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 אלי מלכה : – דיווח .1
 קדנציהאת ההבת, מדובר בישיבה משמעותית שמסכמת  זומנו גם מנהלי האגפים וחברות ולישיבה ז

 .אים לפועל את המדיניות שנקבעת כאןמנהלי האגפים מוצי .הנוכחית ואת העשיה בכל התקופה הזו
 

 דיווח:

כפי הידוע לכם,  .אורי קלנרבמועצה  לגבש תכנית המשך לפרויקט הנחלות, שקידם וסיימנ -חקלאות  *
, בראשות מנכ"ל ל הפרויקטש בגולן. ועדת ההיגוימאוד משמעותי וגדול פרויקט הנחלות הינו פרויקט 

שנת . ביקשנו הארכה גם ל2019-2020 שניםהחלטה להאריך את התוכנית גם ל הבליהחקלאות, ק רדמש
, קרקעות, תשתיות ציבוריות חדשים לפינוי מוקשים, קווי הולכהשכוללת תוכנית משלימה  , עבור2021

סיורים רבים של כל הגורמים  האחרוןקיימנו בחודש במקביל  מלש"ח. 500 -כהיקף השקעה ועוד, סה"כ 
 מות ועוד.אוגרר, ועדת פיבה להתיישבותהחקלאות, חט רדמש לתכנית: הרלוונטים

נמשכת במלוא  חנכנו את הקמפוס החדש של ביה"ס לבנות בקשת, הרחבת ביה"ס המכיל שורשים -חינוך  *
 .בימים אלה בגולן בהיקף גדול מאוד במוסדות החינוך ותעבודבאופן כללי, ישנן  .המרץ

 .אומי עין קשתות, באירוע מרגש ומיוחד מאודחנכנו את אתר המורשת הל -עין קשתות  *

כל יום הגיעו ב .בקנה מידה ארצי ,חשוב מאודוקהילתי ערכי -פרויקט חינוכי - פרויקט בעקבות לוחמים *

 פרויקט נהדר זה.מסגרת אלפי בני נוער לגולן ב

כפי שדיווחנו ₪. מליון  30פרויקט המגורונים יוצא לדרך, לאחר שאושר למועצה בהיקף של  –מגורונים  *

והצגנו, הצוות המקצועי של המועצה גיבש את הקריטריונים ואת רשימת הישובים ובהתאם לכך יהיה 

 הביצוע.  

 ?SMS -מה המועצה עושה בעניין הודעות ה אורי הייטנר :
אלא נעשתה פעילות  ,לא היתה חדירה לרשת החקירה.ה והם מקדמים את הגשנו תלונה במשטר אלי מלכה :

אותי,  והפתיעשהיו כמה נקודות לא טובות במערכת הבחירות  . כאן יםרוק . חבל שדברים כאלהתאחרסייבר 
תשמור על  שאחרי הבחירות המליאהחשוב ובעיקר  ,שזה לא יימשךומאמין מקווה  וכו'.הבטים של לשון הרע 

 .כובד וראוי, כפי שהיה כאן תמידהלך רוח מ
הזה.  ההתנהלות בפורום היא בכל קנה מידה, גולן היא מועצה מצליחה עצה אזוריתכזית שמורהסיבה המ

זה מפתח אדיר להצלחה  .לכל ישוב יש נציג אחד, הדיון תמיד ענייני ומעולם לא משמיץ ולא סקטוריאלי
 ולתחושת האחריות על האזור.
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 איפה עומדת תכנית מיגון הצפון? איפה עומד ביה"ס החדש למעלות הגולן? דודי מורד :
 :מלכה  אלי

 כיוון שאגף תקציבים מעכב כיום רבות אחרות כניותת , כמובתקופה זו עהתקתכנית מיגון צפון נ ,
 מקווה שזה ישתחרר בקרוב. .התגלה גרעון גדול מהצפויש בשל כךכמעט כל תכנית, 

