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 ראש המועצה:
. ברכות לחברינו הטובים, 2016ערב טוב לכולם. אנחנו מקיימים ישיבה מן המניין, אחרונה לשנת 

ויו"ר התאגיד אורי שמואל , הם ישתלבו בהמשך. הם באו לכאן כדי  יהודה סיסו -מנכ"ל התאגיד 
לענות על כל השאלות שיישאלו ואנחנו שמחים לארח אותם. נברך גם בברכות חמות את שחר דבי 

 לרגל היותה עורכת דין בישראל. 
 

 שרה גרינצוייג:
קשתי שיוסיפו את מה לגבי אישור הפרוטוקולים? לא קיבלנו את הפרוטוקול מהישיבה הקודמת שבי

 עם דורית אורן וגם לא קיבלנו את הפרוטוקול של הישיבה שלא מן המניין.  יםהקטע
 

 היועץ המשפטי:
 פרוטוקול של מליאת המועצה הוא אוטומטית מאושר, אלא אם כן מישהו הגיש בקשה לתיקון.

 
 מנכ"ל המועצה:

 הפרוטוקול תוקן.
 

 שרה גרינצוייג:
 לא קיבלנו אותו.

 
 המשפטי:היועץ 

 כל עוד לא הועלתה הצעה לסדר לתיקון הפרוטוקול, הפרוטוקול מתוקן.
 

 שמוליק שמחון:
אישור פרוטוקולים. אם החוק השתנה,  –כל ישיבת מליאה, הסעיף הראשון זה בעוד מתקופת אבואב, 

 אז תיידעו אותנו.
 

 היועץ המשפטי:
 טי.פרוטוקול מליאת מועצה לא מאשרים. הוא מאושר באופן אוטומ

 
 שרה גרינצוייג:

עודד, הספר איננו בידי אבל ככל שזכור לי ותבדוק בבקשה בחוק,  אנחנו צריכים להגיש בקשה לתיקון 
 של הפרוטוקול תוך ימים ספורים ודודי קיבל ממני בקשה לתיקון הפרוטוקול כמעט מיידית.

 
 ראש המועצה:

פחות משמעותי. למיטב הבנתי אתם גם בעולם של ישיבות מצולמות, הפרוטוקול בעיניי הוא הרבה 
מגישים את הבקשה לא נכון. ברגע שבן אדם מגיש בקשה לתיקון הפרוטוקול הוא לא יכול לומר 

בצורה ערטילאית תכניס את הקטע ההוא שלא נכנס. אתם צריכים לכתוב את הציטוט שאתם רוצים 
 שזה יהיה מאוד ספציפי ומאוד פרקטי. ,שייכנס לפרוטוקול

 
 המשפטי:היועץ 

אם הוגשה בקשה למזכיר, והוגשה בקשה למזכיר לתיקון הפרוטוקול, יקרא אותה המזכיר בישיבה 
 מיד עם פתיחתה ויוכרע הדבר בהצבעה.

 
 מזכיר המועצה:
, היא לא ביקשה שייכתב כך וכך. היא אמרה שלא פירטנו את האירוע את התיקון כששרה ביקשה

עם זה ובסוף החלטתי שנעשה תמלול של כל מה שהיה. אני שהיה. אני בתוך עצמי מתלבט מה לעשות 
 מתפלא שזה לא נשלח אליכם אבל הוספנו את התמלול בפרוטוקול של מה שהיה באירוע.
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 היועץ המשפטי:
מבחינת החוק, מה שצריך להיות בחוק זה בבחינת מינימום. סוג האירוע שהיה הוא בפירוש לא מסוג 

להיכנס לפרוטוקול. זה עניין של רצון של עורך הפרוטוקול או רצון המליאה האירועים שחייבים 
בהצבעה. עורכי הפרוטוקול הם ראש המועצה ומזכיר המועצה, הם החתומים על הפרוטוקול. מה 

 יוכנס בסופו של דבר לפרוטוקול, הוא עניין להצבעת מליאת המועצה.
להחלטה שלהם או לקביעה ברוב דעות של  ההתרחשות הזו לא חייבת להיות בפרוטוקול וזה נתון

 השולחן הזה.
 

 שרה גרינצוייג:
אני חושבת שהיה נוהג שהיה קיים עד היום ואם רוצים לשנות את הנוהל אז אפשר לדון בזה אבל עד 

רגע זה צריך להיות אותו נוהג שהיה מקודם. יאיר אומר שהוא תיקן אז אחרי שנראה אותו, נאשר 
וקול של הישיבה שלא מן המניין בנושא התאגיד, למה לא קיבלנו שום אותו. וגם לגבי הפרוט

 פרוטוקול?
 

 ראש המועצה:
הפרוטוקול המתוקן יגיע אליכם בימים הקרובים, והיה ואת מרוצה תבורכי ואם לא, את מוזמנת 

 להעלות את זה עוד פעם בינואר. זה מקובל עלייך?
 

 שרה גרינצוייג:
 שאפשר.בלית ברירה, זה המינימום 

 
 ראש מועצה:

ברמה העקרונית, אני מבקש, מי שמגיש בקשה לתקן פרוטוקול, צריך גם לנקוב במילים שהוא רוצה 
 פונג" אין סופי. –שנוסיף אחרת אפשר להיות ב"פינג 

 
 שרה גרינצוייג:

מה שאתה רוצה זה שמי שמבקש את הבקשה לתיקון, יתמלל קטעים שלמים. לא מדובר פה בקטע 
 קטן.

 
 המועצה: ראש

שלא עבר בהנהלה ואני תמיד אוהב  6בואו נחלק את הדיון לשניים. קודם כל אני אוריד את סעיף 
 להעביר דברים בהנהלה.

 
 שמוליק שמחון: 

 ? יש סדר יום.  אם הוא כתוב בסדר יום, הוא חייב להיות.6מה זאת אומרת להוריד את סעיף 
 לא יכול להיות שמשנים סדרי עולם.

 
 טי:היועץ המשפ

אתה טועה לחלוטין. מי שקובע את סדר היום בישיבה זה ראש המועצה. ברצותו, מעלה נושא לדיון, 
ברצותו לא מעלה נושא לדיון. המגיש הצעה לסדר היום יכול להסירה בכל עת בהודעה בכתב או 

 בהודעה בע"פ בישיבת המועצה.
 

