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י"ז באלול תשע"ז
 8בספטמבר 2017 ,
פרוטוקול מדיון ישיבת מליאה מס' 7
מתאריך י"ב באלול תשע"ז3.9.17 ,
משתתפים:

דוד אריאלי – ראש המועצה
אייל פרדיס
צביקה אקרמן
שחר דבי
דוד חורש
חן וייסמן
חנן זיסו
יהודה אסור
שמוליק שמחון
שרה גרינצוייג

חסרים:

יאיר אודם – מנכ"ל המועצה
שחר לשם
נאוה סבר

נוכחים:

סיון לוי – גזברית המועצה
אד' מריוס ראפ – מהנדס המועצה
עו"ד עודד רומאנו – היועץ המשפטי
יגאל הראל – מבקר המועצה
לאה דהאן – עוזרת מנכ"ל
ענת עוז – המחלקה לחינוך

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5

שאילתות.
הצעה לסדר.
אישור תב"רים.
דיווח על פתיחת שנה"ל.
אישור שינוי בעלי זכות חתימה בבי"ס "שקד" בשל חילופי מזכירות :גלית אדוני במקום מירי
שורקין.

הישיבה נפתחה בשעה . 18:30
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 .1שאילתות
 .1.1יהודה אסור:
אבקש מראש המועצה להשיב  :מהו הסכום המדויק שהושקע בחדר הניתוח בשירות הווטרינרי בשנת
 2011ומה מקורות המימון? מדוע מסוף  2014פעילות העיקור צנחה באחוזים משמעותיים לשלוש
השנים הקודמות?  : 2016-2017מה היה תקציב העיקור (מה חלקו של משרד החקלאות ומה חלקה של
המועצה)? מי היה הלוכד ,עלותו ,הליך הפיקוח? מי הוטרינר ועלותו?
תשובת ראש המועצה:
ביולי  2009נפתח תב"ר לשיפוץ משרד הווטרינר ותחנת משנה לבדיקות בשר ,לרבות הקמת חדר ניתוח
קטן לעיקור חתולים.
התב"ר נסגר בעלות של כ.₪ 150.000 -
בשנים הראשונות בוצעו  200עיקורי/סרוסי חתולים ובהמשך  250חתולים ,בשנים בהן זכינו ב"קול
קורא" לעיקור חתולים .לכן לא ברורה הקביעה שהפעילות "צנחה".
בשנת  2015לא זכינו ב"קול קורא" אך נערכנו מבעוד מועד בסעיף תקציבי מיוחד אשר אפשר לנו לבצע
עיקורים במימון המועצה ,ללא השתתפות חיצונית.
בשנים  2017 2016זכינו בקול קורא מאוחד לשנתיים ,ואנו מצויים בשלב קבלת הצעות מחיר
באמצעות מחלקת הרכש.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.1
יהודה אסור ,ראש המועצה.
 1.2יהודה אסור:
אבקש מראש המועצה להשיב האם בריכות השחייה בקרית טבעון" ,חנה סנש"" ,גלי טבעון"" ,בריכת
הקנטרי" נתונות לפיקוח מחלקת תברואה /מחלקת רישוי עסקים? אם כן כמה פעמים במהלך העונה
נבדקת איכות המים בבריכת "גלי טבעון"? כמה פעמים בשנה נבדקת איכות המים בבריכת "חנה
סנש" ובבריכת הקנטרי"?
תשובת ראש המועצה:
האחריות והפיקוח על איכות המים בבריכות השחייה ,חלה על משרד הבריאות ,ובמהלך עונת
השחייה עורכים נציגיו בדיקות וביקורות.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.2
יהודה אסור ,ראש המועצה ,צביקה אקרמן.
 1.3שרה גרינצוייג:
בישיבת מאי  2017אישרה המליאה את תב"ר  ₪ 32000 : 1000לפינוי הריסות מבנה הנגרייה ליד
השקדים  .1מבנה זה ,המלא בלוחות אסבסט שבורים ,הפך כנראה ל"זולה" של בני נוער בטבעון.
המבנה עדיין לא פונה ובינתיים נוספות סביבו ערמות עפר וזבל אחר לסירוגין.
ברצוני לדעת:
 מתי יפונה המבנה וינוקה האזור?
תשובת ראש המועצה:
הביצוע יחל מיד אחרי חג הקורבן.
על מנת לבצע פינוי אסבסט ,חייב הקבלן להשתמש בשירותי חברה מורשית לפינוי
אסבסט וכן להשיג מספר אישורים .שני הדברים התעכבו מעבר לצפוי.
הביצוע עתיד להמשך כ 21 -יום.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.3
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שרה גרינצוייג ,ראש המועצה.
 1.4שרה גרינצוייג:
לאחרונה הסתיים שיפוץ רחוב המגדל לאחר מספר חודשים של סבל לא מבוטל לתושבים .הרחוב
נראה יפה יותר אם כי יש בו פחות מקומות חניה (מדובר ברחוב שבו פועל "מרכז ההנצחה") .לקראת
שיפוץ הרחובות הבאים במסגרת תקציב "ישן מול חדש" ברצוני לדעת:
 מי הכין את תוכנית העבודה לשיפוץ רח' המגדל?
 מדוע לא התקיים מפגש תושבים ,לפני שהשיפוץ התחיל ,שבו הוצגו התוכניות לתושבים?
 כשהשיפוץ כמעט הסתיים ,התברר כי השיפוץ גרם למצב שבו בחלקו התחתון של הרחוב
תנועת הרכבים הפכה כמעט בלתי אפשרית ולכן היה צורך לפרק את כל מפרצי החניה שנעשו
ולשפץ מחדש .מדוע לא יכול היה מהנדס המועצה להיפגש עם התושבים מיד כשהם זיהו את
הבעיה?