  ברגע  .שיתוף ציבור מעמיק ורחב נדרש .יה"סתנכנס לדיון עם התושבים ובביה"ס במעלות הגולן
 ואזור רישום של בית הספר.סופי יצטרכו להחליט לגבי מיקום  ., התשתית מוכנהחלק זה יםישיסת

 
 

  5/2018אישור פרוטוקול מליאה  .2

 :החלטה

 .29.7.18 מיום 5/2018 מליאה פרוטוקול את מאשרת המועצה מליאת

 

  6/2018אישור פרוטוקול מליאה  .3

 :החלטה

 .29.7.18 מיום 6/2018 מליאה פרוטוקול את מאשרת המועצה מליאת

 

 2018-2013סקירת נושאים מרכזיים בקדנציה  .4
 הוצג ע"י אלי מלכה

  
הם: חינוך, בינוי, גני שעשועים, שיקום תשתיות, תיירות, גיוס יובינלתקופה זו ים ימרכזנסקרו נושאים 

 .ועוד פיתוח, כ"א, תקציב שוטף, אשכול גליל מזרחיתקציבי 

 
היא זו מבקש להודות לכל חברי המליאה על האמון הרב, השותפות, הרוח הגבית, האווירה שאלי 

 מאפשרת לחלום, להעיז, ליזום ולדעת שיש פה חבורה שמאמינה באנשי הביצוע של המועצה. ש
 כל דבר, עם כושר ביצוע יוצא דופן. נבחרת נהדרת, שעושה ומקפידה עלעובדי המועצה הם 

 
 חברי המליאה ברכו והודו לאלי על עשיה משמעותית, ענפה, ברוכה ומדהימה בכל שנותיו למען פיתוח

 .בל התחומים הגולן וקידום
 
 

 יוצג ע"י רו"ח אלון מררי - 2017דוח כספי מועצה לשנת  .5
 

 .מררי אלון ח"רו י"עבפירוט  הוצג
 

 

  2019תבחינים לתמיכות במוסדות ציבור לשנת  .6
 'קלמנוביץ רפי י"ע הוצג

 
 .שהם כפי נשארו התבחינים, השתנו לא התמיכותהחומר הועבר אליכם וכפי שראיתם  :'רפי קלמנוביץ

 
 :החלטה

 .2019 לשנת ציבור במוסדות לתמיכות תבחיניםה את מאשרת המועצה מליאת

 
 
 
 

mailto:lishka@megolan.org.il
mailto:lishka@megolan.org.il


 המועצה מנכ"ללשכת     

 12900קצרין  13ת.ד. 

 04-3732080טלפון 

 04-6961535פקס 

lishka@megolan.org.il 

http://m.e.golan.org.il 

 

  

 

 מדיניות דיור לגיל השלישי .7
 .מנהלת מח' ותיקים שנבור,-, מנהלת אגף קהילה ולי אליןגלבוע הציגו סיגל

 

נסקר  השונים שהתקיימו לאורך השנים ונוגעים לגיל השלישי בגולן. תהליכיםהניתנה סקירה על 
ובעקבותיו חלו התפתחויות רבות בתחום הותיקים בגולן. נסקר  2013שנת בהרחבה תהליך שהיה ב

גי משרדי יתושבים, נצ הכוללהתהליך האחרון שבוצע בשנה האחרונה, עם צוות היגוי רחב ומגוון בפירוט 
 ממשלה ונציגי מועצה.

