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 6.7.2008מיום  84. פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  

  
  

פינסקר , חנה פרידמן ,בן צבי יערה ,הלפרין שאול, חמי חיים, דרך יגאל, כהן חיים, בצר אייל :נוכחים

, דודאי שמוליק, אוחיון ירון ,דורי עידו, טאהאסוואעד , עוזישמש , כהן אמיר ,סמסון ראובן ,יהודה

  .יוסף יוגב
  

   

אלטר , בורנשטיין גבי, אופיר רון, דניאלי מרדכי, שלו אמנון, דגני יעל, פורת מייק –ודיעו ה :נעדרים

  .גן אלכס, מיטל' פריג, ריגלר יוסי, צבי

, לפידות גיא, פז דני, פורמן מרדכי, יריב בן עזר, ציפורי משה, אקרמן אירית, קמה עופר  – לא הודיעו

, ליפשיץ אנטונינה, סולימאני מרעי, גוטהרד חיים, יפעה רני, יעקובסון עמי, שטיגליץ זאב, גרנות שלמה

  .גואטה עמוס, יהושע אריק

  

ד "וע ,ליאת מלכה, עוזי עשת, עמירם הלוי, אברהם ברקן, רני פישר, דן תנחומא, דני עייק :משתתפים

  .דרור רכס

  
  

      ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום

 דיווח   - המוסיקה והאמנויות בעמק יזרעאל, עמותה לקידום המחולה .1

 רים"תב .2

 שונות .3

  

  

  

  18:00השעה לאחר  התקיימוות עההצב, 17:00הישיבה החלה בשעה 

  26.5.2008מיום  47.מאושר פרוטוקול ישיבת מליאה מס

  
  

 דיווח   - ת בעמק יזרעאלהמוסיקה והאמנויו, עמותה לקידום המחולה .359

מספרי , הרכבים: העמותה באגפיה השוניםאת פעילות  מפרטת ומסבירה, סוקרת חוה בקל 

  ).'ב נספח א"מצ. ('תלמידים וכו

מצב . 2007מפרט ומדווח על המצב הכספי של העמותה כמו כן מדווח על מאזן , מציגדני עייק 

  .)'ב נספח ב"מצ( .העמותה טוב

  .קל ולעובדי בית האומנויותאייל מודה לחוה ב •
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 רים"תב .360

  :רים"דני עייק סוקר את רשימת התב

 

מספר 
 ר"שם תב ר"תב

כ "סה
 גורם מממן ח"באלש

 פרויקט ביוב ארצי  470 קישון / מאסף לסילוק שפכי רמת דוד  1467

 החינוך .מ 70 רכישת מבנה יביל שדה יעקב 1466

 משרד החינוך  54 אופק חדש ולדורף הרדוף  1468

 2008מועצה הלוואה  50%, ישוב  50% - חומש ישוב  200 מועדון נוער  -חומש מושב מרחביה  1451

 2008מועצה הלוואה  50%, ישוב  50% - חומש ישוב  250 שיקום כביש - חומש גניגר  1434

 )חומש מועצה (הפייס .מ 706- קירוי מגרש כדורסל  -חומש אחוזת ברק   1432

 מועצה  2/3, ישוב  1/3 - חומש ישוב  706 קירוי מגרש כדורסל  -חומש אחוזת ברק   1432

 יס יהפ.מ 300- שיפוץ אולם תרבות יפעת  1313

 תכנון -אולם ספורט  -משית ש 1392
 יס יהפ.מ 3,000

 ישוב  6,000  

 45' חומש ישוב נפתח במליאה מס 1,900  

 כ "סה  
       

11,174    
  
        
        
  

  
  

  החלטה

  .רים"לאשר את התב

  

  16 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

  

  

 שונות .361

  אישור על התקנת ביוב ביישובים  .א

ש וכן הקמה "למט, המועצה מאשרת את חיבור ההרחבות בישובים המפורטים בהמשך )1

המועצה תטיל היטלי ביוב על מחזיקי . או חיבור אותן הרחבות לביבים מאספים/ו

את הביבים הציבוריים מבצעות (סף ומכון טיהור הנכסים בהרחבות בגין ביב מא

 ). האגודות
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 :להלן רשימת הישובים לאישור )2