 ראש המועצה:
העליתי כי ככלל, החוק מאפשר לך לרשום את שמדבר על אופן רישום הפרוטוקול אני  6את סעיף 

 עמודי הפרוטוקול שאתה רושם כל הזמן.  40או  25,30עיקרי הדברים. לא לרשום את 
 

 שמוליק שמחון:
 הדברים האלה היו נהוגים פה במשך שנים.
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 ראש המועצה::
שאני מוריד אותו וזה זה שדברים היו נהוגים שנים, זה לא אומר שצריך להמשיך אותם. יש פה נושא 

לא בהכרח לרעתכם. החוק אומר שאתה רושם את עקרי הדברים. אם אתה רוצה לרשום פרוטוקול 
מפורט, אתה צריך לקבל החלטה. מכיוון שיש פרוטוקול מפורט, כדי לחזור לעיקרי הדברים, כך 

תם של חברי הבנתי, צריך החלטת מליאה. לא הספקתי להעביר את זה בישיבת ההנהלה. נראה מה דע
ההנהלה ונחזור לכאן. לגבי התיקון הספציפי, יאיר יעביר לכם את הפרוטוקול המעודכן והוא יעלה 

 כאן בראשית ינואר.
 
 . שאילתות:1
 

 שרה גרינצוייג: 1.1
 אני מבקשת לדעת:

 האם בבתי הספר היסודיים הממלכתיים בקרית טבעון פועלות עמותות דתיות?
 מלכתיים בקרית טבעון פועלות בנות שרות לאומי דתיות?האם בבתי הספר היסודיים המ

 האם בבתי הספר היסודיים הממלכתיים בקרית טבעון פועלים מתנדבים דתיים? 
כמה שעות שבועיות לומדים ילדי כיתה ב' תורה בכל אחד מבתי הספר היסודיים הממלכתיים בקריית 

 טבעון?
 

 ראש המועצה:
 .  בבתי הספר היסודיים הממלכתיים בקרית טבעון לא פועלות עמותות דתיות, לא פועלות   1

 בנות שרות לאומי דתיות  ולא פועלים מתנדבים דתיים.      
 . בגנים: סחלב, חב"ד, ציפורנים, יבנה ותמר, פועלים מתנדבים משדה יעקב )תלמידי כיתה 2

 תוכנית שמופעלת אצלנו מזה מספר שנים(,   – י', במסגרת מעורבות חברתית לקהילה     
 כשעתיים בשבוע.     

 . בבתי הספר "נרקיסים" ו"קרית עמל", לומדים ילדי כיתה ב' תורה שעתיים שבועיות וכך 3
 גם בבית ספר "רימונים". בתחילת למדו תלמידי "רימונים" "לקראת תורה" באופן מסיבי      
 ורה" ולמסורת ישראל, טרם תחילת לימודי התורה באופן  יותר לצורך הכנתם ל"שפת הת     
 שוטף.     

 
 שרה גרינצוייג:

 ש"ש? 3בבית ספר רימונים לא לומדים 
 

 ראש המועצה:
 לא לפי מה שגילה בדקה.

 
 יהודה אסור: 1.2

וועידת העמקים השנתית לפיתוח כלכלי אזורי ננעלה שבוע שעבר לאחר שדנה בין השאר בחיבור בין 
כלכלה משתפת ושיתופית  אסטרטגיה ציבורית וצרכי הקהילה בפיתוח האזורי, ותשתיות,נכסים 

 וחלוקת משאבי המדינה והקצאת משאבים לפריפריה.
 נציגי ציבור וראשי רשויות. מנכ"לים, יזמים, בשיח האזורי נטלו חלק בעלי עסקים,

 ת טבעון?יאבקש מראש המועצה להשיב מי ייצג בוועידה זו את הרשות המקומית קרי
 

 ראש המועצה:
 מועצה מקומית קריית טבעון לא הייתה מיוצגת בוועידה לשיתוף אזורי.

נושא בדיקת פעולת האשכולות נמשכת. היתה לי ולזאב פגישה שלצערי נדחתה באשכול נגב על מנת 
 ללמוד את התהליך. זה משהו שהייתי שמח להגיע אליו אבל לא הוזמנתי ולא ידעתי עליו. אני יכול

 לבחון עם אייל בצר מה היה שם ולקבל את המידע וכשאני וזאב נהיה מוכנים,  נביא דו"ח מסודר של 
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מה שהעלנו בחכתנו מבחינת הצורך שלנו להיכנס לפרויקט כזה. בעמק יזרעאל זה פרויקט עם 
דענו על כך. פוטנציאל מבחינתנו אבל צריך לבדוק אלו שיתופי פעולה אפשר ליצור ובאמת חבל שלא י

אני לא רוצה להציע שום דבר עד שאני לומד את זה עד הסוף. הייתי בצפון, התרשמתי, לא לרעה 
אפילו, ואני רוצה להשלים את התמונה בנושא של נגב. חוק האשכולות ואשכולות בכלל, הם טובים 

רשויות. כשיש מאחוריהם כוונה כנה לעודד שיתוף פעולה בין רשויות. לא כשזה מסווה לאיחוד 
כשהולכים לפרויקטים כאלו צריך ללמוד את התהליך. זה לא מהיום למחר. אנחנו נלמד את זה ונבוא 

 עם מסקנות בתוך ישיבה או שתיים.
 

 יהודה אסור:
אני חושב שזה מה שנקרא עבודה במקביל. מה שאתה עושה זה יפה ומבורך ואני מקווה שתהיה לזה 

צריך לחפש אותם באזור שלנו. הנוכחות שם מהווה בסיס  המשכיות. במקביל, כשיש דברים כאלו,
 ליצירת קשרים.

 
 ראש המועצה:

יש מאות כנסים מהסוג הזה. אני לא יכול ללכת אם אני לא יודע על זה. גם אם אתה הולך לדבר כזה, 
סופית בנושא הזה. ברגע שנדע על האתה צריך לדעת מה אתה רוצה. אני עוד לא גיבשתי את עמדתי 

ים כאלו נלך, נשמח להיות מוזמנים. נבדוק מה קרה שלא הוזמנו, יכול להיות שזה בגלל שהם אירוע
לא רואים בנו פוטנציאל. יכול להיות בגלל עמדתנו הבעייתית בנושא שדה התעופה ברמת דוד, איך 

 אתה משתף פעולה כשחילוקי הדעות הם כאלה קיצוניים? בוא נראה, שום דבר לא סגור.
 
 לסדר:. הצעות 2
 

 שמוליק שמחון: 2.1
תלמידים תושבי טבעון מא' עד ח' לומדים במסגרת דתית, שכיום לא קיימת בטבעון. יש מסגרת  30

תלמידים נאלצים ללמוד  30משולבת, שאני מברך עליה אבל מסגרת דתית נכון להיום, אין בטבעון.  
ס, אתה צריך להחליף במסגרת דתית בשדה יעקב שברכב אתה מגיע לשם בשבע דקות ובאוטובו

דקות עד לבית  20שלושה אוטובוסים וכשאתה מגיע לצומת המסוכנת הזו, אתה צריך ללכת עוד 
הספר. נסענו לכנסת בשבוע שעבר בעניין זה. לצערי, ועדת חינוך פה לא התכנסה ולא דנה בבעיה זו. 