 מה היתה העלות הסופית של השיפוץ?
ראש המועצה:
רחוב המגדל לא טופל באופן יסודי מזה שנים רבות .כל פעולה הנדסית יסודית ,כפי שנעשית ברחוב
המגדל ,כרוכה באי נוחות ו"בסבל" נקודתי עד לסיומה .ואולם התוצאה הסופית תיטיב עם התושבים
שנים רבות.
לא ידוע לנו על בסיס מה נאמר כי "יש פחות מקומות חניה " ,ממה שאנחנו יודעים ,הדבר אינו כך
וקיימת חניה מסודרת עם הפרדה בין החניות לבין נתיבי הנסיעה.
התוכנית הוכנה ע"י מתכנן כבישים ותנועה .
שיקום כביש אינה פעולה שמתבצעת בשיתוף ציבור ,אלא בשיתוף אנשי מקצוע המתמחים בתחום זה.
למרות זאת ,הייתה לתושבים דלת פתוחה למנהל הפרויקט החיצוני ולמפקח הפרויקט מטעם
המועצה ,אשר היה בקשר הדוק עם התושבים וחלק מבקשותיהם אף
התקבל .מכיוון שהעבודה טרם הסתיימה ,אין לנו עדיין עלות סופית.
שרה גרינצוייג:
מי היה מתכן השיפוץ ברחוב המגדל?
מהנדס המועצה:
צביקה נווה.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.4
שרה גרינצוייג ,ראש המועצה ,מהנדס המועצה ,שמוליק שמחון.
 1.5נאוה סבר:
בישיבת מליאה קודמת השנה הועלתה הצעה לסדר בנושא הצללת גני משחקים בטבעון.
תשובת המועצה הייתה כי ההצללה מותנת בהנגשת גני המשחקים וקבלת תקציב ממפעל הפיס.
אבקש מראש המועצה להשיב:
מהו לוח הזמנים להצללה והתקנת ברזיות בכל גני המשחקים בטבעון ובמתחמי מתקני המשחקים
בבתי הספר?
תשובת ראש המועצה:
ראשית יודגש ,כי לא התחייבנו להתקנת ברזיות בשני המקרים .אנו בוחנים את הנושא עקב בעיה
קשה של וונדליזם.
שנית ,לגבי לוח הזמנים להצללת גני משחקים ,הרי שנדע זאת לאחר הגשת החומר למפעל הפיס.
שמות המשתתפים בשאילתה מס' :1.5
ראש המועצה ,חנן זיסו ,שרה גרינצוייג.
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 .2הצעות לסדר:
 2.1יהודה אסור:
שיתוף פעולה כלכלי אזורי הוא נושא שהעליתי לא פעם בישיבות מליאה מתוך הבנה שזהו אחד
הגורמים האקטואליים בימינו למינוף הכנסות לישוב ומתוך הבנה שהרשות אינה עושה מספיק (אם
בכלל) לקידום מיזמים אשר יניבו הכנסות ויקלו על פעילות היום יום של הרשות למען רווחת
התושבים.
לאחרונה התבשרנו על שיתוף פעולה בין יוקנעם ועמק יזרעאל באזור תחנת הרכבת בכפר יהושע ,זה
לא השיתוף היחידי באזורינו .עמק יזרעאל מקדמת מיזם עם עפולה על קרקעות מרחביה וכמו כן על
קרקעות תל-עדשים ,מיזם עם איכסאל ומיזם עם זרזיר וכעביה על קרקעות בית לחם.
מועצה אזורית מגידו מקדמת גם היא מיזמים עם יוקנעם ודלית אל כרמל.
קריית טבעון נמצאת בין עמק יזרעאל לבין עמק זבולון ונושקת למועצה אזורית מגידו ,הפוטנציאל
הוא עצום וקיים .היכולת מאכזבת .הישובים באזורינו מנשר ,יגור ועד נהלל ,מגדל העמק ויוקנעם
מתפתחים ומתחדשים ואנו קופאים על שמרינו ,בעוד כמה שנים ולא הרבה נשאל את עצמנו איפה
היינו? היכן טעינו? "איך נרדמנו בשמירה"?
הצבעה על ההצעה:
 .1ראש המועצה המקומית קריית טבעון מר דוד אריאלי יפעל במלוא המרץ לשיתוף קריית
טבעון במיזם יוקנעם-עמק יזרעאל באזור תחנת הרכבת:
א .מתוך קירבה גיאוגרפית של קריית טבעון למיזם.
ב .סביר להניח שלא מעט סוחרים ועוד יותר צרכנים במיזם יהיו תושבי קריית טבעון.
ג .פשוט כי לנו אין נכס מניב ,אין מיזם חדש באופק ובשפת הרחוב פשוט "לבכות"
למשרד הפנים ולמשרדי הממשלה האחרים.
 .2ראש המועצה המקומית קריית טבעון מר דוד אריאלי יפעל לקידום והקמה של מיזם משותף
עם אחת הרשויות השכנות במהרה עוד טרם סיום כהונתו ,אם זקוק ראש המועצה לרעיונות
אני מוכן לנדב ,בטוח אני שישנם תושבים שלהם רעיונות נוספים וישמחו לשתף בהם את
ראש המועצה .הבצוע חייב להיות של ראש המועצה אלא אם יסמיך אדם מטעמו לקדם נושא
חשוב זה .החשוב הוא לפעול מהר.
שמות המשתתפים בהצעה לסדר מס' :2.1
יהודה אסור ,ראש המועצה ,שרה גרינצוייג ,שחר דבי ,חנן זיסו ,שמוליק שמחון ,אייל פרדיס ,חן
וייסמן.
מתקיימת הצבעה:
בעד { – }10יהודה אסור ,חנן זיסו ,חן וייסמן ,שרה גרינצוייג ,שמוליק שמחון ,דודו מסיקה ,ראש
המועצה ,אייל פרדיס ,דוד חורש ,צביקה אקרמן.
נמנעת { – }1שחר דבי.
 .3אישור תב"רים.
גזברית המועצה:
מבקשת לאשר את התב"רים הבאים:
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 3.1תב"רים חדשים:
 3.1.1תב"ר : 1004

