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ב"ה


י"גניסןתשע"ד
4132אפריל31
23114סימוכין:





 41/2פרוטוקול מליאה מס' 
 2/.1.2/  -מיום 




    משתתפים :    חברי מליאה נוכחים:
מבקר-שמעוןדייןראשהמועצה–אלימלכה
מנכ"ל–דנירוטשטייןאבניאיתן–זיוהכהן

גזבר-קלמנוביץרפיאודם–בועזרפופורט
יועץמשפטי–גולןעו"דאלוניהבשן–חיההדר

רו"חאלוןמרריאניעם-גדעוןסנדובסקי
לשכה-אתיליבלינגאפיק–דודופילס

בנייהודה–אריקבןחיים
גבעתיואב–נירגת

חדנס–מיקיאהרוני
חספין–אביהרוזן

כנף–אילןאפרים
מבואחמה–חזישהרבני
מיצר–יונידוידוביץ

מעלהגמלא–נירהבשן
מרוםגולן–דנובסקידורוןבוג
נטור–ירוןדגן
קשת–רנאוריקל

רמות–איתיארני
רמתמגשימים–עדיאלקרוב

אורטל-יוניגל

 חסרים :

גשור–חגיפלכסר
יונתן–אלימוסקוביץ

חרובכפר–גילהלינטון
אליעד–אדםצברלינג

נאותגולן–מיכלכהןדורון
נווהאטי"ב-ברוךמנחם
נוב–איתמרגור

עיןזיוון–אלכסקודיש
קדמתצבי–אבוקהשטרן
קלעאלון–שחרטוויטו
שעל-מירימלול
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 : להלן סדר יום 

 הרמתכוסיתלקראתחגהאביב. .3

 דיווח. .4

 .314132אישורפרוטוקולמליאה .1

 .אמיריגאלבהשתתפותדו"חמצבהחברההכלכלית .2

 4131הצגתמאזןהחברההכלכליתלשנת .3

בישובים:קלעאלון,יונתן,שעל,מבואחמה,אניעם,4132אישורתקציבועדמקומילשנת .6
 גולן,כפרחרוב.,אודם,חיספין,אלוניהבשן,אבניאיתן,נאותאליעד,כנף,מרוםגולן

 מרוםגולן,אלרום.בישובים:4131לשנתהצגתמאזןועדמקומי .7

 כנף,אניעם,אבניאיתן.בישובים:4134הצגתמאזןועדמקומילשנת .8

 מרוםגולן.חבריועדתביקורתבישובים:מינוי .9

מקומיבכפרחרוב:מיטלהורניקומשהסיגורהבמקוםצביקהששוןהחלפתחבריועד .31
וברסיספקטור.



 אישורתב"רים. .33

 שונות. .34




  הרמת כוסית לקראת חג האביב ./

ברכות:הרבאביהרוזן,עדיאלקרוב,אלימלכה. 

 אלי מלכה : – דיווח .4

התרשםמאודמהתוכניותשלהמועצהוהשבוע–התקייםביקורשרהחינוךבגולן *
 מנהלתהמחוזאישרהלהתקדםעםהתוכניות.

 נבחרלנהלאתאגףהחינוךוהתרבותבמועצה.גדילהב *

התקייםביקורשלמנכ"למשרדהחקלאות,רמיכהן,וגובשהאיתוהתנעתתהליך *
 הקליטהלנחלות.

731אתמולהתקייםכנסהתנעהעםנציגיהישוביםונציגימשרדיהממשלה,לקליטת *
 משפחותלנחלותבגולןבחמשהשניםהקרובות.

ישלכנסאתהועדההחקלאיתלצורךקידוםהנושא.יוני גל :

המועצהמגבשתתוכניתלמוס"צ,תשתיותוכו'בישובים,לצורךהתאמהלקליטת *
 משפחותחדשותבחמשהשניםהקרובות.3,311

קייםחוסרבמעונותובגניםוייעשהמאמץלקידוםתכנוןוגיוסתקציביםלהשלמת *
 מלש"ח.33החסרבמעונות,ישפערשל

במקביללתוכניתהנחלותמקדמיםתוכניתליצירתמקומותתעסוקהופיתוחשתוגש *
 למשרדהכלכלהלצורךהצעתמחליטיםבממשלה.

מלש"חוביתקהילה6-המועצהנכנסתלבינוישלאולםספורטבנטורבהיקףשלכ *
 במרוםגולן.

יותיחדעםרמ"יומשרדהשיכוןהתקבלתקציבתב"עותלצורךהגדלתהאפשרו *
 לאכלוסבמקסימוםהאפשריבכלישוב.

 אתמולהסתייםפינויהמוקשיםבאזורחדנס. *
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 במסגרתשיקוםכבישיגישהיוסדרכבישהגישהלמרוםגולןוכבישהגישהלמושבכנף. *

 חב'רןוולףנבחרהלתכנןפרוגרמהלמבנהבצנובר. *

 ואושרתקציבלמבואה.גובשהסכםעםיהושועדריילסיוםעבודותביה"כבעיןקשתות *

במנחתפיקפועליםלהסדרתהבינויע"פהתב"עוהקמתהאנגריםלאיחסוןמטוסים, *

 .T.O.Bלימודיטיסהועוד.יתבצעבאמצעותמכרז

 השבועהתקיימההשתלמותעובדיםבמצפהרמון. *

 מלש"חבמענקהאיזוןשלמשרדהפנים,מחפשיםדרךלגיוסהכסףהחסר.3.7קוצצו *

לחידושההתיישבותבגולן,מקווהשנוכלעדאז31-בעודשלוששניםנצייןאתשנתה *
מבקשמחבריהמליאהלהציערעיונותנוספיםלציוןשנתלסייםמס'פרויקטיםגדולים.