 ש"מט, מאסף –ד "יח 33הרחבה  -גניגר  . ק •

 ש"מט, מאסף -ד "יח 14הרחבה  –כפר החורש . ק •

 ש"מט, מאסף -ד"יח 56הרחבה  –שריד . ק •

 ש"מט, מאסף -ד "יח 68הרחבה  –שדה יעקב  •

 ש"מט, מאסף -ד "יח 80הרחבה   - יפעת . ק •

 ש"מט, מאסף -ד "יח 33הרחבה  –עין דור . ק •

 ש"מט, מאסף - ד "יח 135הרחבה  –גבעת אלה  •
  

  

  החלטה

   361.2י פירוט רשימת היישובים בסעיף "לאשר התקנת ביוב ביישובים עפ

  

  15 –בעד 

  0 –נגד 

   0 –נמנע 

 מאושר �

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

_____________   ______________  

 אייל          בצר   מאדן      תנחו

  ראש    המועצה   ל  המועצה"מנכ
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  'נספח א

  ח"בית האמנויות תשס
  

  פעילות מחול

  .200  –במרכז   : תלמידים' מס •

  .135 –בשלוחות       

  .בסוף השנה 335 –כ תלמידי מחול "סה      

  

  ").תבור-עמקים"ח "רכזת מגמת בגרות ע(+ 15 –בפסנתר  מורים כולל מלווים' מס •

  ).'יב –' י(  53צפי לשנה הבאה , תלמידות 43השנה , מגמת מחול לבגרות גדלה משנה לשנה •

ל "הרחבנו הפעילות בגבעת אלה ביום נוסף וקיימת מגמה להמשיך זאת עם תום הלימודים בשנה •

  .הבאה

עם יוצרים  כיתות אמן, ללת כנסי מחול ארצייםמקיימים במשך השנה פעילות העשרה ענפה הכו •

 .הפקות בשנה 4 –מפגשים עם להקות מחול מובילות ומופעי תלמידים , חשובים

  

  .ל הבאה"לקראת שנה 5% –מתכוונים להעלות בכ  –ל במחול "שכ •

  

  : קשיים משותפים למוסיקה ולמחול    

 . מספר החדרים וגודלם •

  .הסעות •

  . ספריים -תאומים בית •

  .לחצים מצד מורים ממשיכים, קשיים בהשגת מורים –וראה שכר ה •

  

  פעילות מוסיקה

  .163 –במרכז : תלמידים' מס •

  .70 –בשלוחות                          

  .בסוף השנה 233 -כ תלמידי מוסיקה "סה                         

        

 ").תבור-עמקים"ח  "רכזת מגמת בגרות ע(+ 40 –מורים ' מס •

 ).שאינם לומדים כלי בבית האמנויות' תל 52מתוכם (תלמידים  80 –בגרות  מגמת •

 .568 –כ תלמידים בבית האמנויות "סה •

  .1500 –ס מנגן "מספר תלמידים בבי •

  

  .במרכז המוסיקה ניתנים שיעורים פרטניים בכלים מגוונים ובפיתוח קול

   ,)כלי קשת ועוד, חליליות, מקהלות(כן מתקיימים כנסים אזוריים 

  , )כנס קאמרי של משרד החינוך(כנסים ארציים 

  , השתלמויות מורים בתיאום עם הפיקוח על החינוך המוסיקלי

  .ב"הרכבים שונים וגופי ביצוע כמפורט בטבלה הרצ. תרבות' ומח" סל תרבות"תיאום עם 
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  'נספח א

  הרכבים וגופי ביצוע בבית האמנויות
  
  פעילות במרכז המוזיקה .1

  

  

  

  פעילות מחוץ לבית האמנויות .2

  
יפיע א ויפיע , שמשית-רעים, הושעיה- מקהלות בית ספריות מבתי ספר נתיב 4ד המשלב פרויקט מיוח*

