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 פרוטוקול
ו .1  חדיו

בישוב החדש רמת התקיים בשילוב ישיבת ממשלה  היסטורי ומרגש אירוע :חיים            

י .טראמפ הכרזת , הראשון :ישוב חדש יש שלושה שלבים עיקרייםבהקמת 

ים הנתונ לבדיקתצוות מוקם  הלאחרי להקים ישוב חדש על כוונתהממשלה ה

משרד ו, משרד האוצר שניבשלב  .לוועדה הארצית הנתונים ומגיש את הכרחייםה

 תקציבלפי  תכניותת רים הגשמאשו מעבירים אומדנים לתקצוב והבינוי השיכון

כמות , נקבע מיקום הישוב שבההחלטת ממשלה שניה , שלישיב של .מוצע

 וב. תקציב שנקבע לצורך הקמת היש מגרשים,

להקמת היישוב  השלב הראשוןבוצע ישיבת הממשלה שהתקיים אתמול, באירוע                              

 בגולן.רמת טראמפ 

הישוב קלע הנהגת שיועד להרחבה ג' של קלע. על שטח בחלקו החדש יבנה היישוב                             

זו והכריזו  שכונות ההרחבה שפותחו הי בעבר שלא ישקיעו בפיתוח של הרחבה 

יינתן סמל ישוב חדש והוא מופרד לישוב לכיוון מערב.   בכל מקלע.רמת טראמפ 

ע קיימת מאושרת "בבחירת שטח זה להקמת היישוב החדש כיון שיש תביתרון ה                             

 תח.מגרשים שאפשר להתחיל לתכנן ולפ 97ל 

ויביאכ, ישוב נוסף בצפון הגולן יחזק את הישובים הקיימי"כמו               בעקבותיו  ם 

 התפתחות תעסוקתית באזור.             

 ותאשר השנייהממשלה הישיבת חודשים תתכנס  6השאיפה שבתוך כ  :ז"לוצפי                              

ניתן להתחיל לקלוט לישוב כיון שהקרקע שייכת מקביל ב את הקמת היישוב. 

ש "עם היועמ עצותיבהתי לכן,לחטיבה להתישבות אבל נחשבת לשטח קלע. 

יוגדרו כנקלטים  למועצה, הוחלט להוציא מסמך הבהרה לנקלטים ראשונים והם 

רמת  :דיון ושיח סביב נושא השםהתקיים   פרויקט ולא לישוב.\לתוכנית

עדת השמות בהחלטה של ומסביר כי מדובר חיים                          .טראמפ

  לתית וכיון הממש

ועוד  שזה בנית הישוב החדש-שההזדמנות כלכך גדולה מתעסקים בעיקר

 הזדמנויות רבות שמגיעות עם זה.

ה שאתם חושבים. אני אומר הזה יצר, היא הרבה מעבר למההזדמנות שהדבר  

וחצי,  ויעידו חבריי, בחודש ,את זה בצורה הכי פשוטה. מה שקורה לנו כאן

החודשיים האחרונים הוא מטורף. בכמות המשקיעים שמגיעים לכאן, 

 יישבותהאמריקאים. בכמות ההתעניינות שיש  לנו לגבי היישוב הזה, ובכלל בהת

 , . אני לא יודע כמה יש  ו בשבוע שעברפניות הי 250מעל ברמת הגולן ביום רביעי

 לי פרסום.היום. ב
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  3/2019ה אישור פרוטוקול מליא .2

 אושר פה אחד. :החלטה       

 

 4/2019אישור פרוטוקול מליאה  .3

 אושר פה אחד :החלטה
 

 .ארי גולנדסקי במקום פיני ירון מרום גולן במליאה החלפת נציג  .4

 אושר פה אחד :החלטה

 

 .שירה ביידר, צחי עמיעד, דרור ביידרבמקום  אסנת דרעיבמליאה  מיצרהחלפת נציג  .5

 אושר פה אחד :החלטה
 

 אגאי. זז קהילתי גולן  בהשתתפות שרון פדו"ח מצב מרכ .6
  .הבראה מוצלחשנים בהליך  10ח, המרכז הקהילתי נמצא מזה כ "ח אלון מררי מציג את הדו"ור

   .את מקורות התקציב של המרכזמציין אלון 
 

 2018ולן לשנת הצגת מאזן מרכז קהילתי ג .7

משאבים לפי תחומי עניין, יישובים,  של המרכז הקהילתי וחלוקת דיון סביב נושא התקציבפתח תה
 להציג במליאה נפרדת את פעילות המרכז הקהילתי לעומק.הוחלט חתך גילאי ועוד. 