ם המועצה עוברת איך הם לא מקבלים את הדבר הבסיסי של הסעה לבית הספר? מה שקורה זה שבעצ
אין למועצת טבעון. לא נתפס שהסעה לתלמידים עבור ה₪  60,000 –על החוק. העלות היא מצחיקה 

לשלוח תלמידים בכיתה א' בשלושה אוטובוסים. החוק קובע במפורש שאחריות ההסעות היא על 
ימים ולאחריהם  17הרשות המקומית. בשנה שעברה היה מימון של ההסעות. השנה היה מימון במשך 

ולא כספי. עליך, חברי קיבלו ההורים הודעה בווטסאפ שאין להם יותר הסעות. זהו עניין בטיחותי 
 חורש, אני הכי מתפלא. אתה מייצג את הציבור הדתי ואתה לא דואג להם?

זה שבית הספר הזה נקרא ממ"ד, הוא עדיין משולב. יש הורים שלא רוצים בית ספר משולב וזו זכותם 
 המלאה לדרוש את החינוך המתאים. אין חינוך דתי בטבעון אז אתה לא תספק את הדבר המינימאלי

עה לאותם הורים? איך אתם מפקירים את ילדי טבעון? הם מסכנים את חייהם יום יום סשל ה
באוטובוסים כדי להגיע לבית הספר. ישנו מקרה שהגיע אליי היום של חינוך מיוחד שצריך לממן לו 
אוטומטית אפילו, נסיעות. מה עשו? הם שלחו את התלמידה שלומדת בקרית שמואל עם הסעה של 

 ק בכדי לחסוך בכסף.מגדל העמ
 

 ראש המועצה:
 יש לי סמכות לעצור אותך כי זה לא הופיע בהצעה לסדר שלך.

 
 שמוליק שמחון:

בחרתי להפסיד יום עבודה ונסעתי לכנסת עם ההורים האלה שלא היה מי שידבר איתם ומי שיכוון 
 פה שאני הייתי סגן ראש המועצה, ואותם מה לעשות ואיך. ברגע שנודע לי, אני עשיתי את זה. בתק

אנחנו מימנו את כל ההסעות. ראש המועצה הפופוליסט, הלך ונתן הסעות עם חגורות בטיחות לבית 
ספר רימונים בכדי שייבחר. זו היתה הצעה שלי. הוא ניגש אליי ואמר לי שהוא רוצה להיבחר לראש 

לראשות המועצה. אחרי שהוא נבחר, המועצה וביקש ממני הצעה שיוכל לשווק אותה וכך יבחרו בו 
 הוא ביטל להם את ההסעה.
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 דוד חורש:
בית הספר בטבעון הוא בית ספר ממ"ד ומי שקבע את זה, זה משרד החינוך. הדברים לא פשוטים 

ומאוד מורכבים. בזמנו, כשעשינו את כל השינוי בבית ספר מיתרים, אמרנו שכיתה שלא תהיה 
להעביר אותה לשדה יעקב. ברגע שהוגש ערר והוא לא התקבל, הוגש ערר מאוכלסת, לא תהיה בעיה 

נוסף. הוגש ערר גם לגבי בית ספר מיתרים כי גם יש בעיה עם ההסעות עם כל מיני תלמידים. דודי 
שדה יעקב.  -למסגרת מסוימת, קריארק אמר שאם יש בעיה אז הוא לא נותן לאף אחד, הוא לא ייתן 

ת ולשנייה לא. זה נגד מצפוני אבל קיבלתי כי אני חלק מהקואליציה. ברגע אי אפשר לתת למסגרת אח
שהחלטנו לתת, ניתן לכולם. נפגשתי עם נפתלי בנט אמרתי לו שהוגש ערר אחד והוא אמר להגיש ערר 
שני. בואו נוריד את זה היום מסדר היום, נחכה ליום שלישי, שידונו בערר. נשאיר את זה לעוד ישיבה, 

נצביע עכשיו, משרד החינוך לא יאשר  םבעד ברגע שאני אראה שהמשרד לא מאשר אבל אאני אצביע 
 לנו את זה.

 
 מנכ"ל המועצה:

הסעות מיוחדות יש רק בחינוך המיוחד, זה מה שמשרד החינוך מחייב. גם בחינוך המיוחד יש לפי סוג 
תנו הסעות לכל הלקות. לקות מסוימת מחייבת הסעה. התפיסה שהייתה נהוגה פה שנים רבות שנ

הזרמים הדתיים וביניהם היו עוד הסעות. לגבי שדה יעקב, הם לא זכאים להסעה. ניתן אישור 
להסעות  לתלמידי א' וב' בגלל שלא נפתחו הכיתות האלה בבית ספר יבנה. אנחנו ניצלנו את המצב 

יתה לזה משמעות ולקחנו רכב יותר גדול ובמימון של משרד החינוך העלנו גם את כל הכיתות כי לא הי
 כספית. בחינוך הדתי ובחינוך החרדי, אין הסעות בכלל.

 
 ראש המועצה:

שהם לא מעוניינים ללמוד באזור הרישום הרשמי של משרד החינוך מכך אני חייב לחדד שזה נובע 
שזה נמצא בקרית אתא. אם הם כן היו לומדים שם, אנחנו כן מחויבים במימון, לא בהסעה אלא פר 

 לא מכירים באיכויות הלימוד שם והם רוצים את המוסדות שלהם. תלמיד. הם
 

 מנכ"ל המועצה:
ההגעה של התלמידים לבית הספר היא באחריות ההורים ולא אחריות המועצה. המועצה צריכה 

לאפשר להם להגיע לתחבורה. כתוב בחוזר מנכ"ל הסעות במפורש שהמועצה תארגן את ההסעה. היא 
ו כבר הגשנו לא פעם, ערר על הרבה מההסעות במיוחד במגזר הדתי לא תממן את ההסעה. אנחנ

והחרדי ששם זה פרובלמטי מאוד. יש זרמים, גישות ותפיסות שונים בחינוך הדתי ומשרד החינוך לא 
מאפשר להורה לבחור. על המועצה המקומית לספק בית ספר אחד שייתן מענה לכולם. זו התפיסה 

זה נכון אם אפשר אבל זה לא בהתאם להוראות משרד החינוך  שכתובה בחוזר מנכ"ל. לספק הסעה
וצריכים ליצור איזושהי שוויוניות. אני שואל אתכם, איזה ילד יכול להגיע בכוחות עצמו לבית ספר 
בתוך היישוב שנמצא במרחק של שני ק"מ ממנו? זו שאלה שתמיד התחבטנו בה. רק היום ההסעות 

 ההסעות הרגילות.₪  500,000ועוד  ₪מיליון  2.2בחינוך המיוחד עולות 
 

 שרה גרינצוייג:
 מיתרים עד היום הוגדר כבית ספר ממלכתי דתי ולא משלב? אתה אומר שבי"ס

 
 דוד חורש:

 בהגדרה של משרד החינוך בי"ס הוא או ממלכתי או ממלכתי דתי. 
 

