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הקמת בי"ס יסודי אזורי חדש
אישור ערבות לקבוצת כדורסל בוגרים.
אישור תב"רים.
קביעת מודד לבחירות למועצה.
הצגת טיוטת חוברת סל שירותים.
האצלת סמכויות לוועדים מקומיים.
שונות.

 .1הקמת בי"ס יסודי אזורי חדש
חנן  -יש בכוונת המועצה לאור הגידול הדמוגרפי להקים בי"ס יסודי חדש.
בביקור שלי בפלגים שמעתי ממנהלת בית הספר והנהלת בית הספר שהם
מעדיפים שבית ספר פלגים לא יורחב וישאר על  12כיתות ובביקור של אנשי
מיפוי משרד החינוך המלצתם הייתה על הקמת בית ספר חדש ולא הרחבה של
פלגים ל 18-כיתות.
אברהם  -עפ"י התוכנית המקורית קיימנו דיונים עם קיבוץ הזורע לתכנון
והרחבת בית הספר פלגים וכן העברנו את שטחים מהזורע לצורך הקמת בית
הספר ,תהליך שערך זמן רב .עם סיום התהליך נפגשנו עם אנשי מיפוי של משרד
החינוך לבקש הרשאה להרחבת בית הספר פלגים .בבדיקה שנעשתה תוך כדי
הפגישה נמסר שכדאי לנו לשקול שוב את נושא ההרחבה ובמקום להרחיב ב6-
כיתות להקים בית ספר חדש של  12כיתות ,היות והקמת בית ספר חדש עתידי
של  6כיתות לא תאושר מאחר ומשרד החינוך לא ממליץ על הקמת בתי ספר
קטנים ,והמצב הדמוגרפי העתידי לפי הצפי ייצור מצב שיהיו במועצה  2בתי
ספר של  18כיתות מלאים ולא יהיה מקום לאכלוס תלמידים נוספים .התוצאה
היא שנצטרך להרחיב בית ספר ל 24-כיתות דבר היוצר מצב של בית ספר "ענק"
ולא מומלץ ,לכן העדיפות היא לבניית בית ספר צומח חדש של  12כיתות .מנהל
תחום מיפוי במשרד החינוך וצוותו הגיעו לביקור במועצה נפגשו עם מנהלת
בי"ס פלגים ושמעו גם את רצונה שלא להרחיב את בית הספר.

לאחר ביקור במתחם יד לבנים ששם מתוכנן הקמת בית הספר מומלץ על ידם
שנגיש בקשה להקמת בית ספר חדש ומשרד החינוך יתמוך בה.
אלון פלד  -הזורע רואים את פלגים כנכס של הקיבוץ והמועצה .קיים שיתוף
פעולה טוב בין בית הספר והזורע .בית הספר חשוב להזורע ואנו מבקשים
להעלות מספר נושאים :אני שלוש שנים עוסק בהרחבת בי"ס פלגים והיו הרבה
החלטות של הזורע שלקחו בחשבון את הרחבת בית הספר ,כתוצאה מכך שונו
תוכניות בינוי של הקיבוץ מתוך התחשבות בהרחבת בית הספר .החלטה שלא
להרחיב את בית הספר הפתיע אותנו .אנו מבקשים לשמור על  12כיתות מלאות
בפלגים עם  350תלמידים ושבית הספר לא יוזנח מול בית הספר החדש.
ההשתתפות באחזקת פלגים תהיה שווה מול בתי הספר האחרים במועצה.
שההסכמים עם הזורע יישמרו ולהזורע תהיה האפשרות לשנות את ההסכמים
מול המועצה .שכל ההסכמים יכובדו -כמו העברת מבנה "ענבלים" מבנים
יבילים שהוצבו יפונו וכיתות נוספות שבית הספר משתמש בהם יוחזרו להזורע.
אסף בר-מכבדים את המועצה והחלטותיה על הקמת בית ספר חדש אך מצפה
שהיכן שצריך להתאים תוכניות ושטחים וחוזים שיותאמו לשינוי.
חנן-מכבד את אופן הדברים שהוצגו ע"י הזורע ולא יעלה על הדעת שבית ספר
חדש יפגע בבתי ספר קיימים .המועצה תעמוד בהתחייבותה לכל בתי הספר.
התאמת ההסכמים תעשה עם הזורע וממליץ למליאה לאשר את הקמת בית
הספר החדש ובקשות הזורע.
איציק-מבקש שהנוסח להחלטה יהיה שההסכמים הקיימים יותאמו למציאות
החדשה.
עודד-לא ראיתי חוזר בנושא הקמת בית ספר חדש והאם ניתן להגדיל את בי"ס
פלגים ב 8-כיתות נוספות ,ומה העלות התקציבית של המועצה בהקמת בי"ס
חדש.
קרין-לא ניתן להגדיל את בי"ס מעבר ל 6-כיתות נוספות .לגבי העלויות יש היום
השקעה גדולה יותר בלתת פתרונות לכיתות גדולות בתוך בית הספר כאשר הם
לא בתקן משרד החינוך.
עודד-חייבים לבדוק עלויות של הקמת בי"ס חדש.
אברהם-השתתפות המועצה לבתי ספר היא לפי פר תלמידי כך שלא משנה אם
התלמיד לומד בבית ספר זה או אחר .עלות הקמת כיתות נוספות בפלגים או
בבית ספר חדש היא במימון משרד החינוך ולמועצה יש עלות מעבר למימון
משרד החינוך בנושא בנייה.
חנן-הקמת בית ספר חדש היא עולה בקנה אחד עם פרוגראמה שתוכננה במועצה
ואשר מדברת על הקמת בית ספר חדש נוסף בשנת  2017ולאור השינויים אנו
מבקשים הקדמת הקמת בית הספר.
שרי-הקמת בית ספר נוסף הוא בלתי נמנע .בית ספר גדול הוא לא אידיאלי.
הקמת מבנה זה החלק הפשוט שני בתי ספר יסודיים במתחם יד לבנים זה לא
פשוט ויש צורך למתג את כל בתי הספר כדי לא לפגוע בבתי הספר הקיימים.
צריך לחשוב יצירתי לגבי מיתוג החינוך במועצה-אזורי רישום ,מה התרחש
בבתי הספר ,איזה אי שקט זה ייצור באזור וכדאי לחשוב על נושאים אלו
מראש .אנו רוצים כאן מערכת חינוך טובה ואיכותית.

