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 אלי מלכה : – דיווח .1
 : חינוך  

  בדיון הקודם נפגשנו עם חב' משאבי ידע וגדי להב והצגנו את הצורך בהקמת בי"ס חדש
במעלות הגולן. המליאה אישרה את ההמלצה, יצאו מכתבים לישובים ולהורי התלמידים. כל 

 העמדותמרבית  שובים כונסו יחד עם נציגי המועצה.ארבעת היתלמידי כיתה א' בהורי 
. ד"ר אורנה שמחון, מנהלת המחוז, גם היא מדי להקמה קצרשישנו היו שפרק הזמן  שנשמעו

חלק כאשר טענה שפרק הזמן קצר. עלתה גם בעיה לגבי המתקן הזמני באזור דליות, 
לדחות  בהתאם לכל האמור החלטתימההורים לא רצו את הצמידות עם המוסד הקיים. לכן 

התלמידים בבי"ס  הודעה יצאה להורים והחלה הערכות לקליטתהקמת ביה"ס. מועד את 
 המועצה נערכת להגדלת מרחבי הלמידה בהתאם לגידול הצפוי.מצפה גולן. באביטל ו

 .במקביל תואץ בניית שלב ב' של בי"ס שורשים ובניית הקבע של ביה"ס הדמוקרטי 
 

 לשתי כיתות? ךשורשים ערוהאם בי"ס  נירה בשן :

 נשמע את כל הקולות ונבחן זאת.דתיים ולא דתיים, בין יש קושי לגבי איזון  אלי מלכה :
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 שנה לאחר מכן יפתח בי"ס חדש ? נירה בשן :

 .ונבחן את הדברים נעשה תהליך בנחת אלי מלכה :

 תלמידים. 500 -מצפה גולן לא ערוך ליותר מ חגי פלכסר :

ם קיכיתות. המלצת החברה נשארה לה 4יהיו  השכבותכל באפשרי, בהמשך זה יותר מורכב כשזה  אלי מלכה :
 וזה יתקיים בתהליך מסודר.במעלות הגולן בי"ס 

 
 אירועי שנת היובל :*     

 16.5     צפון ומפקדי פצ"ן.ברשויות הראשי את אלוף פצ"ן מארח 

 6.6       צעירים ממרכזי צעירים בכל  1,200בצנובר יתקיים כנס ישראל לצעירים בהשתתפות רוה"מ, עם   
והקהל  באי הכנסיקלטו את מגוונים לפיתוח הנגב והגליל מתקצב ומארגן. דוכנים הארץ. המשרד 

 .50ממותגת  חבילת גולןגם יקבל 

 15.6     כנס ראשי מועצות אזוריות בגולןבמהלך היום יתקיים. 
 .רועילא תושבים כבר נרשמואלפי עצרת מרכזית בצנובר, ערב תתקיים -בשעות אחה"צ           

 יחולקו לכל בית אב בגולן. ,של השירות הבולאילאספנים, דף מזכרת ייחודי והפקת בול      -       

 .50-לרגל שנת ה גולן ומלואוהספר מיוחדת של  הפקת מהדורה -

 מהדורה מיוחדת של הספר רגעים בגולן. -

 עותקים.ליון יחגים בחצי מאזור היופץ ב ,הפקת מוסף חגיגי לשנת היובל –עיתון ישראל היום  -

 חנוכת עין קשתות. – של השנה רבעון אחרון -

 .בתחומי חינוך, תרבות, תיירות ועוד רועים רבים ונוספים עם תושבי הגולןיבמהלך השנה מתקיימים א -

 .בשנה זו רועים גדולים ומרכזייםיקק"ל שותפים במימון ובהפקה של שלושה א -
 

 *     אנרגיה מתחדשת : 

לגבי קו ההולכה להוצאת החשמל. על מרבית הקו יש הסכמות, למעט ת"ל ואתמול התקיים דיון ב -
 בתוך שטחי האש.שעובר להסכים על תוואי  מנסים .אזור צומת וואסט צפונה

מו"מ בין  ומתקייםטורבינות שמפריעות לאלרום ישנן כפי שעידכנו, מאושרת. תכנית  –עמק הבכא  -
 .אלרום להסדרת הנושאוהיזם המועצה, 

