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דיווח.
אישור פרוטוקול מליאה .7/2017
תוכנית מוסדות ציבור ושיקום תשתיות – יציג עמיחי.
אישור הצטרפות ועדה מקומית לתכנון ובניה כמגישת תוכנית אומגה בגולן.
אישור תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת .2018
הארכת מועד מבצע הנחות בארנונה .
בחירת נציג ציבור לדירקטוריון קולחי גולן רמי ניסן (ניסקה) במקום יצחק ויצמן.
הארכת כהונה נציגת ציבור דירקטוריון קולחי גולן צפורה רגב.
הארכת כהונה נציג ציבור דירקטוריון חברה כלכלית גולן עמי ודר.
הארכת כהונה נציגת ציבור דירקטוריון חברה כלכלית גולן שושנה יוסף.
הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישוב :אבני איתן.
אישור תב"רים.
שונות.

דיווח – אלי מלכה :


ביטחון :
 הנושא עולה לסדר היום במזרח התיכון ,במדינה וגם בגולן .המידע שקיים אצלנו הוא מהשמופיע בתקשורת.
 המועצה נערכת יחד עם משרד הביטחון וצה"ל. התקיים מפגש של ראשי רשויות בצפון עם שר הביטחון. התקיימה ביקורת חירום במועצה ותרגיל מועצתי מקיף ,כחלק מתרגיל אוגדתי שהתקייםברחבי הגולן.
 נמשכת הצטיידות לחירום ,שיפור מרכיבי ביטחון בישובים ועוד. נחתמה אמנה עם צה"ל ומשתדלים להפיק מכך את המירב .יש גם קונפליקטים ,לדוגמא:צה"ל מתכוון להקים שני מתקני אימונים גדולים בתוך שטחי אש .מתקיים מו"מ כדי למזער
את הפגיעה הנופית והאזרחית.



כחלק מלקיחת אחריות הקמנו מטה שעוסק בניקיון הגולן ,בכל שטחי הגולן ,כולל שטחי הצבא,
שמורות ,מחנות צה"ל ,ישובים .הצבא מתחיל לשתף פעולה גם בנושא זה.

 פינוי נפלים ומוקשים – החלה העבודה.
פינוי המוקשים ע"י הרלפ"מ מבוצע בתוכנית תלת שנתית .מתחיל באזורי התיישבות ותיירות ,בשד"מ
לא צה"ליים ,לפני  .67כרגע עובדים בקלע אלון ,התחנה הבאה בסמוך לאפיק.
בצומת בית המכס החלה העבודה שתימשך לכיוון גשר בנות יעקב.
המשך עבודה באזורי המיקוש הסוריים ויש לכך עלויות עצומות.
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אזוריות :
 החל מחודש ינואר  2018יחל לפעול המערך האזורי של השירותים הווטרינריים .באמצעותאשכול גליל מזרחי.
בע"ח שנכנסים לישובים – נבנה מנגנון עם רט"ג לטיפול מוסדר.
 מערך פינוי אשפה אזורי יחל מינואר  – 2018כל רשות תוכל להצטרף ובנוסף מכרז שלהאשכול לרמפות יישוביות ,רכישת כלי אצירה ועוד.
 גליליום – הוצג בפירוט במליאה בעבר .מגביר את לימודי המדעים והקשר למוסדותההשכלה הגבוהה .מקדמים את הפרויקט הזה במרץ רב.
 -תוכנית הצפון – הכל מתקדם ,למעט תחומי משרד הבריאות.

 הסתיימה בניית עקרונות למרכז חקלאות חכמה ,בין מוא"ז גולן וגליל עליון .תוקם חטיבה בתוך
מיג"ל עם החוקרים הנדרשים .יופנו תקציבי קק"ל ייעודיים לטובת מעבדות חקר ועוד.
 נפט – פרויקט חיפוש הנפט בגולן הסתיים והתוצאה היא שאין נפט להפקה בגולן .נמצאו מעט מאגרי
מים ,שיאפשרו שאיבה לטובת חקלאות.