 שרה גרינצוייג:
ד פה בטבעון והוא משלב אז זאת אומרת שמבחינת משרד החינוך היום ילד בממ"ד, אם יש לו ממ"

 הוא חייב ללכת לממ"ד הזה? 
 

 דוד חורש:
 כן.
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 שרה גרינצוייג:
זה אכזרי קצת כלפי החינוך הדתי. החינוך הממלכתי דתי והממלכתי דתי המשלב הופרדו. יש היום 

שלושה זרמים: יש ממלכתי, ממלכתי דתי וממלכתי דתי משלב. זה קצת מוזר בעיני שבי"ס יבנה 
הוגדר כממלכתי דתי ואמור להיות פתרון לאנשים שרוצים משהו שהוא ממלכתי דתי ולא משולב. 
האם אתה טוען שילד שנמצא היום בממ"ד ואינו רוצה ממ"ד משלב, האם משרד החינוך אומר לו 
 שהוא חייב ללכת ליבנה ואם הוא רוצה ללכת למקום אחר, משרד החינוך לא חייב לשלם לו כלום?

 
 המועצה:ראש 

כן. התפיסה של משרד החינוך היא שבי"ס מיתרים לא שונה בתכנים שלו מבית הספר בשדה יעקב. זה 
מפוקח ע"י הממ"ד של מועצה אזורית עמק יזרעאל וזה מפוקח ע"י הממ"ד של חיפה. משרד החינוך 

אוי ילדים יש פתרון בתוך טבעון. ההורים לא חושבים שזה פתרון ר 28מבחינתו סבור שלאותם 
 מסיבות שאני לא מבין.

 
 שרה גרינצוייג:

 זה דבר שחייבים לבדוק.
 

 ראש המועצה:
בניגוד למה ששמוליק אמר, לרשות מקומית באשר היא, אין חובה להסיע תלמידים. יש לה חובה 

להסיע תלמידי חינוך מיוחד. משרד החינוך אומר שאם תבחר להסיע תלמידים שאינם תלמידי חינוך 
 50% -ק"מ(, הם ישתתפו ב 3ק"מ,  2ישוב שלך, אם אתה תעמוד בקריטריונים שלהם )מיוחד בתוך הי

שלזרם החינוכי שלך כמהעלויות. זה מסלול אחד. לגבי המסלול השני שעליו אנחנו מדברים, מה קורה 
אין פתרון ויש פתרון סמוך ליישוב שנמצא באזור הרישום? פה יש בעיה, לדידו של משרד החינוך. מה 

עצם זה שבשנה הראשונה נתנו הסעות, בשנה השנייה הכירו בכרטיסיות. לגבי מה ששמחון שקרה ב
יום של הסעה ע"ח  17 -, מה שקרה זה שנדרשתי לאשר מימון מלא לSMSאמר שהודענו בהודעות 

 המועצה מתוך תחושה שמשרד החינוך יאשר וישתתף בהסעות.
זה לא נכון ההצעה לסדר של שמחון לבצע מימון מלא מפני שמשרד החינוך הביע את עמדתו. אני לא 
ידעתי שיש אופציית ערעור נוספת לכן שווה להמתין. אני מעריך שיאשרו את זה. אם הם לא יאשרו, 
 המלצתי לחברי ההנהלה היא לא לבצע מימון מלא משום שאז תהיה חייב לבצע מימון מלא גם ביתר

הזרמים וזו טעות גדולה מאוד משום שחלק מהם גם יכולים ללכת למקומות שהם על פי אזור הרישום 
שע"פ משרד החינוך, הם כן זכאים להשתתפות. הם לא רוצים כי לא נאה להם. הדברים מאוד 

 מורכבים. מה שהייתי עושה זה לחכות להחלטה של משרד החינוך. תרצה, תביא את זה עוד פעם. 
 

 אסור:יהודה 
אתה אמרת קודם שאתה לא בטוח שמשרד החינוך יאשר את זה בשנה הבאה, אז הם סותרים את 

בנים ובנות יחד,  -חוזר מנכ"ל של עצמם. כתוב שם במפורש שמממנים ממ"ד שהכיתה היא משותפת
 לא בנפרד.

 
 מנכ"ל המועצה:

יש הפרדה בין בנים  אתה לקחת תנאי אחד מבין כל התנאים. בין התנאים יש שהם לא  יממנו אם
 לבנות. זה אחד התנאים.

 
 שמוליק שמחון:

משרד החינוך הסביר במפורש שאין מצב שהוא יאשר את הדבר הזה כי אם הוא יאשר את זה אז זה 
יתרחב לעוד יישובים וזו תוספת תקציבית של מיליארדים ולכן הסיכוי שיאשרו את זה הוא קלוש 

 ביותר.
 

 ראש המועצה:
כולים לשלוח את הילדים שלו לבי"ס מיתרים שהתכנים שלו זהים לחלוטין לשדה ההורים האלה י

 יעקב.
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 עמית בלדרמן:
מהפגישות של עם חברי כנסת מהמפלגה שלי אני למד שיש כאלה שמבינים טוב מאוד בנושא 

צריכים ואני חושב שצריך שחברי מועצות בארץ  ,כאלה שפחות כי מטבע הדברים גם יש. המוניציפלי
את הנציגים שלהם בכנסת לגבי מה שקורה ברמה המוניציפאלית כי יש חוסר ידיעה עד כדי  ליידע

בורות בעניין הזה. זה חשוב גם שיידעו על הקשיים שאתה נתקל בהם בהסעות. טבעון זה הבית שלי 
שלו ויבנו וגם שלך וחשוב שהילדים כאן ילכו וילמדו ביחד. אם כל אחד ילך ויבחר בדיוק את הנישה 

 חומות בסוף, איזה פרצוף יהיה למדינה? 
 

 יהודה אסור:
אתה רוצה שכולם ילמדו פה? תן פתרונות לכולם. לי יש ילד שיכול ללמוד פה רק עד כיתה ו'. עכשיו 

 הוא בכיתה ה'. יש לך פתרונות לכולם?
 

 ראש המועצה:
 זה מקרה פרטני.יהודה, אתה צריך להיפגש עם מנהלת מחלקת החינוך ולעמוד על זה. 

 
 עמית בלדרמן:

לא יהיה. ההבנה  100%ילמדו פה אבל אנחנו יודעים ש 90% -אני חושב שצריך להיות מאמץ שיותר מ
 צריכה להיות שכולם צריכים ללמוד ביחד.