 תוכניות : 3 ת"לועל שולחן  -

 , גם המועצה התנגדה לחלק מהטורבינות.משרד הביטחון מתנגד – 77תת"ל 
 במרבית המקומות אין התנגדות. כל זה ייכנס לסקר ובחינה. –תל פארס 

 , התנגדות המועצה התקבלה.מתנגדים לכל מה שבאזור נמרוד – 47תת"ל 

 מאושרת. תוכניתמעבר לעמק הבכא אין כרגע שום  -

בהתאם לאינטרס של המדינה וליעדים האסטרטגיים  ,כל מה שקשור לאנרגיה מתחדשתנמשיך לקדם  -
 שלנו.

לא התייחסה לתוכנית שדנה בכך הועדה  לבדיקת אזורים למערכות סולאריות. קיבלנו טיוטא לדיון -
לכך שיאמצו תוכנית זו וכן התאמה לפי מדיניות שלנו לתוכנית . נדחף שטחים פתוחים של המועצה

 האב.
 

 קו ההולכה עילי או טמון ? : ל מילגירמיכ

 כולו תת קרקעי. , מתל פארס לכיוון צומת דליות,דרומיהרובו עילי, בקו ההולכה הצפוני  אלי מלכה :

 על שאיבת מים מהסלוקיה. ויזיהובטלמטרידה היתה כתבה   חגי פלכסר :

 
              

 
 
   

 2/2017אישור פרוטוקול מליאה  .2
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 החלטה:

 .22.3.17מיום  2/2017מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה         
 
 

 ביטול רשותי והסמכת האשכול בנושאהליך  -טרינריה ומערך הו .3

 הוצג ע"י עמיחי אלבה.

ביטול השירות הווטרינרי הרשותי והאצלת סמכויות הרשות להענקת שירותים בתחום  מוצע
 אשכול גליל מזרחי.להווטרינריה 

 

 : החלטה                     
  המליאה מאשרת ביטול השירות הווטרינרי הרשותי ומאשרת האצלת סמכויות הרשות בתחום 

 הווטרינריה לאשכול גליל מזרחי .
   נוהל ההקמה וההפעלה בקשר לאספקת שירותי וטרינריה ע"י אשכול  –המליאה מאשרת את נספח ב' 

 ע"י ראש הרשות וגזבר הרשות(.גליל מזרחי )רצ"ב נספח ב' לחתימה 
 

 עדכון –מערך אזורי לפינוי פסולת הקמת  .4

 הוצג ע"י עמיחי אלבה.

 מוקד אחד לתושב.נראה שיותר נכון שיהיה  אריק בן חיים :        

 יינתן מענה גם במוקד המועצה, נכווין את השירות למוקד אחד. עמיחי אלבה :        

 מי יטפל בחיות הבית ומי בחיות הבר ? מיכל מילגיר :        

 עם  כיום מתקיים מו"מ  רט"ג. –בר השירות הווטרינרי, חיות  –לפי החוק, חיות בית  אלי מלכה :       
 מערך למתן מענה טוב יותר.טובת בניית ל ,רט"ג לבחינת נושא חיות הבר       

 

 מבצע מחיקת חובות .5

 'הוצג ע"י רפי קלמנוביץ

לרשות אסור לעשות מבצע להסדרת חוב, רק שר הפנים יכול להציע זאת כמו במקרה  אלי מלכה :
 . הנוכחי

 

 : החלטה

 .חובותהמבצע מחיקת מליאת המועצה מאשרת את          
 

 ר לקיחת הלוואה לרכישת אוטובוסיםאישו .6
 ואמיר יגאל 'הוצג ע"י רפי קלמנוביץ

 
     נסיעות ומיליון נוסעים בשנה. המועצה יכולה לרכוש  300המערך פועל שש שנים בהצלחה גדולה, כיום  
   אוטובוסים בהסדר עם המדינה. רמה החליפה את כל צי הרכב. בתקופה הקרובה ייכנסו קווים  8עד  
   בגולן. נוספו נוספות לתל חי ועיבוי נסיעות עד הרכבת בעפולה, מבני יהודה דרך קצרין שיגיעו חדשים,  

 הדרוזים, אלמגור, רג'ר, ק"ש ועוד. קווים בכפריםכבר 
 

 החלטה :