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

1004

אבזור מרכז הפעלה

היקף
תב"ר
נוכחי

הגדלה
מבוקשת

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה

השתתפות
מועצה

22

0

22

0

השתתפות
משרדי
ממשלה

הערות

22

מימון של משרד
הפנים – תקציב
להפעלה בעת
חרום

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 3.1.2תב"ר :1005

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

1005

קירוי מגרשי משחקים

היקף
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת
550

0

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה

השתתפות
משרדי
השתתפות
ממשלה
מועצה
0

550

550

הערות
הגשת בקשה
למימון של
מפעל הפיס

שמות המשתתפים בדיון בתב"ר מס' :1005
גזברית המועצה ,מהנדס המועצה ,שרה גרינצוייג ,שמוליק שמחון ,ראש המועצה.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 3.2תב"רים להגדלה:
תב"ר :889

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

889

תקרות אקוסטיות

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה

647

183

830

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה

33

150

התקבלה הרשאה
תקציבית ממשרד
החינוך בסך 150
אש"ח ( 30אלפי ₪
לכל כיתה ,לפי 5
כיתות) .את היתרה
במימון של קרן
הפיתוח.

מתקיימת הצבעה:
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אושר פה אחד.
תב"ר : 973

מס'
תב"ר
973

שם
התב"ר
איטום מבני ציבור

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
570
300 270

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
מקרן הפיתוח
0
300

שמות המשתתפים בדיון בתב"ר מס' :973
גזברית המועצה ,שרה גרינצוייג ,מהנדס המועצה.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
תב"ר : 980

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

980

שיפוצי קיץ

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
90

68

158

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
0

68

כסף נכנס ישירות
לחשבון ממשרד
החינוך

שמות המשתתפים בדיון תב"ר מס' :980
גזברית המועצה ,שרה גרינצוייג ,מהנדס המועצה.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
תב"ר : 887
גזברית המועצה:
אנחנו מבקשים לשנות את שם התב"ר ל – "בדיקות ועבודות לחיזוק מבני חינוך"

היקף
תב"ר
לאחר
הגדלה
מבוקשת הגדלה

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

היקף
תב"ר
נוכחי

887

בדיקות חיזוק מבני
חינוך

764 9,925

10,689

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
0

764

הרשאה נוספת
במימון של
משרד החינוך
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מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
תב"ר : 947

מס'
תב"ר

שם
התב"ר

947

גן הברושים

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה

500

155

655

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה

255

400

מפעל הפיס 400
אש"ח וקרן
הפיתוח 155
אש"ח

שמות המשתתפים בדיון בתב"ר מס' :947
גזברית המועצה ,מהנדס המועצה ,שמוליק שמחון ,ראש המועצה.
מתקיימת הצבעה:
בעד { – }9ראש המועצה ,אייל פרדיס ,דוד חורש ,צביקה אקרמן ,שחר דבי ,חנן זיסו ,חן וייסמן,
שמוליק שמחון ,דודו מסיקה,
נמנעים { – }2יהודה אסור ,שרה גרינצוייג.
תב"ר : 993

מס'
תב"ר
993

שם
התב"ר
שיפוץ ושיקום
שירותים בב"ס אורט
גרינברג

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
180

45

225

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
45

0

מקרן הפיתוח

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
 3.3תב"רים לסגירה:
תב"ר :904

מס'
תב"ר
904

שם
התב"ר
כביש עוקף בי"ס
נרקיסים

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
350

17

367

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
0

367

הסתיים

7

לשכת מנכ"ל

GENERAL MANAGER OFFICE

_______________________________________________

טלפון TEL : 04-9539206 :

___________________ _____________________________________

פקס FAX: 04-9533856 :

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
תב"ר : 943

מס'
תב"ר
943

שם
התב"ר
הנגשת מתנ"ס קריית
חרושת /ג .צבעוני

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
433

26

459

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
104

355

הסתיים

שמות המשתתפים בדיון בתב"ר מס' :943
גזברית המועצה ,חן וייסמן ,מהנדס המועצה.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
תב"ר : 960

מס'
תב"ר
960

שם
התב"ר
שיפוץ מגרשי ספורט-
טוטו

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
310

-1

309

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
116

193

הסתיים

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.
תב"ר :964

מס'
תב"ר
964

שם
התב"ר
שיפוצי קיץ – מפעל
הפיס

היקף
תב"ר
היקף
לאחר
תב"ר הגדלה
נוכחי מבוקשת הגדלה
918

-12

906

השתתפות
השתתפות משרדי
הערות
ממשלה
מועצה
243

663

הסתיים

מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

8

לשכת מנכ"ל

GENERAL MANAGER OFFICE

_______________________________________________

טלפון TEL : 04-9539206 :

___________________ _____________________________________

פקס FAX: 04-9533856 :

 .4דיווח על פתיחת שנה"ל.
מועברת סקירה על מצב החינוך ביישוב ע"י גילה דינר – מנהלת מח' החינוך( .מצ"ב נספח)
משתתפים בדיון:
ראש המועצה ,שמוליק שמחון ,יהודה אסור ,שרה גרינצוייג ,דוד חורש ,חן וייסמן.
 .5אישור שינוי בעלי זכות חתימה בבי"ס "שקד"
בשל חילופי מזכירות :גלית אדוני ת.ז 032633844 .במקום מירי שורקין.
מתקיימת הצבעה:
אושר פה אחד.

