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 (תשע"ח לולא' כב) 2018 ספטמבר 02מיום  74פר מספרוטוקול ישיבת מליאה 

 נוכחים:

 עדנאן עבד אל חלים מרדכי הייזלר איתי אדמון חיים כהן עידו דורי אייל בצר

 יאיר כץ יוחאי פורת חנה פרידמן חיים יזרעאלי אלי בן סימון משה סולומון

 מיקה בכר טניה בונצ'וק ויזל ישראל לימור ירון יריב בן עזר גבי בורנשטיין

 אפי קידרון אבנר כרמון זיו ורהפטיג טלי זייד עופר שלזינגר אלי בראל

 יואל בן ברוך משה לפידות שמעון סויסה משה ציפורי רפאל פלט שמואל טלמור

      ניר הילדסהיים
 

 חסרים, הודיעו:

 דניאל די קסטרו וןאורן לוינס עומר נוביץ שאול פינקרפלד דורון מור אופיר שדמי

     יוסי גת טאהא סוואעד
 

 

 חסרים, לא הודיעו:

   טוניה ליפשיץ מיכאל ראטה גלעד דקל שי יזרעאלי

 

 שגיא וייץ, אלי יהודה, מורן ניר, דובי וינגרטן, עודד דונגעו"ד  דן תנחומא, משתתפים:
 

 

 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול קודם .1

 שע"טהרמת כוסית לכבוד ראש השנה ת .2

  רחל שחורי -הצגת המשך המסע החינוכי  .3

 )חילופי מזכירה( החלפת מורשה חתימה בי"ס נתיב .4

 בחירות: מספר חברי ועד מקומי נפרד או נציגות .5

 תב"רים .6

 שונות .7
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 הצגת המשך המסע החינוכי: .521

בהובלת  ,מועצהת הו, מחלק.מוסדות חינוך 100 -כבמועצה הבוקר נפתחה שנת הלימודים תשע"ט אייל בצר: 

 .של שנת הלימודים פעלו רבות לפתיחה חלקה ללא תקלות ,אגף החינוך

 נספח א'.השנה נפתחה היום, יש תוספות של תלמידים בהשוואה לשנה קודמת. רחל שחורי: 

 מסגרות של הגיל הרך שמנוהלות על ידי היישובים והיום נחסכה מהם שביתה.  30 -יש כ

 שבוע שעבר. ב ,חלקםב .טקסי כיתה א', היוםברוב בתי הספר התקיימו 

 ציגי המועצה נכחו ביום בבתי הספר.נ

קדמה להיום עבודה מאומצת של מחלקות המועצה, בעיקר אגף הנדסה שפעל בזמן קצר לביצוע כל שיפוצי 

 הקיץ בשל העובדה שבכל בתי הספר היסודיים פעלה תכנית בי"ס של החופש הגדול.

 ישוב.כל בעל ההסעה כל הילדים ידעו את השעה והיכן הם עולים  .תללא תקלו המחלקת תחבורה פעל

 קווים.  100 -כ .הסעות חינוך מיוחד נוסעים להרבה מקומות ומחוץ לגבולות המועצה

 וקישור לסרט על המסע החינוכי. 'בנספח  – החינוכימצ"ב מצגת מסע 

חצי )עשר שנים לאחר התכנית שגובשה ולפני כשנה  .מערכת החינוך יש בה הרבה מאוד עשייה והרבה חשיבהב

הקהילות לאור השינויים הדמוגרפיים, לאור השינויים שמשרד החינוך מנסה להוביל ולאור  ,בערך( 2008-9ב 

במערכת החינוך, הוחלט לצאת למסע חקר פדגוגי לעיצוב תמונת החינוך בעמק יזרעאל עם שותפים רבים תוך 

 המסע כלל מפגשי חשיבה לשאלת החקר. חויבים לאורך כל הדרך.מאנשים  50 -למסע כיצאו  חשיפה רחבה.

 את המסע הוביל צוות מקצועי.