  .סלקום' בחסות חב.        המקהלות נפגשות אחת לחודש ועובדות על רפרטואר משותף.  ב

  .תלמידים 220:  ה משתתפים בהרכבים ובגופי הביצוע"ס

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

מספר   הרכב
  משתתפים

היקף   מדריך/מנצח
  הפעילות

  הערות

/ פנינה ענבר  30  מקהלת שני 
  שרון צייד

 –ש "ש 6-8
פעמיים 
  בשבוע

תרבותית שמרבה - מקהלה רב
המקהלה .  ל"להופיע בארץ ובחו

  עמק יזרעאל. א.הייצוגית של מ
סולני "אנמסבל 

  כלי קשת –" העמק
ה הרכב כלי קשת ברמה גבוה  ש"ש 4  צביקה כרמלי  12

  מאד
    ש"ש 2  אלכסנדרה קים  15  המקהלה הצעירה

    ש"ש 2  חובב בן סעדיה  12  אז צעיר'הרכב ג
הסדנא למוזיקה 

  עתיקה
סיירה בהצלחה בגרמניה   ש"ש 4  מרינה מינקין  15

שלושה .  בתחילת השנה
קרן "מחבריה ניגשו למבחני 

  ".שרת
הרכב המגמה 

  'למוזיקה כתות י
ין תוכנית מיוחדת הרכב זה הכ  ש"ש 2  יריב דומני  8

 –" 16 -הכבש ה" –לילדי הגנים 
והופיע בחגיגות יום עצמאות 

  .לכל גני העמק
כרב המגמה 

  א"למוזיקה כתות י
    ש"ש 2  יריב דומני  9

    ש"ש 2  גיא שריג  4  רביעיית כלי מתכת
הרכב קאמרי 

  קלאסי
  בתאום עם מגמת המוזיקה  ש"ש 2  מיקי לם  5

כלי - סדנאות קצב
  הקשה

  בתאום עם  מגמת המוזיקה  ש"ש 2  דיקטדני בנ  15

  בתאום עם מגמת המוזיקה  ש"ש 2  אבירם פרייברג  5  סדנת קומפוזיציה

  הושעיה  סלבה גולודריגה  25  תזמורת כלי נשיפה
  
  

פרוייקט המקהלות 
  "*ווליום בגליל"

, יעל פלדהיםי, לאה זית  80
  אלחאן אשקאר חילו
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  'נספח א

  

  ח"סמוקדי פעילות של מרכז המוזיקה תש .3
  

  צ"תלמידים בשעות אחה 80 -השנה למדו למעלה מ  :הושעיה-נתיב
  , חצוצרה, סקסופון, קלרינט, חליל צד:  בכלים

  .לו'כינור וצ, קרן יער, בריטון, טרומבון
  ט הפעילות תורחב בתאום עם "ל תשס"בשנה
, פסנתר, גיטרה חשמלית, ס המקומי תכלול כלים נוספים כגון גיטרה"המתנ

  .קול תופים ופיתוח
חלק מהתלמידים ממשיכים ללמוד , הענפה" בית ספר מנגן"בנוסף לפעילות   שמשית-רעים

  .וכלי נשיפה, תופים, לו'צ, צ כינור"בשעות אחה
במהלך הקיץ תבדק אפשרות להרחיב את הפעילות באופן משמעותי לקראת 

  .ט"ל תשס"ההרשמה לשנה
ותלמידי הכינור השתתפו בקונצרט  פרויקט הכינורות סיים שנה שלישית  במרחביה- אופקים 

חלק מהתלמידים עברו גם .  לכלי קשת של מרכז המוזיקה' חגיגי של המח
קבוצות ללימוד סקסופון בבית הספר  2השנה נפתחו .  לשיעורים פרטניים

  .דרך מרכז המוזיקה ובשנה הבאה תיבדק האפשרות להוסיף כלים נוספים
ל "לקראת ההרשמה לשנה.  המוזיקההשנה למדו חלילית דרך מרכז   גבעת אלה

ט תיבדק האפשרות להרחיב את הפעילות ולכלול כלי נוספים בתאום "תשס
  .עם רכזת החוגים

  
  

מ "ע 15:00שגיא וכפר יהושע בשעה , נהלל, גבעת אלה, שמשית, ס היסודיים הושעיה"יש לשקול איסוף מביה

  ).כלי נשיפה ועוד, כלי קשת, רתתזמו, מקהלה(לאפשר הקמת הרכבים משולבים בבית האמנויות 
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  'נספח א

  פרויקטים וגיוס משאבים בבית האמנויות

, האסטרטגיה שמנחה אותנו בתחום גיוס המשאבים מבוססת על בניית פרויקטים בתחום בתי הספר

לו ופסטיבל צלילים 'סמינר הצ(מרכז המוזיקה והאירועים המוזיקאליים תרבותיים בתחום התרבות 