 2018המליאה מאשרת את מאזן מרכז קהילתי גולן לשנת  :החלטה
 

 דו"ח מצב קולחי גולן בהשתתפות רוני זיגלר .8
גולן ולן. חברה עירונית של המועצה האזורית גהינה קולחי גולן           הקימה אתקולחי 

גולןבשוטף , ארבעה מת"שים בגולן ישתשתיות הביוב מחוץ לישובים.   קולחי 
 שפכיםהאת "ש. עד למת יםהפרטי יםתאת כל קולחות הביוב מהב מתפעלים

גולן להשקמעבירים אותם ו לקולחים הופכים   חקלאית.יה למי 
 עלות החרמון. ל באזור"חיבור אתר החרמון למחנות צהפרויקט  :פרויקטיםהצגת 

 ןמיליותתף בפרויקט בעשרה משרד הביטחון מש. ח"ש מיליון 12.5 פרויקטה
 וחצי.  מיליון, רשות המיםו יםשקל

 אליעד.-בוילו שהתח אשוןהישוב הר ביישובים. שיקום תשתיותהינו, נוסף פרויקט         
 בצומת מחנה חדש למערכת מחברים זו ובהזדמנות הקווים לאליעד.  מחברים את        
 .₪ מיליון 2-כ פרויקט שלעל. מחנה אל ,אליעד        
 הולכהכולל קו ה חוות רמות לדוגמא כמו, יזמות פרויקטים שלקיימים כ, "כמו        
 .ח"מיליון ש 9כ בעלות של ושב רמות עד למאגר רמותממ        
 כל ישובי הגולן.תשתיות של ה ישוקמו רושתוך עשהמטרה         

 

  2018הצגת מאזן קולחי גולן לשנת  .9
 ח יצחק פופר."רו :מציג

גולן לשנת  :החלטה  .2018המליאה מאשרת את מאזן קולחי 
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 רפי קלמנוביץ, גזבר המועצה. מציג 1/2019ר המלצת ועדת תמיכות מס' אישו  .10
 במועצה.וועדת תמיכות ולפיהם פועלת  לוועדת תמיכות חוקים וקבענ 2006-ב

ו, מנכ"ל המועצה :בוועדה סת ודנה בבקשות בין מתכנהוועדה  .משפטייועץ גזבר 
להשאיר את התקציב כמו בשנה הוחלט . לשנה הבאהנובמבר -ראוקטוב חודשים

נעשה מתוך שיקולים העמותות  התקצוב ביןחלוקת  .₪ 500,000ס "שעברה ע
 .הגיוניים

המלצות הוועדה המקצועית לענייני תמיכות לשנת לקבל את ד פה אח אושר :החלטה
2019 

 

 במקום שירה ביידר. החלפת נציג  מליאה בדירקטוריון קולחי גולן .11

 ג מליאה בדירקטוריון קולחי גולן.כנצימליאת המועצה מאשרת פה אחד את ברוך כהן  :החלטה

 

 .במקום אבי שרון גולן בדירקטוריון קולחי ועצה בד מת עוהחלפ .12

המליאה מאשרת פה אחד את יעקב ביקוב, מהנדס המועצה כנציג עובד מועצה  :חלטהה
 בדירקטוריון קולחי גולן.

