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 חברי מליאה נוכחים: 
 ראש המועצה חיים רוקח
 אבני איתן גלעד הילמן

 אודם בועז רפפורט
 אורטל הייטנראורי 

 אלוני הבשן ניסים ואטורי
 אלרום מוטי פיאדה

 אניעם רן אוחנה 
 גבעת יואב דרור עמית

 גשור רמי ניסן )ניסקה(
 חד נס הרצל פרוחי

 חיספין דוד אנגלמאייר
 יונתן אביעד פרקש

 כפר חרוב עמית שפאן שגיב
 מבוא חמה איילת הריס

 מעלה גמלא יעל רגב
 גולןנאות  דויד וולף
 נוב יאיר גולן

 נווה אטיב ברוך מנחם
 נטור רוית אוליאל

 קדמת צבי אבנר אלימלך
 קלע אלון רונן גאון

 קשת אורי קלנר
 רמות גל גפני

 רמת מגשימים גולן מרים
 שעל ברוך כהן

 
 

 משתתפים נוספים:
 עו"ד גולן לוי

 מנכ"ל-אשכול שוקרון
 גזבר-רפי קלמנוביץ

 רו"ח-אלון מררי
ראש -בתיה גוטליב

 טהמ
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 סיכום הנושאים

 
 

 שרו והמליאה מברכת את הנציגים החדשים של היישובים שהוחלפו. בנוסף מברכת את היישובים שא
 בני יהודה, גשור, עין זיון ואל רום.-2020תקציבים של הוועד המקומי לשנת 

 
  את כל בעלי מטרתה לרכז במקום אחד מה מנהלת בראשותו של ראש המועצה. הוק-קידום עסקיםמנהלת

התפקידים והתחומים במועצה, שלעזרתם נזקק העסק במהלך השגת רישיון.  המנהלת תיפגש פעם בתקופה, 
הפעלת   תדון בבעלי עסק שפנו לעזרתה וכאשר כל הגורמים סביב שולחן אחד תנסה לייעל את התהליך.

 המנהלת עלתה להצבעה ואושרה.
 

 שאושרו תוכניות עיקריות 3מפעל הפיס מקצה משאבים לתוכניות שונות. הוצגו -תוכנית חומש מפעל הפיס: 
 

o השנים הקרובות בתוכניות חברתיות  4אש"ח במהלך  455יושקעו -למען ותיקי הגולן-תוכנית חברתית
 לפעילות בקרב אוכלוסיית וותיקי הגולן.

o ישופץ מבנה בבית הספר ברונקו וייס למען פעילות בית הספר -פר הזמני במעלות הגולןשיפוץ בית הס
 שתאפשר הפעלת מבנה זמני לבית הספר.מלש"ח  1.5במעלות הגולן. מדובר בהשקעה בת

o חודש גדוש אירועים, פעילויות, אטרקציות ומופעים -פסטיבל תוצרת הגולן-פסטיבל שנתי גולני
חודש יוני. כל סוף שבוע יתקיים אירוע -סביב תקופת קטיף הדובדבן שיתקיים כמסורת מידי שנה,

או אחר, כולל אירועים נלווים לאורך השבוע, במטרה להרחיב את הפעילות התיירותית  ימוזיקאל
 אש"ח. 200לימי אמצע השבוע. אושרה השקעה של 

    

 השטחים שאותרו למטרת ייצור הוצגה ואושרה ע"י המליאה, תוכנית המציגה את -אנרגיה סולרית מתחדשת
וועדת שטחים -אנרגיה סולרית, במקבצים ולא בשדות מפוזרים. זהו שיאו של תהליך שנתי לו שותפים רבים

 פתוחים, נציגי ציבור, אנשי מקצוע ועוד.  מצורפת התוכנית המאושרת.

        

 שר לנקלטים לחיות בקהילה יישובים בגולן יכללו בפרויקט המגורונים. מטרת הפרויקט לאפ 22-מגורונים
בשלב המדידות והתכנונים ובקרוב יצא מכרז, לרכישת מגורונים. -לקראת ובמהלך הבניה. אנו בתהליך עבודה

ההנחה היא כי יוצעו מגורונים ברמות גימור שונות. אנו זקוקים למגורון הכולל ממ"ד ויעמוד במחיר שהוקצה 
איכות המגורון וכמובן יכולתו לשרוד לאורך זמן, הדגם  ע"י משרד החקלאות, המתקצב את הפרויקט. תבחן

וגודלו. יש תקציב שהוגדר לפרויקט, במסגרת קולות קוראים של משרד החקלאות, והרכישה תעשה בהתאם 
 לנתונים הללו.