להלן פירוט הפרויקטים העיקריים . שיאפשרו הזרמת משאבים לפעילות השוטפת בתחומים אלו) בעמק

 :ומקורות המימון שתומכים בהם

  ):בתי ספר מנגנים(פעילות בית ספרית   .א

אמור להתחיל המודל החדש של תנופה בעקבות הצלחת  2008החל מספטמבר  –תנופה  .1

שנים ואף יותר כל  3ל זה תקבל המועצה האזורית עמק יזרעאל במשך במסגרת מוד. הפיילוט

  .לפעילות מוזיקאלית בית ספרית שאותה תרכז לאה זית₪  200,000שנה 

ובימים הקרובים אנו ₪  100,000השנה קיבלנו . ווליום רב תרבותי בגליל עם חברת סלקום .2

 .ותרמקווים להתבשר שגם בשנה הבאה נזכה לתמיכה דומה ואולי אף י

בשמשית לבית ספר ניסויי " רעים"בימים אלו אנו ממתינים לתשובה באשר להפיכת בית הספר  .3

תהיה , אם אכן תתקבל תשובה חיובית. שבמרכזו העשייה המוזיקאלית בכל תחומי בית הספר

לכך משמעות כלכלית רצינית ותיפתח אפשרות להרחיב את העשייה המוזיקאלית לבתי ספר 

 .לנוספים בעמק יזרעא

. תוכנית זובין מהטה לקידום וטיפוח מנהיגות מוזיקאלית צעירה בגליל –פרויקט מפנה  .4

אנו , כאשר יגיע זובין מהטה לארץ, ובתחילת חודש יולי-$ 40,000פרויקט זה זוכה לתמיכה של 

 . אמורים להתבשר על תמיכה נוספת בסכום גבוה מבנק לאומי לפרויקט זה

חיובית מארגון זה שתומך בפעילות משותפת לדתיים  אנו ממתינים לתשובה –צו פיוס  .5

 .הושעייה ושדה יעקב, וחילוניים ובמקרה שלנו בבתי הספר בשמשית

  :מרכז המוזיקה  .ב

  .₪ 125,000השנה תעמוד תמיכת משרד החינוך על סך  –תמיכת משרד החינוך  .1

מרכז פרויקט זה שהוזכר בסעיפי התמיכה לבתי הספר מפנה גם משאבים ל –פרויקט מפנה  .2

בתמיכה במורים בכירים ובכיתות , בהרכבים, המוזיקה ותומך במילגות לתלמידים מצטיינים

 .אמן

-בתמיכה שנתית כוללת של כ –קרנות וגופים  בארץ שתומכים בפעילות מרכז המוזיקה  .3

150,000 ₪. 

 –תמיכה של תורמים פרטיים בגופי הביצוע הייצוגיים ובפעילות השוטפת של מרכז המוזיקה  .4

 .שנתי₪  200,000-כ

  :פרויקטים ארציים ובינלאומיים  .ג

בימים אלו אנו משלימים את גיבוש אסטרטגיית גיוס המשאבים באמצעות הפרויקטים הארציים 

  . והבינלאומיים

עלינו לקבל החלטה במהלך החודשיים הקרובים אם להמשיך לקיימו בעמק  –לו 'לגבי סמינר הצ

  .יזרעאל

. השנה הוא יתקיים במתכונתו הרגילה עם האקדמיה בירושלים –ובאשר לפסטיבל צלילים בעמק 

בימים אלו נבחנת ברצינות רבה האפשרות לשילוב המכללה האקדמית עמק יזרעאל והתזמורת 

  ישנם גורמים כלכליים משמעותיים . הפילהרמונית הישראלית בניצוחו של זובין מהטה
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  'נספח א

  

לשלב סגנונות מוזיקאליים ים תיכוניים וכן זמרים  שמתעניינים בשיתוף פעולה זה והכוונה היא

  .פופולאריים שמבצעים מוזיקה מסורתית בהשראת פיוטים וחומר אחר מהמקורות

תורמים פרטיים וראשי קרנות ומוסדות מוזיקאליים , ל"לפסטיבל זה נזמין בין השאר ידידים מחו

  .במגמה להעמיק ולהרחיב את גיוס המשאבים לטובת בית האמנויות

   
  
  
 

  

 


