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 על סדר היום :
 דיווח. .1

חיים: התנהלות הרשויות במצב המדיני הנתון, מאתגרת. יחד עם זאת, ממשיכים בעשייה וקידום עד כמה 

שניתן. השבוע התקיימה פגישה עם שני חברי קונגרס ובאופן כללי מנסים לשמור על רצף אירועים. כמו: 

 מקור ראשון שתתקיים בגולן בחודש יוני ועוד...-השיא של תגלית שמנסם להביא לגולן, ועידת גולן אירוע

אשכול: תכנית המגורונים מתגבשת לביצוע, קימות מספר דילמות מול משרד החקלאות שניתנות לפתרון 

ים, תכנית לקידום הפרויקט. היעד הוא הצבת המגורונים בחודש אוגוסט ביישובוכרגע נמצאים במגעים 

 העבודה ולוחות הזמנים צפופים ומאתגרים, אך אפשריים. 

  14/2019אישור פרוטוקול מליאה  .2

  14/2019המליאה מאשרת פה אחד את פרוטקול   החלטה:

 15/2019אישור פרוטוקול מליאה  .3

 1, נמנע: 18אושר. בעד:  15/2019טוקול : פרוהחלטה

 החלפת נציג כנף במליאה אורי צורן במקום ירון נאמן. .4

 : המליאה מאשרת פה אחד את מינוי אורי צורן כנציג מליאה.החלטה

 החלפת נציג אפיק במליאה דורון עפר במקום פוגל אמיר. .5

 כנציג מליאה. דורון עפרהמליאה מאשרת פה אחד את מינוי  החלטה:

 בעת חברי המליאה : יואל פולצ'ק, אורי צורן, דורון עופר. הש .6

 לא נכחו במליאה.-יואל פולצ'ק הצהיר על הצטרפות למליאה. אורי צורן ודורון עפר

 החלפת חברי ועד מקומי מעלה גמלא: דרור איתי וקרימר דותן במקום: אלעד נבו ופאבל פרסולוב. .7

 עד מקומי מעלה גמלא.: המליאה מאשרת פה אחד את החלפת חברי והחלטה

 החלפת חברי ועד מקומי נוב: פול אייל בהרב צבי טבצ'ניק במקום: מיכאל אבן אש וחגית אריאל. .8

 חד את החלפת חברי ועד מקומי נוב.: המליאה מאשרת פה אהחלטה

 החלפת חברי ועד מקומי בנווה אטי"ב: אדוה אלעזר ובת אל יעקב  במקום: ברנרד אטיאש ומיתי הראל. .9

 .נווה אטי"בהמליאה מאשרת פה אחד את החלפת חברי ועד מקומי  :החלטה

 החלפת חברי ועד מקומי בבני יהודה: עידית וקנין במקום: הדר שניידר. .10

 החלפת חברי ועד מקומי בני יהודה. : המליאה מאשרת פה אחד אתהחלטה

 אורנשטיין. הודעה על חברי ועד מקומי בזהות ועדים נטור: קרו קאופמן, כרמית אזולאי, יפעת  .11

 הודעה על חברי ועד מקומי בזהות ועדים אודם: אלעד ארבר.  .12

 .מצו"ב הרשימה –אישור חברי ועדת ביקורת בישובים  .13

 חברי וועדת ביקורת בישובים כפי שמופיע ברשימה. : המליאה מאשרת פה אחד אתהחלטה

 .בני יהודה, עין זיוון, גשור , אלרום בישוב: 2020אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .14

ליישובים: בני יהודה, עין זיוון, גשור  2020תקציב וועד מקומי  : המליאה מאשרת פה אחד אתהחלטה

 ואלרום.

 .בישוב אבני איתן  2018ת מאזן ועד מקומי לשנת הצג .15

 . 2018הצגת מאזן ועד מקומי אבני איתן לשנת  : המליאה מאשרת פה אחד אתהחלטה .16

פרוטוקול%2014-2019.doc
פרוטוקול%2015-2019.doc
ועדת%20ביקורת.docx
אישור%20תקציב%20ועד%20מקומי%20לשנת%202020.pdf
מאזן%20אבני%20איתן%20לשנת%202018.pdf


 

 

 

 אזורית גולןמועצה 

 01/2020מליאה מספר ישיבת 

 

  

 קולחי גולן  :  -בחירת נציגי דירקטוריון  .17

 נציגת מליאה במקום שירה ביידר.המליאה מאשרת פה אחד את קרן שימעונוביץ כ החלטה:

 במקום אבי שרון.ועצה, כעובד מיעקב ביקוב ואת 

 קריטריונים נדרשים לנציגת ציבור, יועברו לחברי המליאה שיסייעו בהפצה ובמציאת הנציגה המתאימה.