מיקה בכר: כל הכבוד, מצטערת שלא יכולתי להצטרף למסע החינוכי. בסוף השבוע הזה היתה כתבה גדולה 

 ., האם בתהליך במועצה שמעתם דברים כאלו?שקטלו את המערכת הקיימתבעיתון הארץ 

 אנשי חינוך שהיו שותפים אמרו בדיוק את אותו הדבר. ישראל ויזל:

 יתה, נאמר בשנה שעברה שבכיתות ז' ירד מספר התלמידים.כשמוליק טלאור: מספר ילדים ב

 34ד'  - כיתות א' – שנים 4מלפני  לפי אשכול סוציואקונומי רחל שחורי: יש החלטות של משרד החינוך

 מספר המחקריםכך גם . כמספר האמירות 39, 38, 36ן הוא על התק. בחטיבות והשנה גם כיתות ה' תלמידים

אין שום קשר בין רמת הלימוד למספר הילדים בכיתה. ההתנהלות, החשיבה היא לשבור את "קירות" על כך ש

הוא הקובע. התקן נקבע על ידם, שותף בכיר והוא   -משרד החינוך  – משמעותיהכיתה. יש רגולטור מאוד 

 ופן פרטי.אסור לפצל כיתות בא

 צעירים שסיימו אוניברסיטה, רואים שחסר להם לימודי התנהלות יום יום שלא נלמדו בבית הספר. מוסא:

 היום עוסקים הרבה בכישורי חיים. רחל שחורי:

השתתפו הרבה  .ישראל ויזל: רחל שחורי הציגה את הקצה של המסע שעברנו )המסע החינוכי של המועצה(

 נחנו עדיין בעיצומו. אנחנו בתחילתה של דרך ואתגר אמיתי.זה  תהליך מרגש וא .אנשים

אייל בצר: המועצה קיבלה לאחרונה את פרס החינוך המחוזי ומומלצת לפרס החינוך הארצי, הפרס האמיתי 

היום במשרד החינוך יש פתיחות, מדברים על "שבירת קירות" על מרחבי למידה גם בתחום זה המורים. 

ויקטים. הרעיון הוא להעז ולשנות. דוגמת הספרייה מאוניברסיטת תל אביב היא הפדגוגי, למידה מלווה פר

 דוגמא לכך שאפשר לשנות הכל.
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 :2019יולי  29אישור פרוטוקול קודם מיום  .522
 

 החלטה:

 2018 יולי 29לאשר את פרוטוקול המליאה מיום 

 אושר ללא מתנגדים 

 

 .הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה, תשע"ט

  המועצה: בירכת ראש

  .על תרומתכםלכולכם הזדמנות להודות וזו ישיבת המליאה האחרונה לקדנציה 

 באות ללמוד מאיתנו.רבות רשויות  .לנו מועצה מצוינתיש 

 

 

 חשבון הורים: – נתיב הושעיהשינוי מורשה חתימה, בי"ס  .523

הבנק, לייצג את  ל ידילחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו ע להסמיך בזה את האנשים הבאים

המנוהל בבנק  638274התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 הפועלים סניף מגדל העמק. 

 22227425מנהלת  ת.ז.  -  רחל שמיר

  סימי שרעבי( )במקום 28872570מזכירה  ת.ז.   – סיגלית חכים

 49034101ז .נציגת הורים ת - ממן שלומי

מנהלת בית הספר ובעל זכות חתימה נוסף בצרוף חותמת  בית הספר  - םיחתימותיהם של שני הרכב החתימה:

  ."נתיב הושעיה"

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

חתימה הנזכרים הלהלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי 

 לעיל:שבסעיף 

 ערוצי שירות:                                                         תחומי פעילות:

 ערוצים שלהלן שלא נמחקו()יחולו כל ה )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                      

 פועלים באינטרנט/ אינטרנט לעסקים                                                                            עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                                יקדונות בשקליםפ

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                                                   

 "תיק ממסרים"                                                                                                

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                              
 

 החלטה:

 חשבון הורים כמפורט לעיל. – נתיב הושעיהשינוי מורשה חתימה בבי"ס לאשר 

 0נמנע:   0נגד:   30בעד: 

 מאושר 

 



 

 ( תשע"חכב' אלול ) 2018ספטמבר  02מיום  47מספר  פרוטוקול ישיבת מליאה

 - 4 - 

 

 חשבון רשות: – נתיב הושעיהשינוי מורשה חתימה, בי"ס  .524

י הבנק, לייצג את ל ידים לחתום בשם התאגיד על כל המסמכים שידרשו עלהסמיך בזה את האנשים הבא

המנוהל בבנק  575795התאגיד ולפעול בכל העסקים ופעולות עם הבנק ובכלל זה להיות בעלי זכות החתימה 

 הפועלים סניף מגדל העמק. 