קרין-אכן יש הרבה שאלות והתלבטויות ובתוכנית שלנו להקים צוות שיבחן את
כל השאלות את כל המורכבויות ביחד עם בתי הספר והקהילות ,כדי להציג
תוכנית רחבה לכל מערכת החינוך היסודי במועצה.
אשר-האם כבר נקבע מיקום בית הספר ביד לבנים ?
חנן-אכן נקבע ביד לבנים בהתאם לפרוגראמה ולהקמת מרכז אזרחי וקריית
חינוך במתחם יד לבנים.
זאב-חשוב לקיים דיון על נושא אזורי הרישום .חשוב לראות איך בית הספר מ-
 17כיתות היום יורד ל 12-כיתות מבלי לפגוע בקיים.
חנן-מבקש לאשר הקמת בית ספר חדש התאמת החוזים עם הזורע והקמת צוות
ע"י אגף החינוך לבניית תוכנית חינוכית אזורית.
עודד-מבקש להוסיף שיש להציג גם עלויות כספיות להגדלת בית הספר מול
הקמת בית ספר חדש.
שרי-מה ההתחייבויות של המועצה כלפי הזורע ,יש להתאים את ההסכמים עם
הזורע ולהציגם בפני המליאה.
אשר-הזורע הגישו בקשות בצניעות ובאופן מכובד ולכן יש לכבד את ההסכמים
ובמידת האפשר ללכת לקראתם בנושאים שיהיו במחלוקת.
חנן-ההסכמים עם הזורע ייעשו בהסכמה.
חנן מבקש להביא להחלטה את ההצעות הבאות :
א .לאשר הקמת בית ספר חדש של  12כיתות במתחם יד לבנים.
ב .לאשר שהחוזים עם הזורע יותאמו בהסכמה של שני הצדדים.
ג .לאשר כי אגף החינוך יקים צוות לבחינת כל ההשלכות בבניית בית ספר חדש
וילווה מבחינה חינוכית את הקמת בית הספר.
הובא להצבעה
בעד 12 -
נגד 0 -
נמנע – 0
החלטה
הוחלט לאשר את  3הנושאים שהוצאו להצבעה.
 .2אישור ערבות קבוצת כדורסל בוגרים
חנן-נעשה מאמץ גדול ע"י קבוצת הבוגרים בכדורסל לגייס כסף להשארת
הקבוצה בליגה לאומית .ישנה בקשה של הקבוצה אלינו ולטבעון למתן ערבות
לבקרה התקציבית בסך ..₪ 250,000
איציק-כל שנה הרשויות נותנות ערבות לקבוצה לבקרה התקציבית .המשמעות
היא שבמקרה קיצון ויהיו תביעות של כל השחקנים העלות בסך 250,000
תתחלק בית מ.א .מגידו למ.מ .טבעון.
מ.מ .טבעון אינה יכולה לכנס בימים אלו ,לפני בחירות ,את המליאה לאישור
הערבות ,אך קיבלנו מכתב מגזבר המועצה המאשר את חלקם בערבות ובינואר
הם יאשרו את חלקם בערבות במליאה .בכל מקרה אם יהיה צורך במימוש
הערבות המישוש יהיה בחודש מאי .2014
רינה-לי יש בעיה קשה בנושא של התחייבות ממועצות אחרות.

