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 :חיים רוקח - . דיווח1
 

למידה,  מפגשיבמהלך הימים האחרונים קיימנו הרבה מאוד  .מליאות בהתאם לנדרש שלושמקיימים היום אנחנו 
בחינוך בחלק מהדברים יש  'דוגל .כל נושא נבדק לעומק, אוספים נתונים נושאים.לגבי הרבה  מספיק יודעיםעדיין לא 

מדייקים  . אנחנואני לא בטוח שביה"ס במעלות הגולן יפתור לנו את כל נושא תלמידי הצפון והדרום מידע חדש ועדכני.
ועדת חינוך תעסוק בזה בצורה משמעותית לטווח הקצר  שנים כדי לגבש תמונת מצב מלאה. 5את הנתונים לטווח של 

רוצים להיכנס לתכנון מפורט ואז  גבוהות.ההקמה הינן עלויות וור לביה"ס הדמוקרטי כיום יש לנו איש והארוך.
כנ"ל  .ולגייס משאבים, כולל השתתפות מועצהנדרש לסיים תוכניות  ,ביה"ס מעיינותלגבי כנ"ל  .קדםתלראות כיצד נ

במקביל נמשכת הבניה של  .נדרש גיוס תקציב ,₪מ'  16צפי עלות ₪ , מ'  11קיים תקציב של  -האולפנה בקצריןלגבי 
 ביה"ס שורשים, כאשר ממתינים להרשאה נוספת של משרד החינוך.

 
 אם נדרש עוד מחקר ותכנון? העדכני, מה הצפי -מבחינת הלו"ז לביה"ס נוסף :פוגל אמיר
בתוך חודשיים ההחלטות צריכות להיות ברורות כדי  .ועדות המועצה יעבדו כדי שהכל ינוע יותר מהר :רוקח חיים

 שנוכל להתקדם.
 בינוי מוס"ח? 100%האם המדינה לא ממנת  :פרקש אביעד

 לא, יש פערים. :רוקח  חיים
 .כדי להשלים את פערי התיקצוב וגייסנו משאבים נוספים₪ מיליון  3 -קשת השתתפנו בביה"ס בב :קלמנוביץ  רפי

נקיים ועדות נוספות לתחום ותיקים ותחום הבריאות, כדי  .צריך את העזרה שלכםוים הכל אנחנו מדייק :רוקח חיים
 נושאים אלה.גם לקדם 

 שקעות, מה הבור התקציבי שמדובר עליו?הכתוצאה מה :צברלינג אדם
קיימות הרשאות ב₪ מיליון  64 -יש למועצה כשראינו במשרד הפנים, אצל בועז, מנהל המחוז  :רוקח חיים

 טים.לפרויק
וגם לשמוע את  נשמח לשמוע הודעה רשמית .את תפקידו ביקש לסייםככל הידוע לי מנכ"ל המועצה  :היטנר אורי

נראה לי שלא ניתן למנות מנכ"ל עד שלא תסתיים פרשת המסרונים  הסיבות שהובילו אותו לקבלת ההחלטה. בנוסף,
 .רפה מנושא זהאלא  ,כיו"ר ועדת ביקורת .ונבין מי קשור אליה

 לפני מינוי סגן? אתה שופט לפני שנבדק העניין. הדבריםלמה לא אמרת את  :גאון רונן
התחלתי כמנהל מח' קליטה  .שנים 8-אני עובד במועצה קרוב ל .אורי אליי שהפנהאתייחס לשאלה  :אלבה עמיחי

העת הזאת  .המועצהנפלה בחלקי הזכות לשמש כמנכ"ל האחרונות נתיים צמיחה דמוגרפית, אח"כ כמנהל אגף ובשו
מועצה  המועצה מבחינתי היא בית והינה את לאתגרים חדשים.צהזמן הנכון לפנות את מקומי ולהינה מבחינתי 

עד  בתפקיד אהיה וכך גם אמרתי לחיים כשהודעתי לו שאני מסיים. מצויינת ותמשיך להיות מצויינת, אני בטוח בכך
 .לטובת המערכת נדרשש המוכל  חפיפהנבצע יים הליך מסודר לבחירת מחליף, יסתש

היה חשוב לי שעמיחי ימשיך איתי, אבל אני מקבל את בקשתו, אמרתי לו  מההודעה של עמיחי. הופתעתי :רוקח חיים
מדובר במשרת אמון, ישבתי עם גל לחשוב מה חשוב לנו, טרם קיבלנו החלטה, אבל לא ארצה שזה  שקשה לי עם זה.