הישיבה ננעלה ב21:00 -

דוד אריאלי ________________
ראש המועצה
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נספח

מערכת החינוך לפתיחת שנה"ל
טבעון

הלימודים תשע"ח בקרית

כ 3335 -ילדים במערכת החינוך ביישוב
כ 575-ילדים בגנים
כ 1675-בבתיה"ס היסודיים
כ 180 -עובדי חינוך/הוראה בגנים ובבתיה"ס היסודיים ,תיכון כ .100-סה"כ-כ.280-
 5עובדות במחלקה לחינוך :מנהלת המחלקה ,מזכירה ורכזת הסעות ,ע .מזכירה ,מנהלת
נוער ,מנהלת גנים.
א .גנים:
ממלכתיים:
כ 450-ילדים ב15-גנים ממלכתיים ( 7טרום חובה 8 ,חובה)
 2גנים שפתיים (חינוך מיוחד)
 2ממלכתיים דתיים
סגירת גן טרום חובה מורן ברמת טבעון – העברת גן יקינטון במקומו (ממועדון הנוער
בפיש)
אנטרופוסופיים:
כ 125-ילדים ב 5-גנים
לומדים מחוץ ליישוב – סה"כ כ 43-תלמידים
שער העמקים  30 -במקומות נוספים – כ( 13-אלונים  +מקומות אחרים)
ב .בתי"ס יסודיים:
1,675תלמידים ,מתוכם  256ילמדו בכיתה א':
בנרקיסים 306 :תלמידים ( 312בתשע"ז) מתוכם  45יחלו כיתה א;'  13כיתות (ממוצע 24
ילדים בכתה) .צוות30 :
ברימונים 322 :תלמידים ( 340בתשע"ז) מתוכם  45יחלו כיתה א;'  13כיתות (ממוצע  26ילדים
בכתה) .צוות25 :
בקרית עמל 430 :תלמידים ( 409בתשע"ז) ,מתוכם  68יחלו כיתה א;' כיתות (ממוצע
ילדים בכתה) .צוות45 :
בשקד (אנטרופוסופי  -א' עד ח') 500 :תלמידים ( 507בתשע"ז) מתוכם  65יחלו כיתה א;'
כיתות (ממוצע  30ילדים בכתה) .צוות65 :
ב"מיתרים" (ממ"ד) 117 :תלמידים ( 62בתשע"ז) מתוכם  33יחלו כיתה א;'  5כיתות (ממוצע
 24ילדים בכתה) .צוות15 :
השנה – מיצ"ב במתמטיקה ,שפה ואנגלית בכתות ה'.
ייחודיות בית ספרית:
נרקיסים – תרבות ואומנות ברוח הגישה ההומניסטית
רימונים – ביה"ס למנהיגות מעצימה
מיתרים – ממ"ד משלב חילוני דתי
קרית עמל – סביבה ,מדעים ,חקלאות
שקד – ברוח הגישה האנטרופוסופית
ג .על יסודי אורט גרינברג:
בתיכון השש שנתי ילמדו  959תלמידים ( 956בשנת הלימודים תשע"ז) .צוות :כ48-
 463תלמידים בחטיבה העליונה ( 481בתשע"ז) :כ 17-ילדים הצטרפו מרמת ישי ,כ7 -
תלמידים קיבלו אישור לימודי חוץ( .ריאלי ,יגור ,דמוקרטי ,רעות) .צוות :כ50
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 496תלמידים בחטיבה הביניים ילמדו ( 475בתשע"ז( :כ 7 -תלמידים קיבלו אישור לימודי חוץ.
השנה – מיצב בכיתות ח' בשפה ,אנגלית ,מתמטיקה ומדעים.
מורי החטיבה העליונה קיבלו תגמול דיפרנציאלי על שיפור בהישגי התלמידים בתשע"ז.
