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 השתתפו:

 
 ראש המועצה -    חיים רוקח

 אבני איתן -    גלעד הילמן
 אודם -    בועז רפפורט
 אורטל -    אורי הייטנר

 אלוני הבשן -   ים ואטוריניס
 אליעד -   אדם צברלינג

 אניעם -    רן אוחנה
 אפיק -    אמיר פוגל

 בני יהודה -   אריך בן חיים
 גבעת יואב -    דרור עמית

ניסן )ניסקה(  גשור -   רמי 
 חד נס -    הרצל פרוחי

 חיספין -   דוד אנגלמאייר
 יונתן -    אביעד פרקש

 כנף -    ירון נאמן
 כפר חרוב -   ת שפאן שגיבעמי

 מבוא חמה -    איילה הריס
 מיצר -    אסנת דרעי

 מעלה גמלא -    יעל רגב
גולן -   ארי גולדנסקי  מרום 

גולן -    דויד וולף  נאות 
 נוב -    יאיר גולן

 נווה אטיב -    ברוך מנחם
 נטור -    רוית אוליאל

 עין זיוון -   קארן שמעונוביץ 
 קדמת צבי -   אבנר אלימלך

 קלע אלון -    רונן גאון
 קשת -    אורי גלנר

 רמות  -    גל גפני
 רמת מגשימים -    גולן מרים
 שעל -    ברוך כהן

 
 

 סגל:
 עו"ד קובי קורין

 גזבר -   רפי קלמנוביץ
 מנכ"ל -   אשכול שוקרון 

 רו"ח -    אלון מררי
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 9/17אה סדר יום למליהנדון: 
 

 

  27.6.19כ"ד בסיון ,  חמישי , ביום  ים לישיבת מליאת המועצה שתתקייםהנכם מוזמנ
 לו"ז: 
 התכנסות במועדון כפר חרוב   16:30

 מועדון מבוא חמה     17:30 
 ישיבת מליאה מן המניין במבוא חמה      18:15 
 
 

 -על סדר היום :
 

 .דיווח .1
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 דיווח: .1

חיים מפרט את ההשפעה סביב היישוב "רמת טראמפ". המשמעות התקשורתית העולמית והתוצאה 

שהגיע בעקבותיה עם תחילת ההתעניינות במיזמים והשקעות בגולן וערוצי התקשורת שנפתחו בעקבות 

זירוז תהליכים מול משרדי ממשלה  כן, השפעה חיובית על הקליטה. ההכרזה והקמת היישוב. כמו

 לדוגמא בנושא פינוי מוקשים.

 . 2020צפי כניסה ליישוב תחילת שנת 

חיים מציין שניתנת עדיפות עליונה לפיתוח היישוב החדש וכל אגפי ומחלקות המועצה קיבלו הנחייה 

 לפעול בתחומם לקידום הנושא.

עדכן שנתן הוראה לבדוק איזה מהוועדות טרם התכנסו ולוודא שבשבועיים חיים מ-התכנסות וועדות

, כל וועדה תקבע את קצב ההתכנסות שלה לפי צורך ולפחות פעם ןכהקרובים כל הוועדות תתכנסנה. כמו 

 בחודשיים.

חיים מעדכן שנעשה מהלך להבאת רופאים מצרפת כשהמטרה לקלוט אותם ביישובים -ם מצרפתרופאי

כתושבים עולים, מהלך שעתיד לפתח את תחום הרפואה בגולן. בשלב ראשון, יזמנו מפגש של החברה יחד 

 עם בתי החולים באזור וקופות חולים.

 5/2019אישור פרוטוקול מליאה  .2

 החלטה: אושר פה אחד.

 6/2019וטוקול מליאה אישור פר .3
 החלטה: אושר פה אחד

 מציג אמיר יגאל. –דו"ח מצב חברה כלכלית  .4

ני. החברה הכלכלית ותאגיד עיר של החברה הכלכלית הינה גוף תאגיד עירוני שחלים עליו כל החוקים

משקיעה במקומות בהם יש לה ממשקים עם התחום. החברה הינה הזרוע הביצועית של הרשות. החברה 

עובדים קבועים  44בחכ"ל יש  מבקר מועצה, מבקר המדינה וועדת ביקורת. ,ע"י מבקר פנים מבוקרת

 עובדים מזדמנים. 35וכ

, חקלאות, תיירות, תחבורה ציבורית, תעסוקה הנושאים בהם החכ"ל מתעסק: ביצוע ובינוי תשתיות

עים מאמצים למקסם לפיתוח וקידום הגולן ומושקויזמות. בכל אחד מתחומים אלו נעשית עבודת צוות 

 את המענה בכל תחום.

 )מצו"ב(. 2018הצגת מאזן חברה כלכלית גולן לשנת  .5

 .רו"ח אלון מררי מציג את הדו"ח

 החלטה: אושר פה אחד.

 

 טליה הפקטה. מציגה -דו"ח מצב קרית חינוך .6
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 אות.טליה מציגה את בית הספר נופי גולן בסקירה כללית של חמש שנים אחורה ואת התוכנית לשנים הב

 פעילות בית הספר. שתי הרשויות )גולן וקצרין( הקימו עמותה שמממנת את 

עם הכניסה לשיטת "גוונים" יש גריעה של אנשי צוות ועדיין השיטה לא ברורה לכל עובדי ההוראה, אך 

 יש תהליך למידה והתקדמות.

 )מצ"ב(. .2018הצגת מאזן קרית חינוך לשנת  .7

 לן אושר פה אחד.נופי גו-החלטה: מאזן קרית חינוך

 החזר הוצאות משפטיות בגין הליכי חיוב אישי . .8

בביקורת משרד הפנים, חויבו בחיוב אישי גזבר המועצה וראש המועצה הקודם, המליאה נדרשת לאשר 

 את ההוצאות המשפטיות הנלוות.

 החלטת המליאה: אושר פה אחד.

 . יעוץ בעניין חלף היטל השבחהלמתן שירותי בדיקה, טיפול ויאישור התקשרות בחוזה ללא מכרז  .9

 החלטה: המליאה אישרה פה אחד.

  )מצ"ב( הצגת סטטוס פרויקטים .10

 הטבלה הועברה לנציגי  המליאה ויועלו מתוכה נושאים לדיון לפי דרישה.

, גונן מירה פלס במקום יבגני גרוזדובענבל זמר, עמית רוטשילד, : קדמת צבי  החלפת חברי ועד מקומי .11

 .נר אביגדור וגיל בר

 החלטה: אושר פה אחד

 שאילתה בנושא אגף קהילה.  .12

 החלטה: לא נידון נציגת השאילתה לא נוכחת.

 שאילתה בנושא טורבינות רוח.  .13

 החלטה: לא נידון נציגת השאילתה לא נוכחת

 אשכול מציג לחברי המליאה את תוכנית מפעל הפיס.-אישור תוכנית חמש שנתית של מפעל הפיס .14

מסכום זה יוקצה לתוכניות  ₪15%. מיליון  7.5ס ע" 2020ש תוכניות ב ת מאפשרת מימוהתוכני

קהילתיות בתחום התפתחות הילד. בנוסף, בתקציב זה המועצה תבצע את  הפרויקטים הבאים: בריכת 

התיעדוף נעשה לפי קריטריונים ברורים וסדר  בני יהודה, שלושה מועדוני נוער ביישובים: כנף, נוב ויונתן.

 שיקול דעת של עובדי מועצה מהאגפים והמחלקות השונות. העדיפות לפי

 1, נגד: 2, נמנע: 14בעד: אושר ברוב קולות, החלטה: 
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