חנן-הקבוצה מתנהלת בעמותת מרנין טבעון .עמותה מסודרת ומאורגנת
שהוכיחה את עצמה ועבודתה באופן מקצועי ואחראי.
החלטה
הוחלט לאשר מתן ערבות לקבוצת בוגרים כדורסל בסך של .₪ 250,000
 .3אישור תב"רים
מיכל הציגה את תב"ר -1130בניה ושיפוץ אולם ספורט
עילם-בתב"ר מופיע השתתפות משמר העמק בסך  ₪ 148,000לא מכיר את
הסכום הזה והוא לא מופיע בתוכנית תקציב משמר העמק.
איציק זה חלק יחסי של משמר העמק בשותפות האולם .הייתי אכן צריך לעדכן
את עילם לפני .מציע לאשר את התב"ר על כל הסכום ולקיים דיון עם משמר
העמק בנושא.
שרי-כאשר דובר על שותפות עם מרנין טבעון נמסר שתקציב מהטוטו יינתן רק
אם תהיה קבוצה משותפת.
חנן -הערה נכונה ,אכן הכסף מהטוטו הגיע רק לאחר אישור הקמת הקבוצה.
החלטה
הוחלט לאשר את התב"ר .
 .4קביעת מודד
חנן-אני מבקש וממליץ לחברי המליאה לשמור על עקרון השוויוני בין הישובים
כך שלכל ישוב יהיה נציג אחד במליאה כמו שהיה עד כה .מתוך הגישה של
חשיבות השותפות בין כולם ויכולת לקיים דיונים בפורום מצומצם יותר .תוך
שותפות ורמת אמון בין הישובים.
זאב-יש ישובים גדולים וקטנים והשאלה האם לגדולים יש יותר מנציג אחד.
נראה לי נכון להישאר בהחלטה שלכל ישוב יהיה נציג אחד.
חנן – מציע מודד של  700כפי שהיה נהוג עד כה.
הובא הצבעה
בעד 12 -
החלטה
הוחלט לאשר את המודד של  700כפי שמוצע ע"י חנן ארז
 .5הצגת טיוטה חוברת סל שירותים
אברהם-חוברת סל שירותים מביאה לידי ביטוי את השירותים שהמועצה נותנת
לתושב והשירותים שהוועד המקומי נותן לתושב .ניסנו לרכז את הכול בחוברת
אחת מצומצמת ולהביא לידי ביטוי את כל השירותים .אנו מבקשים את
התייחסותכם הערותיכם על מנת שנוכל להטמיע בחוברת שנוציא בצורה
מרוכזת לכל הישובים.
רינה-מבקשת להעביר את החוברת לעיון והתייחסות של מזכירי הישובים.
חנן-מציע להעלות את החוברת לאתר.
זאב-אם אפשר לצרף גם את המבנה הארוגני של המועצה..
סוכם להעביר את החוברת לעיון הישובים ולבקש התייחסותם.

 .6האצלת סמכויות
אברהם -ערכנו את הסמכויות שהמועצה מאצילה לוועדים המקומיים לפי
הפירוט המצ"ב.
דני נחליאלי-הסביר האצלת סמכויות היא עפ"י חוק ומאפשרת לוועד המקומי
לתפקד ולגבות תשלום בגין שירותים.
אשר-האם הוועדים המקומיים נשאלו אם מוכנים לקבל את הסמכויות.
דני-לא צריך אישור של הוועד המקומי .המליאה צריכה להחליט על ההאצלה
וועד שיש לו השגה בנושא מסוים יכול לפנות למועצה.
שחם-מדוע לא הואצל נושא השמירה לקיבוץ דליה ומבקש להסדיר זאת.
מבקש פקח לדו"חות חניה.
אברהם-הסדרת הנושא תטופל.
שלמה בוזי-יש קשר בין האצלת הסמכויות לסל השירותים והוא צריך להיות
מותאם לתקציב שהמועצה והוועד מאשרים על מנת שהתושב יקבל את כל
השירותים או מהמועצה או מהוועד.
חנן-מסכם
סל השירותים והאצלת הסמכויות יועברו לעיון נוסף וכן למזכירויות הישובים
ולוועדים המקומיים ובישיבה הבאה יוצגו לאישור.
 .7שונות
חנן מדווח על מכתב מהרבנות הראשית שמודיע למועצה כי נושא רישום
הנישואין והפיקוח על הכשרות יועברו לרבנות בעפולה ולא ייעשו ע"י הרב טיירי.
הוצאתי מכתב בנושא לרב לאו כי לא נשתף פעולה עם ההחלטה ואנו מבקשים
השארת המצב הקיים עד לאחר הבחירות .לאחר הבחירות הנושא יידון בין
הרבנות לראש המועצה שייבחר.
יואל-הרב טיירי משרת בנאמנות את האזור ,מוערך ע"י התושבים והישובים
ותומך במכתבו של חנן וקורא לחברי המליאה להצטרף לבקשתו של חנן שהמצב
יישאר כמו שהוא ורק לאחר הבחירות המועצה תדון בנושא.
אשר-מי שמשרת כרב צריך לגור באזור ומדוע שלא יהיו עוד רבנים שיתנו שרות.
חנן-מציע שבנושא זה תדון המליאה שתיבחר.
חנן מסכם-יצא מכתב לרבנות שחברי המליאה קוראים לרבנות להשאיר את
המצב הקיים עד לאחר הבחירות.
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