 22227425מנהלת  ת.ז.  -  רחל שמיר

  ם סימי שרעבי()במקו 28872570מזכירה  ת.ז.   – סיגלית חכים

  .הושעיה "נתיבבצרוף חותמת בית הספר " והמזכירהחתימותיהם של מנהלת בית הספר  הרכב החתימה:

 

 תחומי פעילות/ערוצי שירות

חתימה הנזכרים הלהלן תחומי הפעילות וערוצי השירות שבהם בחרנו וברצוננו לפעול בהם באמצעות מורשי 

 לעיל:שבסעיף 

 ערוצי שירות:                                                         תחומי פעילות:

 )יחולו כל הערוצים שלהלן שלא נמחקו( )יחולו כל התחומים שלהלן שלא נמחקו(                      

 ינטרנט לעסקיםפועלים באינטרנט/ א                                                                            עו"ש מט"י

 מידע ופעולות -הוראות טלפוניות/פקס                                                                יקדונות בשקליםפ

 מידע ופעולות         -פועלים בטלפון                                                                   

 "תיק ממסרים"                                                                                                

 מענה קולי/פקס/טלפקס                                                                                              
 

 החלטה:

 רשות כמפורט לעיל. חשבון – נתיב הושעיהשינוי מורשה חתימה בבי"ס לאשר 

 0נמנע:   0נגד:   30בעד: 

 מאושר 

 
 

 

 :2018בחירות  –מספר חברי ועד מקומי  .525

מספר חברי הוועד המקומי שיעמדו לבחירה ייקבע על ידי השר בהתייעצות עם המועצה, בהתאם למספר 

   התושבים ביישוב.

  עד המקומי;וחברים בו 5ביישוב: תושבים  999עד 

 1,000 עד המקומי;ווחברים ב 7ביישוב: ומעלה  תושבים 

 '.גמצ"ב נספח 

 

 החלטה:

 '.גלהמליץ לשר הפנים על מספר חברי ועד מקומי כפי שמפורט בנספח 

 1נמנע:   0נגד:   29בעד: 

 מאושר 
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 תב"רים:  .526

 '.דבנספח מציג את רשימת התב"רים המפורטים  שגיא וייץ
 

 

 

 

 החלטה:

 .'דאת רשימת התב"רים המפורטים בנספח לאשר 

 0נמנע:   0נגד:   29בעד: 

 מאושר 

 

 

 עדכון: –שדה תעופה משלים לנתב"ג 

רסם הוא הבין שטעה בכך שפודיברנו עם הכתב,  .הפרסום שהופץ בגלובס הוא מיחזור של דו"ח ישןאייל בצר: 

 .2017מדובר על דו"ח שפרן מ  עכשיו דו"ח ישן שאינו רלוונטי.

חלופת נבטים תופסת  ששתי החלופות בהליכי תכנון. חד משמעית בצורה . הוא הבהירדיברתי עם דניאל רוד

 .בקרב מקבלי ההחלטות תאוצה

 שמוליק טלאור: הוגש בג"צ, תפרט בבקשה.

של היועצת המשפטית ו הבג"צ לא הוגש על ידי המועצה, המלצת היועץ המשפטי של המועצהאייל בצר: 

נגד החלטה על רמת דוד. העמותה לא התקבלה ד  כל עוהיתה לא לפנות להליכים משפטיים  הוועדה המקומית

עפ"י עמדת היועצים  .בהמלצת יועץ משפטי אחרעתירה קיבלה החלטה להגיש הקמת שדות תעופה בעמק 

 .המשפטיים שלנו, הסיכויים לא גבוהים

תוך דקות קיבלתי תגובה לשמחתי של גלובס, נשארתי ללא מילים ו הסיפוראת בזעזוע אלי בראל: קיבלתי 

 ח ישן ויכולתי להגיש לכל אלו שהפיצו את הידיעה בגלובס.מית של המועצה על כך שפורסם דו"רש

 יודעים להבחין בין הודעות כוזבות לאמת.שמח שתושבי עמק יזרעאל  אייל בצר:

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 מורן נירשמה: ר

_________  __________ 

 אייל          בצר  דן      תנחומא
 ראש   המועצה  מנכ"ל המועצה


