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  אלי מלכה : – דיווח .1
 לדבר זה יש לשמחתנו הרבה לגולן יש חתן פרס ישראל, יהודה הראל ממקימי ההתיישבות בגולן .

 ובוודאי אות הוקרה והערכה ליהודה הראל. גולן כולועבור המשמעות גדולה מאוד 
 את  לאפשרשנתיים, במטרה מ פרויקט זה נמצא בעבודה במועצה למעלה -פרויקט המגורונים

הפרויקט קיבל  .םישובימחסניות קליטה לה והביקוש הקיים לקליטה, באמצעות היקפי הקליט
המועצה מסיימת את כל מה שנדרש  ₪. מ' 30 -למעלה מבהיקף של  ,אישור אחרון לפני כשבועיים

 .במועצה מרוכז מטה לסגירת כל פרטי הביצוע .כדי להפעיל את התקציב הממשלה רדימול מש
במסגרת תכנית צפון והינו ייחודי מגיע התקציב  יאוכלסו היחידות. 2019שבקיץ היא המטרה 

 כל הביצוע וההחלטות יצטרכו להיות מדויקות מאוד. .למוא"ז גולן

 2018סוכמה תוכנית  -גישה מוצלחת עם מטה קק"ל, בדגש על פרויקט הנחלותפ תקיימהה. 

 מלא של כל מה שכללה ט כמעוהיום רואים שאנו מסיימים ביצוע  2014 -תכנית הנחלות אושרה ב
רכה של התכנית אממשלה המהנבקש  ,במסגרת מינהלת התכנית התכנית עבור השנים שעברו.

את לאן לקחת הסוגיה  - ו כרגענדבר מרכזי לפתח בתי אב. 750בעוד שנתיים, כדי לסיים קליטת 
אזורי של חקלאות מדייקת, מזון מרפא, מזון על, חיבור הייטק  סיסטם-אקו החקלאות בגולן.

  .חקלאות חכמה עם מוא"ז ג"עמרכז כולל הקמת  ,נעשו כמה מהלכים דרמטיים .'לחקלאות וכו
ל ויאיץ את העבודה, רוצים לראות חלקות מודל בהקדם ולהפוך את "יקום בתוך מיגהגוף 

 החקלאות לרווחית יותר.
לחקלאות  קלאות עתירת ידע, נמשיך בגולן במסלול זה ודרך המרכזהקמנו חכ"ל לפיתוח ח

 בריכוז של אורי קלנר. ,ל, מכון שמיר ומו"פ צפון נמשיך את הקידום של הדברים", מיגחכמה
 .מנכ"ל משרד החינוך ביקר בגולן ובהחלט התרשם מאוד מכל העשיה החינוכית בגולן 

חינוך שילוב  כל המשמעויות שישנן, עם ,להיות בי"ס מכיל בימים אלה בי"ס שורשים הופך
לוט יפי בתי הספר המכילים הינם .הוראה וכו' שעות, בינוי נוספים, תקנים ימיוחד, תקציב

כל ושי ,פותח פתח לביה"ס מכיל תיכון הראשון בארץ קידום זה בתיה"ס ברחבי הארץ. בארבעה
 לקום בעתיד בגולן.

גווני " -האחרים בגולןהתכנית משפיעה מאוד על בתיה"ס  נוסף. תיקצוב נדרשתכנית גוונים ל
  התכנית. התרשם מאוד ויקדם את המשרד מנכ"ל ."גוונים

  ר, טיפול טרינרי באזוו תקציבים כדי לשפר את השירות הוהשירות האזורי פועל, גויס -ויטרינריה
 .אזוריים דרך פתרונות , כלבחיסונים, חיות בר ועוד

 
 יית התנים?מה עם בע רוזן : אביה

 ווןכי ,בעיקר באזור דרום הגולןהבעיה  מערכתית.-שמצריך עבודה רב מורכבמדובר בענין  :מלכה  אלי
ת האכלה עמדו ,סניטציה -נכנסים לעבודה בתוך היישובים .על סניטציה ופיזור מזוןהקפדה מספקת אין ש

 .כל מה שנדרש לטיפול בנושאמחוץ ליישובים, גידור ו
 המועצה ורט"ג מעמידים פקח חדש לנושא.  .להעמיד תקציב החקלאים נדרשים

 .כולל ירי בתוך היישובים ,ת, בתיאום עם כל הגופיםוות ושיטתירמבצעים פעולות מוסד :קלנר  אורי
 בוצעו גם פעולות דילול וזה שיפר מאוד את המצב.