 
 מתקיימת הצבעה:

 } חנן זיסו, שמוליק שמחון, יהודה אסור{ -בעד 3
 } ראש המועצה, שחר לשם, שחר דבי, אייל פרדיס, עמית בלדרמן{ -נגד  5
 }חן וייסמן, שרה גרינצוייג, דוד חורש{ -נמנעים  3
 

 יהודה אסור: 2.2
 לאור מקרים חמורים שלעצמם שקרו לאחרונה במוסדות החינוך בקריה מבתי הספר היסודיים

 ועד לתיכון, תהיתי:
 במוסדות החינוך?א.מה נעשה בתחום החינוך המיני 

 ב.מה נעשה בתחום הרשתות החברתיות והגלישה באינטרנט?
האם ישנם שיעורים במערכת השבועית בחינוך מיני? מה היקף השעות אם בכלל? )פירוט לפי 

 גילאים( מי מעביר ומדריך שיעורים אלה אם מתקיימים?/כיתות
 האם מתבצעות הרצאות אורחים? ימי עיון? 

 בנושאים הנ"ל ע"י אנשי מקצוע מהתחום? או ע"י צוות ההוראה הבית ספרי? האם מועברים קורסים
 כללים ונורמות התנהגות בין בנים לבנות,/האם בבתי הספר ובמיוחד ביסודיים קיימת תכנית למידה

 המבהירים מה מותר ומה אסור בין כתלי בית הספר?
 במקרים חמורים מנהלי בתי הספר פועלים על פי הנחיות משרד החינוך? האם 

 "(1999באוקטובר  3מתוך חוזר מנכ"ל  פגיעה בתוך מסגרת חינוך -חובת הדיווח על פי החוק )
 עמל ובאירוע התיכון פעלו בנוהל חובת הדיווח? האם באירועים בביה"ס ק.

 חומרים אסורים? האם מחשבי בתי הספר חסומים בפני התלמידים מפני
חסימת אתרי סקס,  על בתי הספר המחברים את מערכת המחשוב שלהם לאינטרנט להבטיח)

 (2004מתוך חוזר מנכ"ל  .עם ספקי האינטרנט פורנוגרפיה, אלימות וסמים; זאת כחלק מן ההסכם
ק מיהו "המבוגר האחראי" בכל מוסד חינוכי שבאחריותו לבצע נוהל חובת דיווח? באחריותו לבדו

מחשבי בית הספר חסומים למידע אסור? האם זו המנהלת? המזכירה? או אולי  אחת לכמה זמן האם
 המורה המקצועי?

האם מחלקת החינוך במועצה המקומית קריית טבעון  מבצעת פיקוח וביקורות פתע ע"מ לוודא 
ע"פ חוזרי  וך,הנחיות וכללי משרד החינ שמוסדות החינוך בישוב פועלים ע"פ  כללי והנחיות המחלקה,

 מנכ"ל?
 החינוך, 'נציג מח מציע אני שראש המועצה ומחלקת החינוך ימנו ועדה שתורכב מנציג ועדת החינוך,

נציג צוותי ההוראה ,נציגים מקצועיים לתחום הרלוונטי או כל מי שימצאו לנכון  נציג ועד ההורים,
התקנון יעסוק  למניעת התנהגויות חריגות. מסמך כללים ונוהלים שמשימתם אחת לכתוב פרוטוקול,

ויפרט גם לוחות זמנים לריענון הפרוטוקול להורים ולילדים בשגרה ללא קשר לקרות אירוע ויגדיר את 
 האחראי ליישומו בכל מוסד חינוכי.
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 המועצה המקומית קריית טבעון תישא באחראיות העליונה להטמעת הפרוטוקול שייכתב וליישומו.
שהגיעו אלי חמורים, בטוח שישנם אירועים שאנו כמערכת לא נחשפנו אליהם )הלוואי ואני  האירועים

 טועה( מודאג אני שאירועים אילו יהפכו לתופעה.
 

 מנכ"ל המועצה:
זה השירות הפסיכולוגי  ,לכל הדברים שהעלית. מי שאחראי על זהנוהל בחוזר מנכ"ל יש בגדול 

 אחראים על היישום שלו.  הייעוצי, הם אלה שכתבו את הנוהל והם
 יועצת בית הספר נותנת הדרכות בקבוצות קטנות במוסדות החינוך בקריה. -תחום המיני ב 

   הוקמה "סיירת ברשת" על ידי נמרוד    ימיני    –בתחום הרשתות החברתיות והגלישה באינטרנט   
 תלמידי כיתה י', מדריכים את שכבת ו'.   -)מדריך במועדון הנוער ומדריך מוגנות(

  בנוסף, יש בכל בי"ס, גורמים אחראיים שמטפלים בנושא בשוטף: המורה למחשבים, רכזת בית     
 ספרית, היועצת ומדריכה של משה"ח.

  גיל בשיעורי מדעים+ אין שיעורים קבועים במערכת השבועית בחינוך מיני. יש תכנית מותאמת
 יועצת בית ספרית.

  הורים...( 12בשנה שעברה התקיימו שלוש הרצאות להורים בנושא. )הגיעו 

 .מדריכה ממשרד החינוך מנחה את הצוות בנושאים אלו 
 .אין תוכנית לימודים קבועה בבתי הספר. יש שיחות בשיעורי חברה/ יועצת 

 תוף הפיקוח."שבוע גלישה בטוחה ברשת" מתקיים בכל שנה בשי
  במקרים חמורים, מנהלי בתי הספר פועלים ע"פ הנחיות משרד החינוך ומדווחים למשרד החינוך

 ולרשות. 

 .באירועים שהתרחשו בביה"ס ק. עמל ובתיכון, פעלו בנוהל חובת הדיווח 
 בית  הנושא של חובת הדיווח הוא לא בחירה. אי דיווח זו עבירה פלילית. חייבים לעדכן את מפקח        
 מנהלת מחלקת החינוך. אנחנו מחמירים, גם כשאנחנו מתלבטים אנחנו מדווחים.הספר ואת         
  בעבר הרחוק מחשבי בתי הספר לא היו חסומים בפני תלמידים מפני חומרים אסורים. בעבר

הקרוב, היה סינון של האתרים שהתבצע דרך חברת נטויז'ן והילדים בבתי הספר והגנים לא היו 
שים ללא ליווי של מורה וזה היה מספק. כיום, הגנה זו אינה מספיקה והרשות פועלת בימים גול

 אלו לאיתור ספק אינטרנט שיתאים לצרכים.

  נוהל חובת הדיווח היא באחריות המנהל, אחרי קבלת מידע מהשטח. בדיקת מחשבי בתי הספר
 נעשים על ידי אחראי מחשוב בתי הספר של הרשות.