 בחירת נציגת ציבור לדירקטוריון חברה כלכלית גולן במקום ענבל באבד. .18

 .הקריטריונים נדרשים יועברו לחברי המליאה שיסייעו בהפצה ובמציאת הנציגה המתאימ: החלטה

 חשיפת מידע. –הקמת ועדה מנהלת קידום עסקים  .19

חיים מציג את מנהלת העסקים שהוקמה לאחרונה ומורכבת מעובדי מועצה וחכ"ל במטרה לקדם יזמויות 

ועסקים מקומיים. תחומי עיסוק המנהלת, להוריד חסמים וסיוע מולל גופים רגולטוריים. נדרש אישור המליאה 

 ם פרטיים מבלי לפגוע בחיסיון מידע.להקמת המנהלת כדי לדון בנושאי

 יועמ"ש: מציע לשנות את השם ל"וועדה מייעצת לרישוי עסקים כיון שהמנהלת פועלת כגוף מייעץ ומלווה.-גולן

 2נמנע:  17. בעד: הקמת וועדה מייעצת לקידום עסקים: המליאה מאשרת החלטה

 הצעה שחברי ועדת הנצחה יכהנו כוועדת שמות.  –אישור הרכב ועדת שמות  .20

 גן ועוד.\צמתים\כבישים\רחובות\חיים וגלעד הילמן מציגים: מטרת הוועדה לאשר שמות של מקומות

קרן שימעונוביץ: מבקשת לוודא שכשמדובר בקריאת שם בשטח יישוב, הדבר ייעשה בשיתוף עם הנהגת 

 היישוב.

 לולות לצוף מול משפחות שכולות.אביעד פרקש: מציין את הרגישויות שע

 המליאה מאשרת פה אחד את הקמת וועדת שמות בהרכב של וועדת הנצחה. החלטה:

אישור המליאה לאחר אישור ועדת הנצחה לתת לצומת בית העלמין בסמוך לחיספין שם רשמי "צומת  .21

 גרובר".

 ת גרובר".: המליאה מאשרת פה אחד לקרוא לצומת בית העלמין חיספין, בשם "צומהחלטה

 משפחת בן ארי. -אישור המליאה לאחר אישור ועדת הנצחה הצבת שלט לנופלי נוב. .22

להציב שלט באתר הנצחה לנופלי נוב. דגשים: השלט כפי שהוחלט : המליאה מאשרת פה אחד החלטה

 בוועדת הנצחה צריך להיות תואם לשילוט האתרים בגולן, הובהר למנציחים והתקבלה הסכמתם.

 משפחת טנא. –ה לאחר אישור ועדת הנצחה הקמת אתר הנצחה בשטח הקיבוץ מבוא חמה אישור המליא .23

 הקמת אתר הנצחה בקיבוץ מבוא חמה לבקשת משפחת טנא.: המליאה מאשרת פה אחד החלטה

פועלת מול המנציחים לוודא שתפעול ותחזוקת אתר ההנצחה תהיה באחריות וועדת הנצחה  דגשים גלעד:

רת תכניות חדשות רק אחרי הצגת תכנית מלאה שמוכיחה יכולת עמידה בדרישות המנציחים. הוועדה מאש

 לתחזוקה ושימור האתר.

 תיקון תקנון קולחי גולן. .24

 נושא ירד מסדר היום.

 קולחי גולן. –מועצה  –עדכון הסכם האצלת סמכויות  .25

 נושא ירד מסדר היום.

 . פעל הפיסעדכון תכנית חומש מ .26
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הייעודים שנקבעו ליתרת התקציב של תכנית החומש של מפעל הפיס בחלוקה אשכול מציג בפני המליאה את 

ופסטיבל  ₪ 1,500,000 –שיפוץ ברנקו וייס ₪,  455,000 –תכנית בתחום הקהילה )ותיקים( הבאה: 

                     הפיס, נושאים אלו סוגרים את תקציב תכנית החומש של מפעל  ₪. 200,000 –הדובדבן 

 )כולל הפרויקטים שהוצגו במליאה קודמת(. ₪.  10,530,000ע"ס: 

 אביעד פרקש: מבקש לדעת מהי דרך קבלת ההחלטות בתיעדוף פרויקטים?