 .31-ה

האםבמסגרתהנחלותהחדשותתקלטנהגםמשפחותחדשות?זיוה כהן :

ע"פהחלטתכלישוב.אלי מלכה :

מהזה"הרעשבנטור"?קרוב :עדיאל 

ממשלתישראלנתנהרישיוןלחב'"אפק"לחפשנפטבגולן,התקיימודיוניםעםכלהגורמיםאלי מלכה :
הועדההמחוזיתאישרהאתהתוכנית,שנמצאתבשלבההפקדהוישהמתאימים.וניתנוהאישורים

.אפשרותלהגישהתנגדויות.בנטורמתגבשתקבוצהלהגישהתנגדות


הועדהלאיכ"סתקייםדיוןעםנציגיחב'"אפק",חושבשאםימצאונפטזהחשובמאודאיתי ארני :
ברמההלאומית.


הערכות לשנת שמיטה :  –ירון דגן 

ח"כרותקלדרוןמטפלתבחידושוהחייאתמושגיםיהודיםלציבור,מבקשתלתתלשנתהשמיטה
משמעותגדולהיותרממהשהיהעדעכשיו:

 שמיטהחקלאית. .3

 שמיטתחובות. .4

 לימוד. .1
מתכנניםאצלנולעשותמהלכיםבשמיטתחובותומגבשיםתוכניתלהגברתהלימודבשנהזו.


–עדכוןמבנהארגוניאלי מלכה :

 קולטיםאתהאנשיםע"פהמבנההחדש. *

 אתיליבלינגהחלהאתתפקידהכרמ"טראשהמועצה,מאחליםלהבהצלחהגדולה. *

היתהפניהשלהשומרהחדשלשמירהבגולןנגדגנבותחקלאיותוקיבלותשובהשלילית.:חיה הדר 
שאיןבעיהכזובגולן.ומסרתיהלאוםפנולפניכשלוששניםלשמירהעלקרקעותאלי מלכה :



 141/2/אישור פרוטוקול מליאה  .3

 -החלטה:

.46.4.32מיום3132אתפרוטוקולמליאהמס'פהאחדמליאתהמועצהמאשרת


  דו"ח מצב החברה הכלכלית .2

הוצגע"יאמיריגאל.

,מבנהארגוני)מצ"במצגת(.4132ותוכנית4131סיכוםפעילות
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  41/3הצגת מאזן החברה הכלכלית לשנת  .5

הוצגע"ירו"חאלוןמררי)מצ"ב(.

אלש"ח?331הפסדשלמההסיבותלחזי שהרבני :

החברהמטפלתגםבנושאיםשאנומקוויםשיביאובעתידהכנסותוכרגעעדייןאלון מררי :
לארווחיים.



בישובים: קלע אלון, יונתן, שעל, מבוא  41/2אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .6
אבני איתן,  חמה, אניעם, אליעד, כנף, מרום גולן , אודם, חיספין, אלוני הבשן,

 נאות גולן, כפר חרוב


 -החלטה :
קלעאלון,יונתן,שעל,בישובים:4132מקומילשנתהועדהמליאתהמועצהמאשרתאתתקציב

מבואחמה,אניעם,אליעד,כנף,מרוםגולן,אודם,חיספין,אלוניהבשן,אבניאיתן,נאותגולן,
,כפישהוצגו.כפרחרוב



 בישובים: מרום גולן, אלרום 41/3 הצגת מאזן ועד מקומי לשנת .7

.בישובים:מרוםגולן,אלרום4131הוצגבפניהמליאהמאזןועדמקומילשנת


 בישובים: כנף, אניעם, אבני איתן 41/4הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .8

 .בישובים:כנף,אניעם,אבניאיתן4134הוצגבפניהמליאהמאזןועדמקומילשנת 
 

 ועדת ביקורת בישובים: מרום גולן מינוי חברי .9

 -החלטה :
אשרבראון,ארנוןמליאתהמועצהמאשרתאתמינויחבריועדתביקורתבקיבוץמרוםגולן:

ינאי,מוניגזית,טובהכספי.
 

סיגורה במקום צביקה החלפת חברי ועד מקומי בכפר חרוב: מיטל הורניק ומשה  .1/
 ששון וברסי ספקטור

 

 -החלטה :
החלפתחבריועדמקומיבכפרחרוב:מיטלהורניקומשהסיגורהמליאתהמועצהמאשרת

.במקוםצביקהששוןוברסיספקטור


 אישור תב"רים .//

הוצגע"ירפיקלמנוביץ.
  -החלטה:

מליאתהמועצהמאשרת,פהאחד,אתמסגרתהתב"ריםכפישהוצגהבפניהע"יגזברהמועצה.


 שונות .4/

-תאאלימלכה:תכנוןכבישסוסי 



 .חג שמח

רשם:   דני    רוטשטיין 
 