 אחראי המחשוב נותן שירות + בקרה רציפים  לאורך השנה.  -קורות פתעלגבי פיקוח ובי 
 בהחלט  -לגבי ההצעה למנות ועדה שתכתוב מסמך כללים ונהלים למניעת התנהגויות חריגות        
                                   שניתן ליישמו בהובלה של ועדת החינוך + נציגות בתיה"ס והחינוך.                                 רעיון         
          בשבוע שעבר קיימנו ישיבת ועדת רכש והחלטנו לרכוש את מערכת ההגנה של רימון שהיא הכי         
 טובה בעולם.        

 
 יהודה אסור:

אני מדבר על ועדה שלמעשה תכתוב פרוטוקול עבודה שבפרוטוקול הזה יהיה כתוב כל הנושא החינוכי 
בקריה והוא יישב במחלקת החינוך במועצה וכשקורה אירוע, פועלים על פי מה שכתוב בתיק הזה. 

קרית עמל, הגיע להנהלה ולצוות המקצועי ברימונים ונרקיסים? הוא לא בבבית ספר קרה האירוע ש
 הגיע.

 
 מנכ"ל המועצה:

לקחים ושואלים מה לא מספרים סיפור שקרה בבית ספר קריית עמל, בבית ספר רימונים. מפיקים 
עושים בכדי שמקרה כמו זה לא יקרה. אני מעריך שאתה מתבסס על משהו שאתה יודע ואולי אני לא 

בו כל  יםיודע. יש לנו פורום מנהלים שמתכנס אחת לחודש שהוא כמעט היחיד בארץ שמתכנס
טיים במשרד הגורמים בחינוך הרגיל, החינוך המיוחד, החינוך הבלתי פורמאלי עם המפקחים הרלוונ

החינוך. הוא מתכנס כבר שלוש שנים, אחת לחודש בהתמדה. כל הנושאים האלה עולים. יש לנו שירות 
פסיכולוגי שלדעתי הוא מהטובים ביותר שיש. אני חושש שלהקים עוד ועדה, שיהיה עוד פרוטוקול זה 

 יצור בלבול כי אין סמכות לוועדה.
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 ראש המועצה:
שאנחנו הקמנו שהוא ייחודי בארץ זה בדיוק הדבר שאנחנו עושים בו.  כל המטרה של הפורום הזה

 ספציפית לגבי האירוע הזה, נבדוק עם גילה ונשיב לך.
 

 יהודה אסור:
אני שאלתי את גילה והיא ענתה לי שבהנחיית ראש המועצה, עליי להעביר שאלותיי בהתאם לנוהל 

המקרה ברמה האישית והפרטנית, מעניין ידי חברי המליאה. לא מעניין אותי על הגשת שאילתות 
אותי המקרה כמקרה חמור ומה אנחנו עושים כדי שלא יקרה. אנחנו צריכים לעשות את המקסימום 
שלא יקרו ויש לי תחושה שהמקסימום לא נעשה ואת מה שקרה מנסים לטאטא מתחת לשולחן וזה 

מנו לקחים, להעביר אותו לבתי לא מקובל עליי. צריך לקחת את הנושא הזה וללמוד אותו, להפיק מ
ספר אחרים, להחליט מה עושים עם זה ולהעביר את המידע להורים ולילדים בצורה לימודית, בצורה 

של מניעת אירועים כאלה. אני מדבר על ועדה חד פעמית לנושא הספציפי הזה שכותבת נוהל עבודה 
ישוב הזה וכשקורה אירוע, שמבוססת על חוזר מנכ"ל אבל היא משפצרת אותו ומייעדת אותו לי

 פותחים את תיק העבודה ופועלים על פי הנוהל.
 

 עמית בלדרמן:
ההצעה לסדר הזו היא לא ברורה. זה נושא כבד גם של חינוך מיני וגם של בטיחות ברשת ויש אנשי 

מקצוע שיושבים ועושים את זה ואני חושב שהם האנשים המתאימים להתוות את הנהלים. בוא 
לאקונה שיש בנוהל הקיים של משרד החינוך. בעניין הבטיחות ברשת, בזה אני בקיא יותר, תצביע על 

 אני חושב שצריך לחנך את ההורים וצריך להדריך את ההורים. 
 

 ראש המועצה:
כל מנהלי בתי הספר ביישוב מרכיבים את מה שנקרא פורום מנהיגות חינוכית. האם אותו פורום של 

ליך שהוא יעסוק בסוגיה שהצעת? הם ידונו בזה. אני מציע כרגע כהצעה מנהיגות חינוכית מקובל ע
משותפת של כולם להעביר את הנושא לבדיקת המנהיגות החינוכית בהנהגתה של גילה ולראות איזה 

 תוצר הם מייצרים.
 

 שחר דבי:
, יש מקרים פרטניים שאי אפשר להעלות אותם על השולחן ואז מה עושים עם הנוהל עבודה? אז מה

יהיה נוהל עבודה למקרים פרטניים? צריך לחשוב על מעבר. תבוא עם הצעת סדר פרקטית. אתה מעלה 
הצעה לסדר? תצרף אליה נספח ובנספח תיתן דוגמה לנהלי העבודה שאתה רוצה שיהיו. כך נוכל לדון 

 בזה באופן פרקטי.
 

 ראש המועצה:
יעל סלומון. היא המפקחת מטעם משרד  אני מציע דבר כזה, בואו נעביר את הנושא להתייחסותה של

החינוך. יעל סלומון תכתוב את עמדתה, נעביר לכם את עמדתה. יהודה, אם תרצה, היא תדבר אתך. 
 אם לא תהיה שבע רצון מתשובתה של יעל, זה יעלה עוד פעם בינואר. 

 
 שרה גרינצוייג:

אני חושבת שאילו גילה היתה עונה תשובות לשאלות ששואלים אותה בלי שמפנים אותנו לראש 
המועצה קודם למרות שהבטחתם לנו גישה חופשית למנהלים, אז הכל היה בסדר. אתה אמרת לנו, 

 "תפנו למריוס", "תפנו לזימל".
 

 ראש המועצה:
לא מעוניין שתפנו ישירות. אי אפשר אני לא הבטחתי גישה חופשית למנהלים. אני גם בעוונותיי 

להתעלם מזה שיש משהו הגיוני בגישה הזו משום שאני רוצה שהמנהלים שלי יעבדו ולא יתעסקו כל 
היום עם חברי מועצה. קבלו את זה ברוח טובה. איש הקשר שלכם לנושא זה יאיר אודם. אליי גם 

 אפשר לפנות.
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.
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 בנושא תאגיד המים. דיון. 3
 

 ראש המועצה:
שרה אישרה לי להעלות את ההצעה לסדר שלה אחרי יהודה ואורי מתאגיד המים. מכיוון שיהודה היה 
כאן ודיבר באריכות על התאגיד, אני מציע שכבר ניגש לשלב השאלות והתשובות. אני מציע שהחברים 

 ו.ישאלו שאלות ואז יהודה ואורי יענו על כל השאלות שנשאל
 

 שמוליק שמחון:
התאגיד כדירקטוריון מזמן לא ניהל ישיבות בתקופה האחרונה. לא התקיימו ישיבות. הוועדות בעצם 

 לא מתפקדות ואתם מקבלים שם החלטות, השאלה החשובה היא למה לא מתקיימות הישיבות?
 