הינם פרויקטים שהוחלט לבצעם. חשוב לציין שמפעל הפיס  המוצגת,אשכול: הפרויקטים שנמצאים בתכנית 

 המועצה. מתקציב  1%ומהווה כ  הינו מקור תקציבי אחד

 שנים. 4רפי: תקציב לתכנית הותיקים שמוצגת, תינתן בפריסה של 

 אביעד: מבקש לראות פירוט תכנית של כל אחד מהסעיפים.

אביעד: לפני הצבעה מבקש לציין שהקטגוריות שנבחרו לא נראות בעיניו קריטיות, מול צרכים אחרים כדוגמת 

 ת ושיפוצים שונים לפני שיפוץ בי"ס זמני בצפון הגולן.בי"ס מעיינות שזקוק לסככו

אשכול: התקציב שמאושר ממפעל הפיס לא אומר שלא יוקצו המשאבים הנדרשים למוסדות אחרים שלא 

 כלולים בתכנית זו.

 .2, נגד:2, נמנע: 15: המליאה מאשרת את השלמת תכנית חומש של מפעל הפיס. בעד: החלטה

 .באזור הר אביטלקשת  לתוכנית שטח למבני משקכמגישה  אישור הצטרפות המועצה .27

קשת  לתוכנית שטח למבני משקמגישה כ אישור הצטרפות המועצההמליאה מאשרת פה אחד את  החלטה:

 .באזור הר אביטל

 . מדניות המועצה בנושא אנרגיות מתחדשות .28

 צ"ב(.גל מציג את מצגת אנרגיות מתחדשות )ר

לאחר שוועדת שטחים פתוחים שמתקיימת בפורום נרחב, כולל נציגי ציבור, גיבשה מסמך מדיניות בנושא 

 אנרגיות מתחדשות בגולן, המדיניות הוצגה בפני מנהלי המשקים ופורסמה לציבור דרך מזכירויות היישובים.

. המדיניות מובאת לאישור בני התהליך היה ממושך ומדויק ככל שניתן כדי להתחשב בדעות הרווחות בציבור

 נציגי המליאה ע"מ שתוכל להוות מסמך מדיניות בוועדה המחוזית.

 רן אוחנה: משבח את הדיוק והעבודה שנעשתה בנושא ומבקש לחשוף את המסמך לציבור.

 קרן שימעונוביץ: מבקשת לחשוף את המסמך לציבור לפני אישורו.

 יום. 14ת שהאישור יהיה בתוקף בהעדר הערות  תוך יועמ"שף מציע לקבל החלטה עם הסתייגו-גולן

כל הגורמים המקצועיים והיה ארוך.  חיים: מבקש לקבל החלטה בלי הסתייגויות כיון שהתהליך עבר את

 ובמקביל מקבל את נושא הפרסום לציבור.

 .1, נגד:0נמנע:  14. בעד: מדניות המועצה בנושא אנרגיות מתחדשותמליאה מאשרת את : ההחלטה

 .אישור תב"רים .29

 רפי מציג את רשימת התברי"ם )רצ"ב(

 החלטה: מליאת המועצה מאשרת פה אחד את התברי"ם.

  שונות .30

 .רשמה : בתיה גוטליב         

תוכנית%20מפורטת%20-%20קשת%20הר%20אביטל.pdf
תוכנית%20מפורטת%20-%20קשת%20הר%20אביטל.pdf
תרשים.pdf
נספח.pdf
תוכנית%20מפורטת%20-%20קשת%20הר%20אביטל.pdf
תרשים.pdf
נספח.pdf
נספח.pdf
עדכון%20מדיניות%20מועצה%20אנרגיה%20סולארי%20קרקעי%20פברואר%202020.pptx
עדכון%20מדיניות%20מועצה%20אנרגיה%20סולארי%20קרקעי%20פברואר%202020.pptx
עדכון%20מדיניות%20מועצה%20אנרגיה%20סולארי%20קרקעי%20פברואר%202020.pptx
אישור%20תברים.xlsx
אישור%20תברים.xlsx