חידושים באורט טבעון:
תכנית העשרה ,תל"ן ,לכיתות ז –ח נבנתה בשיתוף הנהגת הורים  +קבוצות מנהיגות בתחומים
מגוונים.
מערכת  smartschoolשמאפשרת מעקב זמין ועדכני פדגוגי ואירועי משמעת  +חיזוקים ,ש.ב,.
תלבושת ,איחורים ,חיסורים ,מורי מ"מ ,אירועים בביה"ס וכ'.
למידה חדשנית בקבוצות למידה לחקר רב תחומי ,קבוצות מורים מו"פ.
תכנית  isteamתמשיך בכתה ט'.
ביה"ס מצטרף השנה לתכנית משותפת עם מכון דוידסון לחינוך מדעי ,הזרוע החינוכית של מעון
וייצמן למדע:מסלול דוידסון למצוינות מתמטית( .מנחה מהמכון ,צוות ביה"ס ,הורים והנהלת
ביה"ס) .מתחילים שכבות ז וח ,שואפים להמשיך בשנה הבאה גם בט'.
שכבות י' וי"א ישתתפו בתכנית חדשה ג'אם טק – שילוב ושיתוף פעולה בין המגמות
הטכנולוגיות.
פיתוח מרכז הקיימות והיצירה ליצירת מרחבי לימוד רב תחומיים ושיתופי פעולה בין המגמות
השונות.
נתוני התמונה החינוכית נבחנים בימים אלו ע"י הנהלת ביה"ס ,פיקוח והנהלת אורט.
ד .חינוך מיוחד:
מסגרות חנ"מ ביישוב  . 12 -סה"כ כ 96-תלמידים.
תלמידי חנ"מ מחוץ ליישוב – כ 90-תלמידים.
נשירה – ילד אחד
ה .מערך הסעות:
בתוך היישוב 2 :אוטובוסים לבי"ס רימונים (כ 112-ילדים) ( 2מלווים)
 5מיניבוסים בחנ"מ ( 16מלווים)
מחוץ ליישוב 8 :מיניבוסים 9 ,מלווים קבועים 3 ,מחליפים.
 11מוניות .חלקם נוסעים בכרטיסיות.
ו .יחידת הנוער:
המבנה במרכז פיש הוסב לפעילות נוער רב תחומית – שילוב פורמאלי ובלתי פורמאלי.
בית לכל ארגוני ותנועות הנוער בקרית טבעון.
קורסים מקצועיים לנוער ,תכניות ייחודיות ,פיתוח הדרכה ויזמות ,מרכז הכשרה ,ערבי גיבוש.
מנהלת יחידת הנוער ,רכז נוער ,מדריכה.
ז .מועדוניות (בשיתוף הרווחה):
ניצנים – לילדי בתיה"ס היסודיים (כ 14-ילדים)
לב הנוער (כ 14-בנות) – המועדונית מנרקיס הועברה למרכז הנוער.
ח .תכנית הצהרונים:
שנת מעבר (בהתאם לחוק הצהרונים ,ללא תכנית ניצנים של משה"ח) :גורם מפעיל – מתנ"ס
גנים 8 :צהרונים ,ילדים – נרשמו כ130-
בתיה"ס –  4צהרונים ילדים – נרשמו כ100-
לפני שנה היו סה"כ  ,240ללא  60של קרית עמל .ההרשמה בעיצומה עכשו.
ט .פורום מנהלים – מנהיגות חינוכית יישובית:
חיזוק שייכות ,הזדהות וגאווה מקומית – הרוח הטבעונית (פורום מוביל ומשפיע)
יישום  5יעדי תכנית האב לחינוך (ייחודיות ,מעורבות הורים ,פתיחת אזורי רישום ,רצף חינוכי ,איכות
ומצויינות)
תכנית לפעילות יישובית על הרצף החינוכי
תמונה חינוכית יישובית