 יהודה אסור:
 אלי.מחירי המים. מקרה פרטני של חיוב מים מוגזם של תושבת הקריה שפנתה 

 
 שרה גרינצוייג:

בחשבונות בתקופה בעייתי  משהויש היתה לי דעה מאוד טובה על ההתנהלות של התאגיד אבל 
גם . האחרונה וגם בהתראות הסופר דחופות על נזילות ועל חריגות שמכניסות אנשים לחרדה גדולה

הסיפור למרות שאנשים העובדה שבסוף, כשמודיעים על זה, התאגיד לא עומד בצד השני ומסייע בתוך 
 מזמינים פעם אחר פעם אינסטלטור. יש משהו בעייתי בכל הסיפור הזה.

 
 יהודה אסור:

הופתעתי לשמוע מהתושבת שפנתה אליי שהנציגה שלכם דיברה ממש לא יפה. פעם ראשונה שאני 
 שומע כאלו תלונות.

 
 חן וייסמן:

בהמשך לישיבה האחרונה, הפניתי את כל מי שפנה אלי לתאגיד למענה. אני אישית יודע שיש מענה 
 מצויין בתאגיד.

 
 חנן זיסו:

צריכים יותר להתרכז בנושא ההסברה בפרסומים ובאינטרנט. כל הנושא של נזילות, סתימות ביוב, 
 וכו'.

 
 ראש המועצה:

יותר גבוהה של טיהור שפכים שמי שהכריח אותנו מתקן טיהור השפכים השלישוני הוא ברמה הרבה 
 לעשות את זה, זה משרד הבריאות. יהודה יגיד מספר מילים בנושא.

 
 אייל פרדיס:

אני רק רוצה לשוב ולתת מחמאות כמי שעובד עם תאגידים בהרבה מקומות. כל הטענות שעולות 
רו, מקבלת המון מהתאגיד סביב השולחן הזה עולות בכל תאגיד אבל אני חושב שטבעון ברמת המק

 והתאגיד שדרג פה את רמת התשתיות ביישוב במהירות שיא בגלל מצב התשתיות שהיה פה.
 

 ראש המעוצה:
  -להקים את התאגיד? הפסדנו קרוב ל 2010ונשאלת השאלה למה היה צריך לחכות עד מרץ 

שמוליק שמחון( אתה  כתוצאה מהרשלנות הזו. ואתה יודע מי הרשלן הגדול. )פונה אל₪  6,000,000
 יודע טוב מאוד על מי אני מדבר. בושה וחרפה.

 
 שמוליק שמחון:

 זו הייתה תפיסת העולם שלו.
 

 ראש המועצה:
שמעת פעם אמירה בישיבת מליאה: "זו תפיסת עולמי", דיון בנושא הזה? כן להקים תאגיד, לא 

 להקים תאגיד. מישהו שיתף אותך?
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 שרה גרינצוייג:
 מדברים על בן אדם שאיננו פה. אני לא מבינה את זה. למה אנחנו

 
 שמוליק שמחון:

ומשרד הפנים אמר לך: אדון אריאלי, עד ₪  5,000,000הלכת על תאגיד כי רצית לקחת הלוואה של 
 שלא תחתום, לא תקבל את זה. 

 
 ראש המועצה:

 מה פתאום.
 

 שמוליק שמחון:
 לך את זה. אני אביא לך את הפרוטוקול. אתה משקר. אתה לא רצית את התאגיד ואני אוכיח

 
 דוד חורש:

 רק מילה טובה. אני אישית קיבלתי יחס טוב מהתאגיד עם המון סבלנות והמון עזרה.
 

 ראש המועצה:
אורי ויהודה יגיבו לסירוגין. עולה כאן סוגיה בנושא רמת התכנסות לא תקינה של הדירקטוריון, אם 

 תוכלו להתייחס לזה, בבקשה.
 

 שמואל: אורי
אני איש ציבור כמוכם. לא מקבל שכר. אחד הדברים שאני נלחם בהם זה מחירי המים. אתם יכולים 

להרים בכל פעם טלפון ולשאול שאלות כי אתם שותפים בדיוק כמוני בתאגיד הזה. אחד הדברים 
יו שאני אומר הוא שמי שהרוויח מכל שלושת היישובי האלו הכי הרבה, זה טבעון. רוב ההשקעות ה
בטבעון. ע"פ חוק, אני מחויב לכנס את הדירקטוריון שש פעמים בשנה ואני עומד בזה. בחודשים 

האחרונים, יש לנו בעיה של פורום כי אין לנו מספיק אנשים בדירקטוריון. אני לא חבר דירקטוריון 
 ת, אישורים, בכלל. ראינו שאנחנו נכנסים לפלונטר וכל מה שהיינו צריכים לעשות, עשינו. עשינו ישיבו

את הפקידים שהיו מתעמרים  תיהכל. היום אין שום החלטה שמתקבלת. כשהקמנו את התאגיד, זכר
בתושבים ואמרתי שאני אקים פה מערכת של שירות לקוחות שתהיה לעילא ולעילא. אותי מעניין 

 1 שהתושב פונה לשירות לקוחות ומקבל את השירות הכי טוב. שירות לקוחות צריך להיות מספר
אצלנו. החוק לא מאפשר ניתוק מים. אבל אנחנו עושים אכיפה ועיקולים בבנקים. אחוז הגבייה פה 

מקרה פרטני שבו אדם לא קיבל תשובה, או לא התייחסו אליו יפה, אני רוצה לשמוע אם יש . 98%הוא 
 על זה.

 
 יהודה סיסו:

מהתעריף הראשון. הנושא  15% -לגבי מחירי המים, כבר בינואר מדובר על זה שמחירי המים ירדו ב
 הזה תקוע באחת הועדות של הכנסת שמטפלת בזה. לנו אין בארות משלנו, אנחנו קונים מים 

 X -ממקורות. יש תאגידים שיש להם בארות וזה לא הוגן שייווצר מצב שבו חלק קונים את המים ב
 .ם במדינת ישראלכסף ואחרים יש להם רק את ההפקה. מעבר לתאגידים יש עוד כאלף ספקי מי

 
 שרה גרינצוייג:

 הנקודה היא לא התעריף. הנקודה היא שהצריכה בקובים במים היא מאוד גדולה.
 

