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ראש המועצה הזכיר בדבריו את חזון הגולן כמרכיב מרכזי באידיולגית הפיתוח והשימור שלו
בנוגע לגולן כראש המועצה .היעד שהציב הוא הכפלת אוכלוסיית הגולן בעשור תוך שמירה על
חזון הגולן ושמירה על שטחים פתוחים ככל שניתן.
ראש המועצה העלה את תוכנית המועצה להתמודדות עם בעיות הפסולת המעורבת של תושבי
הגולן – להקמת מתקן טיפול מקומי לייצור אנרגיה מפסולת (בהיקף  3טון לשעה) ,זאת בניגוד
למדיניות הנוכחית של המשרד להכנס להקמת מתקן כלל איזורי ליצור אנרגיה מפסולת .ראש
המועצה ביקש ממנהל היחידה הסביבתית לשתף את חברי ועדת איכות הסביבה בפרטים
ובנתונים להכירות עם נושא זה" .מאוד חשוב לי שתכירו (חברי ועדת איכות הסביבה) את נושא
הפסולת"
ראש המועצה ביקש מהוועדה לשטחים פתוחים להקים צוות לבחינת מזעור הנזקים מסוגיית
זכאות היישובים להקמת חוות סולריות (הכוונה לנזקים נופיים מהחוות עצמן ומקווי מתח להסעת
החשמל)
ראש המועצה ביקש מרט"ג ,חלה"ט ועוד מספר גופים (לא ציין מי) להקים וועדה משותפת של
אנשי מקצוע שיחד ידונו בסוגית חוות טורבינות הרוח לייצור חשמל על השלכותיהן.






דברי ראש המועצה" :תוכנית  2048מציעה רבע מליון תושבים בגולן בעשרים השנים הבאות,
ואני רוצה לשמור על הגולן כגולן ...יש איזורים ששמחים מהפיתוח שהתוכנית מציעה ויש
איזורים ,כמוני ,שמנסים להרגיע .אני טוען שהדרך היחידה לעצור את זה ,או להרגיע את זה היא
לבוא עם תוכנית סדורה ...אנחנו בונים היום תוכנית אסטרגית על כל הבטיה להכפלת אוכלוסיית
הגולן ,לא פי  10אלא פי  ,2וחלק מהרעיון הוא שרמת הגולן תהיה איזור שמורות הטבע של
ישראל...תחת זה צריך לשמור שלא יהיו יותר מידי טורבינות ,ולא יותר מידי סולרי ,וגם שלא
יקימו כאן שני ערים כל אחת מאה אלף איש ,וכו' וכו'"..
ראש המועצה ביקש ממנהל מחלקת איכות הסביבה להביא בפני הוועדה את המידע העדכני
והאקטואלי בעניין חוות ליצור חשמל בגולן מאנרגיית רוח ואנרגיה סולרית.
באתר המועצה ישנו עמוד יעודי למידע אודות חשמל מאנרגיית רוח .ניתן להעביר מידע המיועד
להעלאה ופרסום באתר המועצה לידי דדי גופר או אל עובד מועצה האמון על האתר לצורך
העלאת תוכן בנושא.

מתוך דברי מנהל היחידה הסביבתית:





מנהל היחידה הציע לקיים ישיבה בנושא החינוך הסביבתי בגולן .כמו כן ציין את פתיחות היחידה
הסביבתית לקבלת פידבקים והצעות בנושא זה.
היום המועצה מכילה כ  18,500תושבים ,ואילו היחידה הסביבתית מורכבת מאסף מזור אשר
מרכז את כל נושא הפסולת והמחזור ,אלאור לוי אשר מרכז את כל נושאי החינוך הסביבתי ודן
אסרף אשר מרכז את נושאי הפיקוח ורישוי העסקים ונמצא מזה  5חודשים בחופשת מחלה (ואנו
מאחלים לו רפואה שלמה) .
בקרוב תפתח תחנת מעבר לפסולת בניין ,אשר יחד עם הגברת הפיקוח של המשטרה הירוקה
אמור להוות פתרון לבעיית ההשלכה הפירטית של פסולת בסביבת הכפרים הדרוזיים.
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