 
  גוייסו  בינוי. זמכר פורסםשבוע הבא י. בפינה למרכז לבעלי צרכים מיוחדיםאשכול: הונחה אבן

 משאבים רבים.
 המועצה הכינה תכנית מקיפה לפינוי  .מבקשים להקדים כמה שניתן -לפני החגים פינוי אשפה

 פסולת לפני, במהלך ואחרי החג.
  לביצוע טוב של שלושה אתגרים האיגוד נערך  .תקופה מאתגרת מאוד מהווהאיגוד כנרת: פסח

 :חדשים
 לחופשת בתיה"ס.הקדמת עונת הרחצה והתאמתה  .1
 .של הנושא היה אכיפהי האיגוד הוגדרו כחופים שקטים ותכל חופ .2
 פעולה דרמטית סביב הנקיון ואכיפה משמעותית בנושא זה. .3
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 מה עם ביה"ס מעלות הגולן? :בשן  נירה

הלימוד החדשים במצפה גולן  יביה"ס המכיל עושה שינוי אסטרטגי אזורי, פתיחת מרחב :מלכה  אלי
 אחרי פסח נעדכן.ו האב נמשך דיוק בתכנית להישאר במתכונת זו.ליכולת גורמת 

 

 ? מה פעילות המניעה?אישיהחיוב נושא ה איפה עומד יטנר:יאורי ה

 האם מפעילים את ביה"ס של החגים? ?תקציבי תכנית הצפוןכים האם ממשי :מורד   דודי
 

 של משרד התיירות הגולן לא מוזכר. יםתשדירב :אלמוזנינו  חיים
 

 .2010נוגע לחברי מליאה משנת החשוב הינו נושא  חיוב אישי :מלכה  אלי
 על כך שנראה שישו 2013 -יתה בהביקורת ש לגבילחיוב אישי  ידההיח מטעםהתקבלה פניה של המבקר 

 .דאז מליאההגזבר, וחברי האישי את ראש המועצה, באופן לחייב 
רפי ואלי לקחו אחריות להשיב  .אנו נדרשים לתשובה מקצועית ,מס הארנונה על צימריםעדכון  לגבי

ביטוח נושאי משרה במועצה  .מי שקיבל הודעת חיוב אישי התשובה עבור כל -ת עו"ד לנושא זהבאמצעו
 רפי ואלי מטפלים בזה באופן פרטי. ,לכן בהתאם להמלצת יועץ הביטוח. ,בוטל לפני מס' שנים

 שובה עם יועצת משפטית עבור כולם.ומגבשים ת
 מחיר שצריך לחייב.הנמוך מהארנונה  ףתערינמצא מבקר משרד הפנים קבע ש 2008-הנושא: ב

 .2010 -ביקורת זו הגיעה ב .נמוך שהינו ף תוקן אבל יש תעריף צימריםאותו מבקר קבע שהתערי 2009-ב
 .הנדרש , כונסה מליאה ותוקן תעריף הארנונההביקורת תקבלההכש

הדיון במליאה הביא את  .ר"למ₪  32 -כתעריף של ללמ"ר ₪  14 -כתעריף של היה מהנדרש תיקון ה
 ש, גזבר."ו רו"ח, מבקר, יועמנכחבמליאה הנתונים ואת שיעור השינוי הגבוה. 

. ההצעה פעימות שתיב את העליהקשה ולבצע  אחת הוחלט שלא להכביד על בעלי הצימרים במכה
 והליקוי תוקן. פה אחד ההתקבל

ובטעות  2009 -ו 2008של הנ"ל במאזן את ההערות , מצאה ביקורת ביצעהלחיוב אישי ש ידהיח 2012 שנתב
למועצה עם הממצאים,  2013 -מכתב נשלח ב הביקורות. בין שתי וגם לסעיף מלונות ועירבב והתייחס

 .מפורטת המועצה ענתה תשובה
העניין המהותי הוא שאנו מצטיינים בניהול תקין,  .יחסותהתעורר המבקר שוב וביקש התי 12.2017 -ב

פרסי ניהול תקין בכל שנה, הביקורת כלפי המועצה תמיד מתקשות למצוא נושאים  2003 -קיבלנו מ
 מבקר המועצה עושה עבודה מצוינת ויש ליווי צמוד של עו"ד קורין בכל תחום. מהותיים.