 , אומדן של אוטובוס אחד הינו     אוטובוסים 8 לרכישה של עדלקיחת הלוואה  מליאת המועצה מאשרת
   , לאוטובוס אחד שנים X 6אלש"ח  155של אלש"ח. כנגד זה יהיו מענקים, ע"י משרד התחבורה  930

 האוטובוס.רכישת מעלות  100% -כ
 

 
 
 
 מינוי דירקטורים לעמותת קרית חינוך גולן : .7
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 ב, שרון רואס. 'נבחרי ציבור : אלי מלכה, ירון דגן, דימי אפרצ
 .נציגי ציבור : רמי ליברמן, דוד אנגלמאייר , ענת ביטון, שקד בוים

  ., צבי בודנהיימר, אסף ברמי'קלמנוביץעובדי מועצה: גדי להב, רפי 
 

 החלטה :

 מליאת המועצה מאשרת מינוי דירקטורים לעמותת קרית חינוך גולן :              
 ב, שרון רואס. 'נבחרי ציבור : אלי מלכה, ירון דגן, דימי אפרצ

 .נציגי ציבור : רמי ליברמן, דוד אנגלמאייר , ענת ביטון, שקד בוים
 ., צבי בודנהיימר, אסף ברמי'מנוביץגדי להב, רפי קלעובדי מועצה: 

 
 

 מכרזים במקום דורון בוגדנובסקי בחירת חבר לוועדת .8

 החלטה :              

 .וועדת מכרזים במקום דורון בוגדנובסקי תחברמליאת המועצה מאשרת את נירה בשן ל 

 
 ר לוועדת ביקורת במקום מירי מלולבחירת חב .9
 

 החלטה : 

 .חבר לוועדת ביקורת במקום מירי מלולמליאת המועצה מאשרת את דודי מורד ל 

 
 חות במקום מירי מלולבחירת חבר לוועדת הנ .10

 החלטה :

 לוועדת הנחות במקום ר חיים אלמוזנינו וחזי שהרבני לחברים ומ"מ יו"מליאת המועצה מאשרת את 
 .מירי מלול

 
 לוועדת תקציב במקום מירי מלול בחירת חבר .11

 
 החלטה :

 .חבר לוועדת תקציב במקום מירי מלולחיים אלמוזנינו למליאת המועצה מאשרת את 
 
 

 בישובים: אבני איתן, אליעד, עין זיון, קדמת צבי 2017אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .12
 

 החלטה :              

   בישובים: אבני איתן, אליעד, עין זיון,  2017מליאת המועצה מאשרת את תקציב תקציב ועד מקומי לשנת          
 .קדמת צבי               

 
 חרוב, קדמת צביבישובים: כפר  2015הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .13

 
 החלטה : 

 .כפר חרוב, קדמת צביבישובים:  2015לשנת  הוצג בפני המליאה מאזן ועד מקומי             
 
 
 
 
 
 
 

 בישובים: מבוא חמה, מיצר 2016נת הצגת מאזן ועד מקומי לש .14
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 החלטה : 

 .בישובים: מבוא חמה, מיצר 2016מאזן ועד מקומי לשנת הוצג בפני המליאה              
 
 

 ד ברמות: שגיא מרב  במקום עמי ברוע החלפת חבר .15
 

 החלטה : 
 .ועד ברמות: שגיא מרב  במקום עמי בר חבר מאשרת את החלפתמליאת המועצה         

 
   החלפת חברי ועד מקומי יונתן: שלומית סמואל, גלעד ששון, עמליה קינו, בנימין בוגנים,  .16

 ךרנעמי ל            
 

 יעלה להצבעה בישיבת המליאה הבאה. 
   

  החלפת חברי ועד מקומי אניעם: עדי קדושביץ, יעקב שקד במקום בני דניב ועירית  .17
 קירצ'וק             

 
 החלטה : 
   חברי ועד מקומי אניעם: עדי קדושביץ, יעקב שקד במקום בני דניב  מליאת המועצה מאשרת את החלפת     
 .קירצ'וקועירית      

 
 אישור תב"רים .18

 הוצג ע"י רפי קלמנוביץ              
 

 החלטה :               

 כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץ., מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התב"רים               

 
 
 
 
 

                
       

עמיחי אלבה                                                                                        רשם :        
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