לשכת מנכ"ל

GENERAL MANAGER OFFICE

_______________________________________________

טלפון TEL : 04-9539206 :

___________________ _____________________________________

פקס FAX: 04-9533856 :

כ"ג באלול ,תשע"ז
 14בספטמבר 2017 ,

פרוטוקול מדיון ישיבת מליאה שלא מן המניין
מתאריך י"ט באלול תשע"ז10.9.17 ,
משתתפים:

נעדרים:
נוכחים:

דוד אריאלי – ראש המועצה
אייל פרדיס
שחר לשם
צביקה אקרמן
חן וייסמן
חנן זיסו
יהודה אסור
שרה גרינצוייג
נאוה סבר
שחר דבי
דוד חורש
שמוליק שמחון
יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
גזברית המועצה – סיון לוי
אד' מריוס ראפ – מהנדס המועצה
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
יגאל הראל – מבקר המועצה
ענת עוז – המחלקה לחינוך

על סדר היום:
 .1בקשת חברי האופוזיציה לכינוס הישיבה בנושא ליקויים במערכת החינוך.
 .2אישור להגשת תכנית מתאר כוללנית על ידי המועצה המקומית קריית טבעון .

הישיבה נפתחה בשעה 18:00

1

לשכת מנכ"ל
_______________________________________________

טלפון TEL : 04-9539206 :

GENERAL MANAGER OFFICE
___________________ _____________________________________

פקס FAX: 04-9533856 :

