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, אריאל בריח, מית חפץע ,גלאם, נאוה לוי אלי יששכר מקונן, ,ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה משתתפים:

 , גבי סלמון ואלישע תשבי.סעדהיקי 
 

 הודיע. - גיא מגידיש חסרים:
 

 מבקרת. -לאה  נוכחים:
 

 .495.  אישור פרוטוקול מליאה 1 סדר היום:

 אריאל בריח. -.  הקמת ו' חינוך2

 תב"רים: . 3

 631סגירת תב"ר      

 דיווחים ושונות. 4 

 

 

 

 ..9.201924מיום   549  יאהמלאישור פרוטוקול   :1סעיף 

 .549סוקר את הפרוטוקול  :משה. ל

 אזכיר לרבקה את הנתונים החסרים מהישיבה הקודמת בה הציגה את נושא החינוך.

 מבקש מהמליאה לאשר את הפרוטוקול.
 

 .495המליאה מאשרת את פרוטוקול   החלטה:

 

 
 אריאל בריח. -הקמת ו' חינוך   :2סעיף 

 ביקש להעלות לדיון.  מבקש מאריאל לפתוח. נושא שאריאל משה. ל:

 מעביר לגבי סלמון את זכות הדיבור. אריאל:

ים העיקריים שיש לנו כיום נושאחלק מאיתנו, גם כאלה שלא נמצאים, חושבים כי החינוך הוא אחד ה גבי:

של במועצה.  אנו חושבים שצריך להקים ועדה שתתווה ותדריך,  זה הדבר הנכון.  ישנם מס' סוגים 

 מציג את המצגת שהכין )מצורף( חינוך במועצה.

 אבקש הסבר.  יקי:

כחלק מהמחקר שעשיתי במועצות בישראל,  ראיתי שלכולם יש חזון.  כתבתי את החזון שנראה לי  גבי:

 )מציג וסוקר את החזון באמצעות מצגת שהכין(.  הילדים הם המרכז שלנו.כמתאים לנו.  

 ח' החינוך?החזון מתואם מול מנהלת מ יקי:
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 ל אגף החינוך.שיך להציג(. מרגישים שחסרה בקרה ע)ממ לא. זה החזון שלי. גבי:

.  טיפול שאינו בענייני שוטף כמו הסעות ילדים בודדים שגורמים לטורח בהסעות בישובים השונים

 חיזוק בתי הספר שלנו.

 הווה כתובת לפניות התושבים.תכנית עתידית לשנים הבאות ולא לשנה אחת.  גוף שי –'תחומי עיסוק' 

 ת.על,  הכל לכיוון אליה המועצה שואפלא כוועדת   -'סמכויות' 

 )על המצגת( אלו רק ההצעות שלי.  -'אופן עבודת הוועדה' 

 חשוב שגם ראש המועצה ישתתף. -'חברי הוועדה' 

 לסיכום, לדעתנו זה חשוב מאוד והגיע הזמן לעשות זאת.

רואים את זה במשברים שונים וההורים כותבים על זה המון בווצטאפ.  זה לא כמו שאמר גבי, אנו  אריאל:

וועדת קישוט,  יש למועצה אמירה כלפי ההורים.  זה לא חובה,  זה רשות.  זו תעודת כבוד למועצה 

 במידה ותעשה את זה.

דים נושא החינוך חשוב ואקוטי.  כדאי לבצע בדיקת אפשרויות לטווח ארוך גם בנוגע לשליחת היל

 לבתי"ס בחוץ או לא.

בסופו של דבר הוועדה לא מחליטה אלא מגישים למועצה, לדורון מבחינה תקציבית, ולמליאה 

 שתתחיל בשנים הקרובות לטפל בזה.  כדאי להכין תכניות לטווח הארוך והקצר.

הרבה מאוד זמן ך כרגע לא נכון להקים ועדת חינוך,  לא בגלל שזה לא בראש מעייני,  אני משקיע בחינו משה. ל:

, יישוביםמעורבים גם ב הורים, היש לנו וועדות בכל התחומים בבתיה"ס. בתי"סכולל בהקמת 

 מתייעצים ומקבלים החלטות.

 בבי"ס עמיח"י התחלף מנהל שעושה שם עבודה טובה, יניב ערקי. גם רחל עשתה עבודה טובה.

אני מבקש ל התחומים לטובת התושבים. בכלא נכון להקים ועדת חינוך.  נמשיך לעשות כרגע לסיכום, 

 להוריד את הנושא מסדר היום.

 וועדות רשות וחובה, צריך לשאול בעצם למה אין ולא למה לא צריך. משה. פ:

לא באה להחליף את גדי סימון או את אנשי המקצוע. חברי הוועדה / מליאה ממודרים.   ו. איכה"ס

 אנשים פונים אלינו ולנו אין תשובות.

ני לא יודע אם יש פה תמימות דעים או התנגדות. אני מדבר בשם עצמי. בנושא החינוך אני לא א יקי:

  מספיק יודע. זה הפך להיות פוליטי, משה ליבר נגד אריאל בריח. אני לא מוכן למלחמות.

לא יודע מה תפקידי הוועדה.  לא חושב שהוועדה צריכה להתערב בעבודת החינוך אבל  .יישר כח לחזון

בקרה. אולי כראש מועצה כדאי לך לשמוע מה שיש להגיד.  אני לא יודע איך זה נעשה במועצות  צריך

 אחרות. מציע לבדוק לפני ששוללים או מאשרים.