תכניות לתשע"ח :חינוך מיטבי (ה"מה") יחד עם עשייה ויישום בשטח (ה"איך").
"חינוך אחר בקיים"
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"המורה במרכז" – במה לכל מורה (בחירה ,משוב ,העצמת המורה)

חיבור עם מעגלי השפעה נוספים :הורים ,סגנים ,צוותי חינוך ,מ"ת...
במהלך חופשת הקיץ הוכנו מוסדות החינוך:
הכיתות והאולמות ,שודרגו השטחים הציבוריים ,חודשו מבנים ,הונגשו כיתות וגנים ותוקנו
הליקויים-לפי דו"חות בטיחות ,עפ"י קדימויות.
נערכו בדיקות בטיחות וביקורות כיבוי אש ,הותקנו עוד מערכות לגילוי אש.
מוס"ח נצבעו ע"י אבות הבית וסיוע מהתיפעול ,תיקוני חשמל ,רכישת ציוד ועזרים חינוכיים,
החלפת חול בארגזי החול ,הדברה ,שתילה וגינון.
לתלמידים נערכו פעילויות גיבוש מוקדמות על ידי צוות ביה"ס בשאיפה לכניסה רגועה וחלקה
ביום הלימודים הראשון.
גם בגני הילדים הצוותים החינוכיים נערכו בימי היערכות לצוותים ומפגשים עם הילדים.
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