טורבינות – סקרנו באריכות בעבר .נסקור בקצרה ,קיימות חמש תכניות :
 .1בכפרים הדרוזים ,תת"ל  – 47לקראת דיון.
 .2עמק הבכא – מאושרות כ 30 -טורבינות .הטורבינות בסמוך לאלרום יבוטלו בעתיד ויוחלפו
מול  6טורבינות בשטח אלרום – תוכנית שנמצאת בועדה המחוזית.
 .3ע'סניה – חווה מאושרת  10 .טורבינות ,אמורות להיות שש גדולות – ליזם יש קושי בגיוס
תקציב.
 .4תת"ל  – 77הוגש לות"ל .משרד הביטחון ,חיל האוויר והמועצה מתנגדים .התוכנית תימשך
ע"י היזמים וככל הנראה יגדילו בהמשך את תוכנית עמק הבכא.
 .5תל פארס – תת"ל  – 78עבר דיון בות"ל .אושרה אחרי צמצום לכ 42 -טורבינות.
רט"ג והחברה להגנת הטבע מתנגדים בשל סכנה לנשרים .מתקיימים דיונים על למיזעור
הנזק באמצעות טכנולוגיות ויצירת שטח סטרילי מפגרים .כיום יש כ 25 -נשרים בגולן,
במגמת ירידה לאורך השנים.
נדרש קו הולכה לצפון הגולן – זה בסוף תהליך גיבוש המתווה ,הצבא התפשר והמתווה
מתקדם.
קו הולכה דרומי – יש הסכמה .היזם יממן קו טמון במלואו.

גידי סנדובסקי  :מה עם שטחים סולאריים ?
אלי מלכה  :במסגרת תוכנית אב נתחיל לעסוק בנושא זה כעת.

 .2אישור פרוטוקול מליאה 7/2017
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה  7/2017מיום .1.11.17
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 .3תוכנית מוסדות ציבור ושיקום תשתיות
הוצג ע"י עמיחי אלבה





התוכנית נבנתה בעבודת מטה מסודרת והוצגה ביום דיונים של מנהלי המועצה.
הוצגה תמונת המצב ותכנית העבודה של בינוי מוסדות ציבור וחינוך ,כולל פעוטונים ,גנים ,בתי ספר ,מועדוני
קהילה ומועדוני נוער.
הוצג הבינוי שהסתיים בשנה האחרונה ,הבינוי שקיים כיום בשטח והמבנים לתכנון ולביצוע בשנים הקרובות.
הוצגה תמונת מצב של שיקום תשתיות בישובי המועצה כפי שבוצע משנת  2012ועד היום 2 .ישובים נמצאים
בביצוע כיום 3 ,ישובים לקראת ביצוע ועוד  7ישובים שאושרו תקציבית ויצאו לביצוע בקרוב.

 .4אישור הצטרפות ועדה מקומית לתכנון ובניה כמגישת תוכנית אומגה בגולן
כשיזם לא יכול להגיש תוכנית לבדו ,רשאית הועדה להגיש את התוכנית עם היזם או בלעדיו ,כי יש לה סמכות
לתכנון במרחב שיפוט הוועדה .הגיע יזם שרוצה להקים אומגה ממצפה אופיר לצומת כורסי .רט"ג מתנגד לאזור
הנחיתה וזה יעלה לדיון והכרעת ועדה מחוזית.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת הצטרפות ועדה מקומית לתכנון ובניה כמגישת תוכנית אומגה בגולן.