 הבקשה להוריד את הנושא מסדר היום, זו בעיה של תקציב? פ: .משה

 מה לדוגמא סמכויות הוועדה? אלי:

 שלא רוצים להתעסק בשוטף. הדגש גבי:

 בוא נקים ועדה שתבדוק את זה.         יקי:

 כרגע אני מבקש להוריד את הנושא מסדר היום ואני אמשיך לבדוק. משה. ל:

 גם אם מתנגדים להקים עכשיו ועדה,  אני רוצה שנבדוק. יקי:

 איזה ועדות רשות יש במועצה? אלישע:
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 חוץ מוועדת מכרזים, כמה ועדות חובה במועצה מתכנסות? אריאל:

 ועדת איכה"ס. פ: .משה

זו זכות למועצה להקים ועדת חינוך.  אם רוצים שיתוף פעולה עם התושבים, לטובת התושבים,  למה  נאוה:

 לא?  אני לא המצליחה להבין את ההתנגדות.

אני לא מתנגד עקרונית, אני מתנגד להקמת הוועדה.  אני עדיין מבקש להוריד את הנושא מסדר היום.  . ל:משה

פל.  יש וועדות.  כרגע ועדת חינוך לא תתרום. לא נכון להכניס את הוועדה למערכת.  בעוד החינוך מטו

 חצי שנה נבדוק.

 ?יה ועדה,  כולם ינהרו פנימה, לביה"ס התיכוןבמידה ותה עמית:

 שונים, כדוגמת ההסעות.ברגע שתהיה ועדה עם ההורים, נוכל למצוא פתרונות  אריאל:

מלחמה.  לא הייתי מקים ולא פוסל.  עדיף לבדוק מה הסמכויות ואיך זה אני נגד כסאח.  זו לא  יקי:

מתנהל במקומות אחרים.  אני רואה בוועדה משהו גדול יותר מההסעות.  כדאי לקבוע מועד לישיבה 

 בנדון.

כמו שהדברים מתנהלים כרגע, זה לא אמור להיות. גבי עשה עבודה טובה ואנו לא חולקים על נושא  יששכר:

. בסיטואציה זו הקיימת, לא צריך להקים. ראש המועצה כרגע חושב שלא צריך. אם צריך החינוך

 .ר היום, לבדוק את הנושא ואז לחזורלשכנע,  צריך להגיש בצורה רגועה. אני מציע להוריד מסד

אירגון הורים ר שבבתיה"ס יש לזכו לדעתי לא צריך להקים ועדת חינוך. לפי המצגת יש סתירה. צריך עמית:

 ונציגים במליאה.

 )פניה לעמית( איזו ועדה היית רואה? מה אתה מציע? אריאל:

 רבקה הציגה את הנושא.  היא עושה את העבודה. עמית:

 התיכון.  אחוז הילדים שלומדים בחוץ גדל. -לדוגמא  גבי:

 ועדת החינוך לא תעזור. משה. ל:

התעסק בשוטף,  זה לא תפקיד הוועדה.  אני ברגע שנותנים דוגמאות, הורגים את הרעיון.  אני נגד ל יקי:

 לדעתי החינוך טוב במועצה ולכן אני לא מפחד שתקום ועדה. מתנגד לאלה שרוצים להקים או לבטל.

 מהתגובה של משה נשמע כי יש אנטריגה אישית. נאוה:

 ואלו שהגישו להם אין אנטריגה אישית? אלישע:

שנה כיו"ר ועדת חנוך בניר גלים.  אין לי ילדים בחינוך.   14-אני מדברת על ראש המועצה. עסקתי כ נאוה:

אני שומעת רחשי רחוב.  הוועדה תביא רעיונות ומי שיחליט בסופו של דבר זה ראש המועצה 

והמליאה.  כשמנהלת מח' החינוך מגישה זה לא רציני כמו שהוועדה והתושבים מגישים.  זה יותר 

 בכל הוועדות ושומעים את הציבור. ם ולוקחים חלק נשמע. המליאה היא לא קישוט.  אנו שותפי

 חודשים נעלה שוב את הנושא? 3אין בעיה שנוריד עכשיו מסדר היום, ובעוד  יקי:

 כן, אפשר.  אי אפשר למנוע. משה. ל:

 ראש המועצה יקבע ועדה שתבדוק את הנושא. יקי:

 האם להוריד לגמרי? אריאל:

 רים בהמשך.אתייחס לדב אני מתנגד להצעה.  . ל:משה

י מעלה את בקשתי להקים ועדה שתבדוק את הצורך להקים ועדת חינוך ותביא מסקנות למליאה  אנ אריאל:

 .חודשים 3תוך 
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 אני מבקש לקיים הצבעה. משה. ל:

 

 

 התקיימה הצבעה לפי הנוסח של אריאל: 

 (5אריאל בריח, גבי סלמון, יקי סעדה, נאוה לוי ומשה פרץ. ) בעד:

 (6ואלישע תשבי. ) עמית חפץגלאם,  אלי יששכר מקונן,ר משה, שהם איתי, ליב נגד:

 

 מסדר היום. נושא הקמת ועדת חינוך יורד , בעדחברים  5מול  נגדחברים  6החלטה:  ברוב של 

 

 

 

 631תב"רים:  סגירת תב"ר   : 3סעיף 

 631החלטה: המליאה מאשרת סגירת תב"ר 

 

 

 :  שונות.4סעיף 

גן למועצה בנוגע לפרוייקט ה"אושפזין בחבל". נהנתי. אנשים מהיישובים שעוסקים מבקשת לפר  נאוה:

 בתחומים שונים.

 מוכן לארח שבת מליאה בגבעת וושינגטון. יקי:

 

 

 
 

 .סוגר את הישיבה ומודה למשתתפיםמשה 
 
 
 
 

 הדסה אברהם רשם:
 
 
 

 אני  מאשר,      
 

 
 משה  ליבר                                  

 ראש המועצה
 


