מויאל

 3 - 1 ועדת איכ"סיו"ר  ח. ועדה שחר מזרחי

 3 - 1 נציג ציבור ח. ועדה אמוץ בר לב

 3 - 1 מוא"ז גולן ח. ועדה יואב צלניקר

 

 מוזמנים נוספים

 3 - 1סעיפים  יו"ר עמותת שומרי הגולן בכרניקול 

 

 נושאים בסדר היום

 מוזמנים יזם מהות נושא 

בקשת הכשרות  .1
 קדמת צבי

 מ. משק ל"ר בקשת הכשרות ליישוב

בקשת הכשרות  .2
  אורטל

 מ. משק ל"ר בקשת הכשרות ליישוב

מדיניות הנצחה  .3
 בשטחים פתוחים

דיון עקרוני בנושא לאור 
 בקשת החברים

מר גלעד הילמן יו"ר  ל"ר
 וועדת הנצחה
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 בקשת הכשרות קדמת צבי .1

 המבוקשים מוצגים ומתוארים ע"י מר עמי ודר מרכז משק קדמת צבי. הפולגונים

 שחר מזרחי: האם נבדק הנושא של קרבה לנחל?

עמי ודר: אנו לא מתקרבים לנחל אבל לעת הכשרה נעשה עוד מאמץ לא לפגוע בו ולשמור מרחק 
 בטוח.

ר על מנת לאפשר יעל מזרחי: צנובר הוא שטח אסטרטגי למועצה לפיתוח עתידי, חשוב להשאיר באפ
 גדילה בעתיד.

 עמי ודר: אני מציע שנבדוק את הנושא לעת ביצוע בפועל כך שיהיה תיאום הדוק ואף אחד לא יפגע.

גל: מציע שבהחלטה נכלול שהפוליגון הקרוב ביותר לצנובר יובא בפני המועצה על מנת לוודא שלא 
 פוגעים ביכולת שלו לגדול.

 עמי ודר: מסכים.

הפוליגונים סביב קדמת צבי אושרו להכשרה. הפוליגון שסמוך למתחם צנובר ייבדק החלטה: 
למול התוכנית הקיימת וככל שיש צורך יובא בפני המועצה לדיוק גבולות על מנת לא לפגוע 

 בצנובר.

 

 בקשת הכשרות אורטל .2

, היום כולם 26.7.20-חו לכולם לקראת הדיון של האני מזכיר לכולם שהפוליגונים נשליואב צלניקר: 
 דונם שממוקמים בשעל עגבניה. 250-עולים לדיון למעט הפוליגון שמהווה חלק מה

 ירון לוי: מתאר את הפוליגונים ומהותם ותפקודם העתידי מבחינה חקלאית עבור היישוב.

 גל: נושא פשוט מציע לאשר את הפוליגונים כפי שהוצגו.

 החלטה: הפוליגונים אושרו להכשרה חקלאית.

 עקרוני: הנצחה בשטחים פתוחים ברחבי הגולןנושא  .3

בנושא אנדרטת טייגר. החברים ביקשו  26.7-יואב צלניקר: הדיון הזה הוא תולדה של גיון הוועדה ב
הנושא שהדאיג את החברים היה נושא התחזוקה  דיון עקרוני ובהתאם לבקשתם נערך דיון זה.

היום יו"ר וועדת הנצחה בגולן מר גלעד הילמן.  נמצא איתנו והפסולת שמאפיינת לא מעט מהאתרים.
מציין כי במערכת התכנון הארצית יש תמ"א לאתרי הנצחה שלא מומשה במלואה אבל אין תוכנית 

 לאתרים קטנים בשטחים פתוחים.

דרור פבזנר: הנצחה צריכה לעסוק בהמון תחומים ולא רק באנדרטאות, צריך לחשוב על מיזמים 
 מי עיון, כנסים ולא רק דברים שיש להם משמעות פיזית בשטחים הפתוחים. נוספים כמו בית חם, י

שרון לוי: הנושא הוא תפוח אדמה לוהט ואף אחד לא רוצה לבצע מהלך שעלול לפגוע במשפחות 
 שכולות. 

ניקול בהר: נושא התחזוקה, השלכת פסולת הוא אקוטי וצריך למצוא מנגנון שמחייב יזם לשמור על 
 המקום שלו.

ד הילמן: דבר ראשון אני שמח על הדיון, נושא ההנצחה הוא מורכב ורגיש וכולל הרבה מיזמים גלע
ואפשרויות לא רק אנדרטאות, חלק מהמיזמים הם ימי עיון וכנסים ועוד. אני רוצה להגיד שנושא 
התחזוקה מדאיג גם אותנו וגיבשנו נוהל בוועדת ההנצחה שמייצר פתרון לנושא, הנוהל עוד לא אושר 
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אבל הוא בתהליכים ואני מקדם אותו מול המועצה. כל הנושאים שעלו כאן היום חשובים גם לוועדת 
 ההנצחה ואנו פועלים על מנת לייצר פתרונות טובים. אני אמשיך ואעדכן את החברים בהתפתחויות.

 גל גפני: בשלב זה אני רוצה להודות לכולם על הדיון ולגלעד בפרט.

 

 *****הישיבה ננעלה*****

 

 

 

 