 פעולות חשובות:שתי כתוצאה מזה, ביצענו 
 הכנסנו ביטוח נושאי משרה. .1
  חוזים המועצה, התנהלות נושא כל כי תקין מלא, הוקם מטה שבודק ובוחן כדי לוודא שאנחנו במינהל  .2

 והמעקב יימשך לאורך כל השנה. קינה במלואהוהסכמים ת       
 

 האם ניתן לקבל מעטפת משפטית לנושא ביטוחים של פעילים בקהילה. ירון נאמן:

  :מלכה  אלי

 ם מרכז המועצות ניתן לבדוק עאולי  .ר שלנו יש קשר עם ועד מקומי בלבדזה ייבחן, חשוב לזכו
 האזוריות.

  אין שום החלטות לגבי תכנית הצפון, כי תכנית זו כבר תוקצבה  2019לגבי תקציב המדינה
קציב, אלא תה סיסרצינו ביטחונות לתכנית צפון וזה לא נכנס לב 2019-ב בתקציבים קודמים.

 בהתאם לבקשת השר., ייכנס לדיון עם האוצר
 

  9/2017אישור פרוטוקול מליאה  .2

 החלטה:

 .27.12.17מיום  9/2017מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה 
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  10/2017אישור פרוטוקול מליאה  .3

 החלטה:

 .27.12.17מיום  9/2017מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מליאה 

 

 יכל רסקין כסלו במקום יהודית רםבמליאה מהחלפת נציג רמות  .4
 

 החלטה:

 .מליאת המועצה מאשרת החלפת נציג רמות במליאה מיכל רסקין כסלו במקום יהודית רם

 

 'אביעד פרקש במקום אלי מוסקוביץהחלפת נציג יונתן במליאה  .5

 נדחה לישיבה הבאה.

 

 יאה מוטי לוי  במקום עמוס קדרוןהחלפת נציג נאות גולן במל .6

 לישיבה הבאה. נדחה

  989הצגת תוכנית עוקף כביש נווה אטי"ב  .7
 הוצג ע"י אלי מלכה

 

 אנו נדרשים לחתימה וזה מחייב להגיע למליאה. רבים יותר במקרים        

 ? ב אמורה להתרחב"כיוון שנווה אטינמצא ב לא האם מה שהוצג :הדר  חיה       

  .לא :מלכה  אלי       

 החלטה:       

 .989תוכנית עוקף כביש נווה אטי"ב את  מליאת המועצה מאשרת        

 

 אישור אכרזה שמורת טבע יער מסעדה ויער אודם  .8
 הוצג ע"י אלי מלכה

 

 .דודו פילס לא השתתף בדיון 
 

ומביאה  טחים פתוחיםהרשות מקדמת ישיבה עם מינהלת ש מה שייעודו של רשות שמורות הטבע,כל 
  ר.ושיחזרה למליאה לא החומר הסופיאחרי התהליך מגיע  לדיון.

 
 החלטה:       

 .מליאת המועצה מאשרת אכרזה שמורת טבע יער מסעדה ויער אודם              

 

 כנית בא.ת. בני יהודהה כמגישת תאישור הצטרפות ועדה מקומית לתכנון ובני .9
 הוצג ע"י אלי מלכה

 
 רוצים להגדיל את שטח א.ת. בני יהודה. התקבלו תקציבי תכנון מרמ"י.