 .5אישור תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת 2018
הוצג ע"י רפי קלמנוביץ'
כבכל שנה המועצה מבצעת הליך סדור לאישור התבחינים וכך התבצע גם בשנה זו.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את התבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת .2018

 .6הארכת מועד מבצע הנחות בארנונה
הוצג ע"י רפי קלמנוביץ'
המבצע התחיל ביולי  2017ואמור היה להסתיים ב .30.11.17 -שר הפנים אישר ארכה עד  31.12.17ולכן מבקשים
להאריך בהתאם .כרשות היתה הצלחה עם מס' משפחות.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת את הארכת מועד מבצע הנחות בארנונה עד ל.31.12.17-

 .7בחירת נציג ציבור לדירקטוריון קולחי גולן רמי ניסן (ניסקה) במקום יצחק ויצמן
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את בחירת נציג ציבור לדירקטוריון קולחי גולן רמי ניסן (ניסקה) במקום יצחק
ויצמן.
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 .8הארכת כהונה נציגת ציבור דירקטוריון קולחי גולן צפורה רגב
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת הארכת כהונה נציגת ציבור דירקטוריון קולחי גולן צפורה רגב.

 .9הארכת כהונה נציג ציבור דירקטוריון חברה כלכלית גולן עמי ודר
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת הארכת כהונה נציג ציבור דירקטוריון חברה כלכלית גולן עמי ודר.

 .10הארכת כהונה נציגת ציבור דירקטוריון חברה כלכלית גולן שושנה יוסף
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת הארכת כהונה נציגת ציבור דירקטוריון חברה כלכלית גולן שושנה יוסף.

 .11הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישוב :אבני איתן
הוצג בפני המליאה מאזן ועד מקומי לשנת  2016בישוב :אבני איתן.

 .12אישור תב"רים
הוצג ע"י רפי קלמנוביץ'
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התב"רים ,כפי שהוצגה בפניה ע"י רפי קלמנוביץ' ,גזבר המועצה.

 .13שונות
א.

אישור רכז נגישות – המועצה נדרשת להעמיד רכז נגישות .לאחר בחינת הנושא הוצע כי עטרה רבי
מאגף ההנדסה תשמש בתפקיד ותצא להכשרה המחייבת .המידע יפורסם גם באתר המועצה.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את מינוי עטרה רבי לרכזת נגישות.

ב.

איילת ברטל ,בודקת היתרים ומידענית באגף ההנדסה מבקשת לעבוד גם בתור עצמאית כאדריכלית
ומעצבת פנים .העבודה תתבצע תוך התחייבות של איילת שלא לעבוד בשעות המתנגשות עם שעות
העבודה במועצה ולא בנושאים בהם יש עניין הנוגע למועצה .התקבלה חוו"ד יועמ"ש שאין רושם
לניגוד עניינים ,כל עוד העבודה לא במחוזות או ברשויות העובדות מול המועצה בעניינים מקצועיים
או אחרים.
החלטה :
מליאת המועצה מאשרת את בקשתה של איילת ברטל לעבודה נוספת.
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זיוה כהן :
 לפי מה נבחר ניסקה והנציגים האחרים?
 ישנה בעיה עם מלכודות דורבנים בישובים.
אלי מלכה :
 נציגי ציבור – בפעם הבאה נשלח מראש לחברי המליאה את הכישורים של המומלצים .צריך לזכור שמדובר
בתפקיד התנדבותי שמצריך זמינות ומחויבות.
 נלמד את נושא המלכודות ותקבלי תשובה .יש בעיה של חיות בר בישובים ובזה אנחנו ממקדים מאמץ והקמנו
צוות עם רט"ג.
נירה בשן  :מה עם ביה"ס במעלות הגולן ?
אלי מלכה  :תכנית אב לחינוך בסוף העבודה ונצטרך בי"ס יסודי  8שנתי לישובי מעלות הגולן .נאשרר את ההחלטה
שוב במליאה ,נקבע את המיקום הסופי לפי גודל הישוב ,מרחקי נסיעה ,מס' ילדים מהישובים המזינים וכו'.
מזכיר שמדובר בבי"ס צומח.

רשם  :עמיחי אלבה

ת.ד 13 .קצרין 1290000
טלפון 04-6969700
פקס 04-6961535
http//:m.e.golan.org.il
etir@megolan.org.il

