החברה הכלכלית
חזון
להיות הגוף המוביל את הפיתוח הכלכלי במועצה תוך יצירת מקורות הכנסה שיאפשרו
לה עצמאות כלכלית.
להיות מוביל בפיתוח מקורות תעסוקה ופרנסה לרווחת תושבי האזור.
לשמש כזרוע ביצועית של המועצה האזורית לשיפור איכות החיים של התושבים תוך
הקשבה לצרכיהם.
לבצע כל אלו תוך שמירה מתמשכת על האיזון שבין צרכי הפיתוח לבין שימור האופי
המיוחד של המרחב בגולן.
פעילות החברה:
פעילות החברה הכלכלית באה לידי ביטוי בעיקר ביזמות בעלת זיקה מוניציפאלית
כגון :תשתיות בהרחבות ובנחלות ,ניהול אתרים ומפעלי תיירות ,תחבורה ציבורית ,אנרגיה
חלופית ועוד.
החברה פועלת על בסיס עסקי ,בעלת מדדי הצלחה כלכליים ויעדים
ברורים ,וכזו מהווה משאב חשוב לפיתוח אזורי וליזמות באזור.
בעלי תפקידים בחברה הכלכלית גולן (רשימה חלקית):
•אמיר יגאל  -מנכ"ל
•אורטל קרן  -משאבי אנוש וקשרי לקוחות
•מרינה ואן-פלוט  -מזכירה
•מיקי ברקוביץ ואתי סרג'נט – משווקים בהרחבות
•רימה בורנשטיין  -מנהלת חשבונות
•ליאור רוכמן  -סמנכ"ל לפיתוח עסקי תעסוקה ויזמות
•הדס צור  -מנהלת מרכז תעסוקה
•הדס לוגסי  -רכזת תעסוקה
•ד"ר דפנה מיכאלי  -מנהלת מדעית חקלאות עתירת ידע
•עמיחי עדי  -מנהל תפעול
•אבי ליברמן  -מנהל פארק הירדן
•טאופיק חסון  -מנהל תפעול פארק הירדן
•דפנה מאיר  -רכזת הדרכה ומנהלת פארק וולקאני
•עדי פיאדה  -מנהלת שיווק ומרכז וואסט
•בניה גולן  -מנהל אחזקה
•משה דנינו  -ממונה מנחת פיק
•אילן שעיבי  -ממונה תחבורה ציבורית
•אלעד – אחראי מיחשוב ודיווח תח"צ
•אבינעם טיבי  -מבקר תח"צ
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קידום תחומי אנרגיה
חלופית וייצוג הישובים
מול יזמים בתחומי
הרוח ,ביו גז ,סולארי
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ליווי
מקצועי
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ליווי קבוצתי
הדרכה על פי צרכים,
מתן מענה וסיוע
לתיירנים,
 4-3כנסים לתיירנים
ליווי תיירנים
"חממות תיירות"
יזמות ,פיתוח עסקי
()75%

היזם/הישוב העמדת
תקציב ( )25%מול
תקציב המועצה