  
 החלטה:       

 .כנית בא.ת. בני יהודהדה מקומית לתכנון ובניה כמגישת תועשל המליאת המועצה מאשרת הצטרפות               
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 2020-2019תקציב פיס  .10
 

תקציב בד"כ . ₪מ'  1.5 -המועצה מקבלת כהפיס, מפעל  דירקטוריוןאמות המידה של ל , בהתאםכל שנהב
 , ספריות וכדו'.מותבינוי אול לתקציבי משלים זה

 .מליאהה באישור 2019/20תקציבי  דים אתפיס קיבל החלטה שניתן להקהדירקטוריון 
 לב שזה יהיה עבור המועצה הבאה, עם ראש הרשות החדש. םחשוב לשי

 שחיה האזורית בדרום הגולן.הת לטובת בריכ 2019-2020את תיקצוב מבקשים לאשר 
 .הנדרשים השיקום הינו מקיף מאוד, כדי לעמוד בכל התקנים

 מכיר בשיקום זה. פיס התי שמתקצב בריכות שחיה ואין גורם ממשל
 ₪.מ'  4.5-תהיה כשל השיפוץ העלות הכוללת 

כבר )הבריכה לא פעילה  ליישובי האזור ולבית הספר מענה הבריכה נותנת .התושבים צדמצודק יש לחץ 
 (.זמן רב

 ? 2019-20 -לפיס יש עוד תקציב  :הדר  חיה

 כיום, אין.ומוכר לפי מה שקיים  :מלכה  אלי

 החלטה:        

   3, בסך אזורית בדרום הגולן.בריכת שחיה לטובת  2019-2020תקציב פיס  אתמליאת המועצה מאשרת         
 מלש"ח.        

 

  באסיפה כללית מכללת אוהלו:החלפת נציג המועצה  .11
 ור : אלי מלכה במקום מיכל רייקיןנבחרי ציב

 
כל הפעילות  לטובת קידום)כחצי שנה( להיכנס כנציג, עד לסיום הקדנציה  ,לתקופה זו מלכה מבקשאלי 

 .וכו' פיתוח מגמות חדשות, של איחוד מכללות
 

 החלטה:      
  אלי מלכה במקום מיכל :  באסיפה כללית מכללת אוהלו המועצהמליאת המועצה מאשרת החלפת נציג       
 רייקין      

 
 

ב, מבוא בישובים: גשור, אפיק, קשת, כפר חרו 2018אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .12
    רמות, גבעת יואב, נוב, שעל, עין זיון, מעלה גמלאחמה, אלוני הבשן, 

 
 החלטה:       

    בישובים: גשור, אפיק, קשת, כפר חרוב, מבוא  2018מליאת המועצה מאשרת תקציב ועד מקומי לשנת        
 חמה, אלוני הבשן, רמות, גבעת יואב, נוב, שעל, עין זיון, מעלה גמלא          

 
 

בישובים: חספין, חד נס, גבעת יואב, מרום גולן, שעל,  2016הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .13
  נאות גולןאודם, 

 
 .בישובים: חספין, חד נס, גבעת יואב, מרום גולן, שעל, אודם, נאות גולן 2016מאזן ועד מקומי לשנת הוצג 

 
 בישובים: מיצר, מבוא חמה  2017ת הצגת מאזן ועד מקומי לשנ .14

 
 .בישובים: מיצר, מבוא חמה 2017מאזן ועד מקומי לשנת הוצג  
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 י  במקום יעקב נחום, החלפת חברי ועד מקומי אפיק: יערה ששתיאל, מאיר גבא .15

 קמיליה מלכה
 החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי אפיק: יערה ששתיאל, מאיר גבאי  במקום יעקב נחום,         
 .קמיליה מלכה             

 
  במקום אהרון פריש,   נתנאל, בר אילן אילההחלפת חברי ועד מקומי חספין: אטיאס מרדכי  .16

 צביה נבנצאל            
 החלטה:              

  מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי חספין: אטיאס מרדכי נתנאל, בר אילן אילה  במקום אהרון         
 .צביה נבנצאלפריש,              

 
 

 ן מויאל  במקום אבי כהן, יעל נבוגבאי, קר החלפת חברי ועד מקומי שעל: יאיר .17
 החלטה: 

 .מליאת המועצה מאשרת החלפת חברי ועד מקומי שעל: יאיר גבאי, קרן מויאל  במקום אבי כהן, יעל נבו        
  

 
 הדר שניידר במקום איילת הלבורסן החלפת חבר ועד מקומי בני יהודה: .18

 החלטה: 

 .מליאת המועצה מאשרת החלפת חבר ועד מקומי בני יהודה: הדר שניידר במקום איילת הלבורסן        

 
 חד נס: אורנה חן במקום סמי סימנההחלפת חבר ועד מקומי  .19

 החלטה: 