 
דים ואת כל מה שנדרש ע"מ להיערך בעלי התפקיאת את התקציבים, ידענו לגייס  למזלנו אלי מלכה:

 .לנושא הותיקים כנדרש

 האם הדו"ח המסכם פורסם לתושבים? :כהן  זיוה

 פרסום וכו'. של הדברים, בצע דיוק. נע למליאהעבר את צוות ההיגוי ועכשיו הגיהדו"ח  :גלבוע  סיגל

 איש שעליהם מתבססים הנתונים? 130 -איך הגעתם ל :הדר  חיה

 בעיקר דרך רכזי הותיקים. ,שוביםפרסמנו בשישי בגולן ובי :גלבוע  סיגל

שהיתה כמו מנת הותיק א ולא רק יישובית, מעין ות מועצתיתחשוב שתיהיה לקיחת אחרי :פלכסר  חגי
 .עם הישובים אמנת השותפות

 

 למה עסקו כאן רק בנושא דיור?בנוסף, . מימוש יצריך תקציבים גדולים מאוד: בוגדנובסקי דורון

 האם יש נושא שכבר    האם נלקח בחשבון שהורים מבוגרים גם עוזבים ועוברים ליד ילדיהם? :כהן  זיווה 
 ?מבל מה שהוצג קודם 

אחד הנושאים המשמעותיים שעלו בישיבות שיתוף הציבור. נמצא שקרבת נושא הדיור היה סיגל גלבוע : 
 ההורים לילדיהם מהווה שיקול מכריע בבחירת מקום המגורים.

 

 היות חלק מתהליך זה.כון, שמחתי לעבודה מדהימה, שנעשתה בזמן הנ :דגן  ירון 
 כרונולוגי.בגיל צריך לעסוק בגיל תפקודי ולא מאמין ש 
 זה יאתגר אותנו להגיע לפתרונות אחרים. זל שהציבור לא רוצה בית סעודי וגם שאין מספיק נפח, כי מ 
 

 

 אישור הצטרפות המועצה כמגישה להרחבת התב"ע של עמותת רוח הגולן בחספין .8

 ועד היישוב חספין להסרת הנושא מסדר היום.לאחר שפורסם סדר היום, נשלחה בקשה של               

 יש, הבחירות למועד הקרבה ובשל הישוב עמדת נוכח כי ומצא הטענות את בדק מועצהשל ה ש'יועמ
 .היום מסדר הנושא את להסיר

 
 .היום מסדר הנושא הוסר לכך בהתאם

 
 

 ודויד צוקרמן רפי קלמנוביץ' –שינוי מורשי חתימה בחשבון הבנק בב"ס הצבי  .9

 :החלטה

 ודויד' קלמנוביץ רפי – הצבי ס"בב הבנק בחשבון חתימהה מורשי שינויאת  מאשרת המועצה מליאת

 .צוקרמן
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 בישובים: אודם, קשת, יונתן, אבני איתן, אלרום  2018אישור תקציב ועד מקומי לשנת  .10

 :החלטה

 .אלרום, איתן אבני, יונתן, קשת, אודם: בישובים 2018 לשנת מקומי ועד תקציב מאשרת המועצה מליאת

 
 

 בישובים: אלוני הבשן, אבני איתן   2017הצגת מאזן ועד מקומי לשנת  .11

   .אלוני הבשן, אבני איתן :בישובים 2017 לשנת מקומי ועד מאזן הוצג     

 

 אישור תב"רים .12
 'קלמנוביץ רפי י"ע הוצג     

 
 : החלטה

 .המועצה גזבר, קלמנוביץ רפי י"ע בפניה שהוצגה כפי רים"התב מסגרת את מאשרת המועצה מליאת

 

 שונות .13
משכר מנכ"ל. בהתאם לחוזר שפורסם ע"י אגף השכר  95%נכון להיום שכר מנכ"ל במועצה עומד על 

 והסכמי עבודה ובו עודכן טווח השכר של בעלי תפקידים סטטוטוריים, נבקש  את אישור המליאה 
 .1.10.18 -, החל מ100% -לעדכון שכר מנכ"ל ל

 
 החלטה :

 .1.10.18 -החל מה 100% -מליאת המועצה מאשרת עדכון שכר מנכ"ל ל
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 רשם : עמיחי אלבה       
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