 .1יהודה אסור:
אנו הח"מ ,המהווים למעלה משליש מחברי המועצה המקומית מבקשים בזאת לכנס ישיבה שלא מן
המניין בנושא.
ביום  1.9.2017נפתחה שנת הלימודים כשהמועצה למרות חופשת הקיץ הארוכה לא נערכה מספיק טוב
אם בכלל בתחומים רבים שהעיקריים שבהם :בטיחות מבנים ,רכישת דפיברילטורים (מכשיר מציל
חיים) ,הצללת חצרות בתי ספר נרקיסים ורימונים ,צהרונים והסעות תלמידים .נושאים אלו מהווים
תשתית למערכת החינוך היישובית ופגיעה בהם משמעותה פגיעה בבתי אב רבים ביישוב ופגיעה
בילדנו בפרט.
חלק מהנושאים הועלו לדיון לא פעם במליאה ולצערנו לא טופלו כראוי אם בכלל ,לפיכך סדר ישיבה
מוצע:
 סקירה של נציג המועצה לגבי הנושאים הנ"ל :מה נעשה עד כה? ומה מתכוונת המועצה
לעשות מכאן? התייחסות לכל נושא בנפרד עם לו"ז והסבר על הקצאת משאבים.
 סקירה של נציגי ההורים (לפחות שני הורים ) איך הם רואים את הבעיות והצגת דרישותיהם
בפני המועצה.
 התייחסות ראש המועצה להתנהלות המועצה בנושאים מהותיים אלה.
 דיון
הצעת החלטה:
 בטיחות מבנים -מבנים המהווים מפגע בטיחותי חמור ע"פ פיקוד העורף יאסרו לשימוש
(לדוגמה אולם הספורט בביה"ס ק .עמל בחורף ) תימצא חלופה ע"י המועצה.
 רכישת מכשיר מציל חיים -עוד השנה ירכשו מכשירים כך שבכל מוסד חינוכי בקריה יהיה
מכשיר אחד לפחות(.גנים עד תיכון).
 הסעות תלמידים -הסעות ע"פ מכרז (דוגמת מירה טורס),הסעה אחת לילדי אלרואי והשנייה
לילדי קרית חרושת ,הלומדים בבית הספר קרית עמל ,למען הסר ספק הסעות נפרדות.
 צהרונים -יופעלו ע"פ הצעת ועד ההורים היישובי.
 הצללה -המועצה תקצה תב"ר מיוחד להצללת חצרות בתי הספר נרקיסים ורימונים .
ההצללה תעשה עד סוף חורף .2018
מנהלת מחלקת החינוך:
בהמשך לנושאים שעלו על ידי ועד ההורים היישובי  ,להלן תשובת הרשות המקומית:
 .1בטיחות מבנים :לכל מוסדות החינוך בקרית טבעון יש אישורי בטיחות לשנת הלימודים תשע"ח .
האישורים ניתנו כחוק על ידי יועץ בטיחות ולאחר טיפול בליקויים הדחופים .כמו כן ,הרשות ממשיכה
את הטיפול בנדרש בהתאם לקדימויות שפורטו בדו"חות היועץ .נושא החסר במקלטים בשלושה גנים
נשאר בעינו ומטופל מול הגורמים המתאימים במשרד החינוך .אולם הספורט בבי"ס קרית עמל יטופל
במהלך חופשת חג הסוכות.
 .2רכישת דפיברילטורים :בימים אלו יצאה הזמנה לחמישה מכשירים שיועברו למוסדות החינוך.
 .3הסעות תלמידים :ילדי קרית חרושת שבחרו ללמוד בבית ספר קרית עמל ,למרות שהוא אינו
באזור הרישום שלהם ,זכאים לקבל כרטיסיה לנסיעה בתחבורה ציבורית .עובדה זו הובהרה בחוברת
הרישום לכיתה א' שפורסמה בינואר השנה ,המידע גם הוסבר בשיחות אישיות עם ההורים ונמסר
בהודעות השיבוץ שנשלחו לבתי התלמידים .בשנים הקודמות הרשות איפשרה הצטרפות של
התלמידים הלומדים בקרית עמל להסעות לבית ספר רימונים וזאת לפנים משורת הדין ,כיוון שנמצא
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מקום באוטובוסים .נכון לשנת הלימודים תשע"ח התפוסה בשני האוטובוסים לבי"ס רימונים מלאה
– עובדה אשר לצערנו לא איפשרה לצרף השנה ילדים נוספים להסעה .הנושא הובהר לנציגת ההורים
עמה היה הקשר לגבי המשך הטיפול מול משרד החינוך ומשרד התחבורה .לאחר קבלת התשובות
מהמשרדים ובדיקת העלויות הנדרשות ,הוציאה מחלקת החינוך ברשות המקומית הודעה להורים.
במקביל ,נמשכה הבדיקה היומיומית לגבי נוכחות תלמידי רימונים בהסעה .ראש המועצה ממשיך
לברר הנושא מול משרד החינוך במחוז ובמטה ומול משרד התחבורה לצורך איתור פתרון הולם ,וב-
 9.18ישתתף בוועד ת הסעות עליונה במשרד החינוך ,כניסיון נוסף למציאת פתרון לבעיה .כמו כן אמר
ראש המועצה במספר הזדמנויות ,כי ככול שמשרד התחבורה ומשרד החינוך לא יתנו מענה ,הרי
שהרשות תשכור הסעה מיוחדת לילדי קרית חרושת הלומדים בקרית עמל .החל מיום חמישי ה9.7-
יחל פיילוט בו ילדי קרית חרושת יוסעו בבוקר בהסעות של ילדי רימונים ובצהרים – יוסעו בהסעה
מיוחדת.
 .4צהרונים :הרשות המקומית בהיוועצות עם נציגי הורים החליטה לא להפעיל את תכנית ניצנים
בהתאם לקול הקורא שפרסם משרד החינוך .הצהרונים יופעלו בהתאם לחוק הצהרונים על ידי רשת
המתנ"סים בקרית טבעון .
 .5הצללות  :הוחלט על הצללת ארבעה גני משחקים ברחבי הקריה  .באשר להצללות בבתי הספר ,אנו
עומדים מעל התקנים המחייבים בנושא .במקביל הצוותים החינוכיים מקפידים להעמיק את כללי
ההתנהגות של "חכם בשמש ".
נאוה סבר מבקשת לאפשר לנציגי ההורים להשמיע דברו בנושאים אלו ,ראש המועצה מסרב ומזמין
את ועד ההורים היישובי לישיבת ההנהלה ולהתבטא שם.
דודו מסיקה( טרם אושר כחבר מועצה) וחן וייסמן עוזבים את הישיבה.
נאוה סבר עוזבת את הישיבה.
משתתפים בדיון:
יהודה אסור ,מנכ"ל המועצה ,נאוה סבר ,ראש המועצה ,שרה גרינצוייג ,דודו מסיקה (טרם אושר
כחבר מועצה) ,חנן זיסו ,אייל פרדיס ,צביקה אקרמן.
 .2אישור להגשת תכנית מתאר כוללנית על ידי המועצה המקומית קריית טבעון.
מהנדס המועצה:
כידוע ,המועצה והוועדה המקומית לתכנון ולבנייה קריית טבעון ,מקדמות תכנית מתאר כוללנית
למרחב התכנון קריית טבעון.
לפי הנוהל ,וההנחיה של הועדה המחוזית ,נדרשת מליאת המועצה להחליט ולקבוע כי המועצה
המקומית קריית טבעון תהיה מגישת תכנית המתאר הכוללנית (תכנית שמספרה  )306-0465591ויזמי
התכנית יהיו מנהל התכנון (של הועדה המחוזית) ורשות מקרקעי ישראל.
משכך ,על הפרק הצעת החלטה כאמור.
משתתפים בדיון:
מהנדס המועצה ,שרה גרינצוייג ,ראש המועצה ,חנן זיסו.
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מתקיימת הצבעה:
 4בעד {ראש המועצה ,אייל פרדיס ,שחר לשם ,צביקה אקרמן}
יהודה אסור ,חנן זיסו ושרה גרינצוייג עוזבים את הישיבה ולא משתתפים בהצבעה.

הישיבה ננעלה ב19:00 -

יאיר אודם_______________
מנכ"ל המועצה

דוד אריאלי ________________
ראש המועצה
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