 .מליאת המועצה מאשרת החלפת חבר ועד מקומי חד נס: אורנה חן במקום סמי סימנה        

 
יו, ציפי חזי, שמעון שלו, רינה שחר, -החלפת חבר ועד מקומי באלוני הבשן: תמי דה לנגה .20

 צוברייהושע בן עטר  במקום שמעון שלו, תמיר פושר, טלי לוי, תמי עטיה, עטרה 
 החלטה: 

רינה  יו, ציפי חזי, שמעון שלו,-מליאת המועצה מאשרת החלפת חבר ועד מקומי באלוני הבשן: תמי דה לנגה        
 .שחר, יהושע בן עטר  במקום שמעון שלו, תמיר פושר, טלי לוי, תמי עטיה, עטרה צוברי

 
 ת בישוב בני יהודה: פילו סיגליתמינוי חברי ועדת ביקור .21

 החלטה: 

 .מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב בני יהודה: פילו סיגליתאת מליאת המועצה מאשרת 
 

 בישוב מעלה גמלא: דותן קרמרורת מינוי חברי ועדת ביק .22

 החלטה: 

 .מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב מעלה גמלא: דותן קרמר

 
 דקל, ליאור יסעור, ואטורי נסים יסכה מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב אלוני הבשן: .23

 החלטה: 

 שן: יסכה דקל, ליאור יסעור, אלוני הב מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב
 ואטורי נסים
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 , ורד חזני, אליאב בר חימינוי חברי ועדת ביקורת בישוב אבני איתן: אלון מורשת .24
 החלטה: 

 מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב אבני איתן: אלון מורשת, ורד חזני, 
 .אליאב בר חי

 
 זיון: אירנה סנדלר, חגי דרלינג בישוב עיןמינוי חברי ועדת ביקורת  .25

 החלטה:
  .מליאת המועצה מאשרת את מינוי חברי ועדת ביקורת בישוב עין זיון: אירנה סנדלר, חגי דרלינג

 
 אישור תב"רים .26

 הוצג ע"י עמיחי אלבה. 
 .ש"ח מיליון 50 -כהוצגו תבר"ים לסגירה ותבר"ים חדשים בהיקף של  

 החלטה : 

 .בפניה ע"י עמיחי אלבה, מנכ"ל המועצה שרת את מסגרת התב"רים כפי שהוצגההמועצה מאמליאת 

 

 שונות .27
 

 מימון של אישור תוספת תקן כ"א חדש שהתקבל ובהתאם ל ,משרה 50% -הגדלת תקן כ"א פסיכולוגים ב

 משרד החינוך.

 :החלטה

 .משרה 50% -הגדלת תקן כ"א פסיכולוגים במליאת המועצה מאשרת את 

 

 2018החל מחודש מרץ משרה  75%-ל 50% -מ )שי אפרים( במרכז חוסן י"צחת הגדלת תקן כח אדם רכז. 

 :החלטה

  .2018החל מחודש מרץ משרה,  75%-ל 50% -מ רכזת צח"יהגדלת תקן כ"א מליאת המועצה מאשרת את 

 

 ת צעירים לתכנית מרחב לקידום תעסוק ריכוזבעבור תפקיד  ,משרה 50%של  ,הגדלת כ"א באגף יעוץ וטיפול

 בהתאם למימון משרד הרווחה. במצבי סיכון

 :החלטה

לתכנית  ריכוזבעבור תפקיד משרה  50%-באגף ייעוץ וטיפול בהגדלת תקן כ"א מליאת המועצה מאשרת את 

  .ת צעירים במצבי סיכוןמרחב לקידום תעסוק

 

  50%)עובד בהיקף של  נוספת של מבקר המועצה עבודהשל המליאה לאישור נדרש ע"פ חוזר מנכ"ל חדש 

האישור ניתן בהתאם לחוו"ד משפטית בתצהיר העובד וכי אישרה כי אין ניגוד עניינים או פגישה  .משרה(

  .בעבודתו במועצה, לאור עבודתו הנוספת לאחר המסמכים שהוצגו

 :החלטה

 מליאת המועצה מאשרת עבודה נוספת למבקר המועצה, שמעון דיין. 
 
 

 רשם : עמיחי אלבה  