 

 .במקום הרצל פרוחי ומוטי פיאדהים בועדת בטחון החלפת נציג .13

אטורי כנציגי מליאה בועדת המליאה מאשרת פה אחד את מינוי של ברוך כהן וניסים ו  :החלטה
 .ביטחון

 

 .במקום הרצל פרוחיהחלפת נציג בועדת מל"ח   .14

 ח."ך כהן לנציג מליאה בועדת מלהמליאה מאשרת פה אחד את המינוי של ברו :החלטה
 

 . רונן תדהר במקום החלפת נציג בועדת הנחות .15

 הנחות.לנציג מליאה בועדת  ירון נאמןהמליאה מאשרת פה אחד את המינוי של  :החלטה
 

 במקום קרן עמור כרם של נרצחי טרורחת זלהנצ יג בועדההחלפת נצ .16

 .הנחותבועדת ר "ויולנציג מליאה  ירון נאמןהמליאה מאשרת פה אחד את המינוי של  :החלטה
 

 גל גפני וליאור רוכמן.בחירת נציגים למיגל :  .17

 כנציגים במיגל. גל גפני וליאור רוכמןהמליאה מאשרת פה אחד את  :החלטה

  

 בריאות לועדתציבור  הוספת נציגי .18

 .בוועדת בריאות גת ציבוריכנצ ליאל יוסיפוןאת להוסיף המליאה מאשרת פה אחד  :החלטה
 

 :תיירותלועדת הוספת נציג מליאה  .19

 ות.תיירועדת בכנציג מליאה  המליאה אשרה להוסיף את  :החלטה

 

 הילמןהוספת נציג מליאה לועדת חינוך גלעד  .20

 חינוך.בוועדת  מליאה גיכנצ גלעד הילמן את צרף להמליאה מאשרת פה אחד  :החלטה
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   , בני יהודהאורטל: יםבישוב 2018ן ועד מקומי לשנת הצגת מאז  .21

  .2018ת מאזן וועד מקומי לקיבוץ אורטל ולבני יהודה לשנת המליאה מאשר :החלטה
 

 .מיכל פארןבמקום  אתי מרקס: באלרוםהחלפת חברי ועד מקומי  .22
 אושר פה אחד החלפת חברי וועד מקומי באלרום. :החלטה

 

 יהודה פארן ואלי גל.חברי ועדת ביקורת בישוב אלרום :  אישור .23
 באלרום. ועדת ביקורתאושר פה אחד החלפת חברי  :חלטהה
 

 .  2018סגירת תב"רים לשנת  .24
 ם נסגרים מאוזנים"התבריכל המועצה מציג. גזבר –פי ר
 2018ם "סגירת תבריאושר פה אחד  :חלטהה
 

 אישור תב"רים .25
 לעיון. ם חולקה"התבריטבלת 

 ם כפי שהוצגה."יהמליאה מאשרת את טבלת התבר :חלטהה
 

 גולן. ארכיון ה בנושאשאילתה  .26

וכל  של הגולן הההיסטורימציג את הערך שהוא רואה בארכיון הגולן שמאגד בתוכו את -הייטנראורי 
 .כרונות של וותיקי הגולן עד היוםיהז

עובדים בארכיון שני עובדים ובנוסף יש כיום . זורית גולן ולמועצה מקומית קצריןלמועצה אהארכיון 
 מתנדבים.
להפעיל את  י המועצות ומועצה מקומית קצרין הודיעה שלא תוכל להמשיך"מתוקצב ע הארכיון 

 המקום מבחינה תקציבית.
 .ולגולן לציבורגדולה שתרומתו ולראות בו ערך  פועל היום ממליץ להשאיר את המקום כפי שהואאורי 

  

 ני כ"א.תק .27

 מסדר היום.הורד 

 

 שונות. .28

קייק בחתימת ראש ראשות בנושא דרך את הוצאת מסמך מאשר לאבו מתבקשת לדון ולאשר המליאה 
י מליאה אך יצא בחתימה "משותפת לאתר אבו קייק, מאחר ןהמסמך שהוצא לפני מספר שנים אושר ע

 ב במקום בחתימת ראש מועצה."ף תושל מנהל אג
   .קמך בנושא דרך גישה לאתר אבו קייחתימת המס פה אחד אתהמליאה מאשרת  :חלטהה
 
כדי  בצורה בלתי רגילה ועזר שהתערב ופעל איפה שהיה צריךלהודות לחיים  מבקש* 
 .ףטון קטי 40 כקטיף. של  יומייםהציל ל

 

 

 

   