 .קח הרבה זמןי
 האם בוצע תעדוף של נושאים חשובים? אליק:אבנר 
אלה הנושאים לטיפול, כל נושא כזה הוא  .יש בעיה של תעסוקה, בניה וקליטה זה. בשלב זה גדול מדי :רוקח  חיים

אין בתים, אין אזורי מסחר, אין משרדים וזו בעיה ענקית, נדרש להחלטת בפועל  . בקליטה אנחנו חייבים בתים.מטורף
 ני ציבור ועוד.ממשלה לכל נושא מב

 נוספים?אם הקושי התקציבי הוא כפי שמתואר, ולא נצליח לבנות ביה"ס, איך נצליח לפתח דברים  :הילמן גלעד
ים ויהיה חלק לכל משרד ממשלתי שייתן את ינבנה תוכנית אב מקיפה וכוללת לכל הנושאים האקוט :רוקח חיים

 .התקציב שלו
 מה עם תכנית הצפון? :הילמן גלעד
 תכנית הצפון כמעט לא משפיעה על הגולן. :וקחר חיים
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 ?כפי שציינת קודם מתי תהיה תכנית כזו :רגב  יעל

נעבוד על תוכנית גדולה ונקדם אותה עם מי שישב  לממשיכים לעבוד, ממשיכים לגייס משאבים, במקבי :רוקח  חיים
 חודשים תהיה תכנית גדולה, אחרי שהועדות ישבו על זה. 5 -ל 4בין  בממשלה.

 
 

 שובים אלה שמתפתחים מהר?שלא יהיה ביה"ס במעלות הגולן לי האם יכול להיות :פרוחי הרצל
 לא אתחמק משום דבר, יכול להיות שנבנה ביה"ס קצת יותר קטן במתכונת מסויימת. :רוקח חיים

אנחנו מכינים דיון, עם כל המצב הדמוגרפי, חיזוי  ספר בהתאם לצורך.ם בתי התמונה המצטיירת היא שנקי :גפני גל
 לפתחנו, בהתאם לצרכים שישנם. נמצאותכל השאלות  .וכל המשמעויות הנלוות

 נעשתה כבר עבודה יסודית. :פרוחי הרצל
את הדברים דייק נ .יש פה השפעות רבות לא בטוח. אפתח ביה"ס חדש, כל ילדי גמלא יבואו אליו? םא :רוקח  חיים

 מול הנתונים בפועל.
 נעשתה תכנית אב, מבקשת לקבל אותה. :שמעונוביץ  קרן

 תקבלו. :רוקח  חיים
 ?באיזה פורום הדיון יהיה :שמעונוביץ  קרן

 נקדיש תשומת לב רבה לדברים. .שותפים נוספיםעם בתחילה דיון פנימי, לאחר מכן בועדת חינוך ו :רוקח חיים
 
  9/2018מליאה . אישור פרוטוקול 2

 החלטה:
   06.12.18 מיום 9/2018מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 

 0 -, נמנע0 -, נגד28 –בעד 
 
 10/2018אישור פרוטוקול מליאה  .3

 החלטה:
   06.12.18 מיום 10/2018מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה 

 0 -, נמנע0 -, נגד28 –בעד 
 
  2019צו הארנונה לשנת . 4

 רפי קלמנוביץ', גזבר המועצה, הסביר על צו הארנונה.
 חייבים לאשר במועצה.ש צו ארנונהרשות לכל 
 .0.32% -מחויבים להעלות ב . בשנה זוהחלטות משרד הפניםל ובתהאםנקבע לפי מחיר למ"ר הצו 

 .מחויב ע"פ משרד הפנים"הטייס האוטומטי" הבגין  העליה היא רק  .המחיר שנקבע הוא המינימום לפי חוק במועצה
 מענק איזון, לא ניתן לרדת מהמחיר המינמלי שקבע משרד הפנים. לרשותכל עוד יש 

 
 ?ספרות אחרי הנקודה 4למה : גאון רונן

 .ברכיבים בהם הסכום נמוך זה מחוייבמאיה קורין: עו"ד 
 שמענו שיש חיוב אישי לגבי נושא זה?: גאון רונן

 סקר את הנושא ואת השתלשלות הארועים. במענה לשאלה זו, רפי
 הצבא משלם ארנונה?:הילמן  גלעד
 משלמים לפי המחירים הקבועים בהנחיות. :קלמנוביץ רפי

 
 יושב על המועצה?החלטה שגויה שלנו, האם יש הגנה משפטית או שזה במידה ויש  :פרוחי הרצל

 חבר המליאה, כמובן הכל בהתאם לביטוח.אחריות  :קלמנוביץ רפי
 וסה, אבל לא תקשורת.פבצו יש הרבה קרקע ת :פוגל אמיר
 פטור.תקשורת יש על סעיף  :קורין מאיהעו"ד 

 
 החלטה:

 .כפי שהוצג בפניה 2019לשנת  את צו הארנונה מאשרתמליאת המועצה 
 0 -, נמנע0 -, נגד28 –בעד 

 

 
 חיים רוקח, ראש המועצה

 יו"ר הישיבה         