 יהודה סיסו:
אני ציינתי בדיון הקודם שצריכות המים בתקופה האחרונה הן יותר גבוהות בגלל שאנשים המשיכו 

שהצריכה גדולה יותר באותה תקופה להשקות כי האוויר היה יבש. הכללים מחייבים אותנו במקרים 
בשנה שעברה, להוציא לתושב מכתב. המכתב הזה לכאורה הוא מאיים משום שהצריכה מתבטאת 

שיאפשרו לנו במקרים  ,קריאה מרחוק להם תאגידים שישבש ,באחוזים. אנחנו הצענו לרשות המים
שהייתה נזילה ודיברנו שכבר טיפלנו בהם, לא להוציא את המכתב. קרה לנו לא מעט פעמים שאחרי 

עם התושב והנזילה תוקנה, הגיע לאחר מכן החשבון ובחשבון מצוין שהצריכה שלו ביחס לשנה 
 99% -שעברה גדלה ובכמה אחוזים, למרות שזה כבר טופל ואין יותר נזילה. אני אומר לכם ש

 ם.מהמכתבים האלו שיצאו, אלו מכתבים שרק מבלבלים אותם אבל אני מחויב להוציא אות
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 שרה גרינצוייג:
 קוב, זה לא נורמלי. 45אם בשיכון ברחוב שרת, אשה מקבלת צריכה משותפת 

 
 יהודה סיסו:

זה גבוה מאוד. זה פיצוץ מים. אופציה אחת היא שצרכו את המים. האופציה השנייה היא שהייתה 
 נזילה והאופציה השלישית היא שיכול להיות שמד המים לא תקין.

 
 :שרה גרינצוייג

אני רואה יותר מידי צריכה לא שפויה בבתים של צריכה משותפת. קוראים לאינסטלטור מספר 
פעמים ולא נפתרת הבעיה. אני פשוט המומה מהעובדה שבטבעון היו לא מעט אנשים שהתלוננו ואני 

 עברתי שלושה מקרים בהם קיבלתי תשובות לא מספקות לדעתי.
 

 ראש המועצה:
 ך לנושא הבא, חנן טוען שחסרה הסברה.בדוק את זה. נמשיי יהודה

 
 שמואל: אורי

אם תסתכלו בספח של כל חשבון מים יש תמיד הסברה בנושא מסוים. כל פעם מופיע שם נושא כזה או 
 אחר. אנחנו משתדלים לפרסם בעיתונות המקומית פרויקטים שאנחנו עושים. 

 
 ראש המועצה:

אתם צריכים לבחון האם נעשה מספיק בתחום אולי תבחנו את סעיף ההסברה, אולי חנן צודק. 
ההסברה כי בכל זאת, סביב השולחן עולים המון סימני שאלה. יש פה נבחרי ציבור אבל הם גם 

 תושבים.
 

 יהודה סיסו:
קוב לחודשיים. הקצבה היא פונקציה של כמות  7יש הקצבה לתושב שהיא  –בקשר לתעריף לנפש 

 אנשים בבית. ככל שיש יותר אנשים בבית, ההקצבה יותר גדולה. 
בסופו של דבר מי שמטפל בשפכים שלנו זה חיידקים. הם קיימים באופן  -לגבי מכון טיהור שפכים

 פרימיטיבית שמגיעה לאיכות יחסית נמוכה שיטה יחסית  -טבעי במים. עד היום עבדנו בבריכות שיקוע
של טיפול בשפכים והטיפול נמשך אחר כך במאגרים של החקלאים בעמק. זו הסיבה שהחקלאים 

בעמק לא שילמו שקל על המים האלה. כי המשך הטיפול נעשה בעצם במאגרים שלהם. החל מאוגוסט 
שלשונית כלומר בשורה התחתונה  אני מקווה, יהיה לנו מט"ש שהאיכות שתצא משם היא איכות 2017

כמעט יהיה ניתן לשתות את המים האלו. יהיה אפשר להשקות איתם חסה. המט"ש עולה הרבה מאוד 
כסף. אנחנו נשלם עבור כל קוב טיפול החל מאוגוסט, הרבה יותר ממה שאנחנו משלמים היום. 

 במקורות יכירו לנו בחלק מן ההוצאות האלו אבל לא בכולן.
 

 ה:ראש המועצ
אני רוצה להגיד לכם תודה בשם כל הפורום הזה. היה מרתק. טבעון נהנית מהרמה המקצועית 

 הגבוהה שלכם ותמשיכו כך. 
 

  –המשך הצעות לסדר  2.3
 

 שרה גרינצוייג:
השטחים הפתוחים סביב טבעון מהווים אזורי מחייה לחיות בר שונות, ביניהן חזירי בר. בשנים 

 –בהם חזירי בר נכנסים לתוך הישוב. בצד החשיפה לחייהן של חיות הבר האחרונות התרבו המקרים 
 תופעה זו יוצרת מספר בעיות:

 סכנת התנגשות עם כלי רכב בשעות הלילה במקומות בהם החזירים חוצים כבישים 
 כניסה לגינות פרטיות והרס מערכות השקיה וגינון

  הצעת החלטה
אופן קבוע יוצב תמרור אזהרה מתאים )כגון: מעלה במקומות בהם חזירי בר חוצים כבישים ב. 1

 השיזף, בסמוך למכללת אורנים ובכיכר קומפיין(.
המועצה תפנה לגורמים העוסקים בנושא ברשות הטבע והגנים, ותפרסם בהתאם מידע לתושבים . 2

  בייחס לאמצעים בהם ניתן לנקוט למניעת כניסת חזירים לחצרות פרטיות.
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 ראש המועצה:
 את החלק השני של ההצעה שלך. את החלק הראשון, נראה לי, פחות. בשמחה מוכן לעשותאני 

 לראות חזיר על תמרור לא נראה לי הגיוני כל כך.
 

 שרה גרינצוייג:
שצבאים עלולים לחלוף, מזהירים אותך מפני מי שאמור לחלוף, כי  םכל אירופה, כל ארה"ב, באזורי

לוס לפני שבועיים בגלל פגיעה של חזיר. היא אזו סכנה לנוהג. רק לידיעתך, תושבת טבעון עשתה טוט
 פשוט לא היתה מודעת לכך שבאותו אזור יש חזירים. יש בטבעון ממש אזורים מועדים לפורענות.

 
 ראש המועצה:

בתקופות מסוימות, יש חצייה ואנחנו לא כל כך בקלות יודעים למקם את החצייה. אני  ברוב טבעון,
לא יודע אם זה נכון לבוא ולייצר מערך תמרור כל כך מסיבי בשעה שאנחנו כבר מתומררים בהרבה 
 מאוד אספקטים. אני לא בטוח שזה נכון ואני לא בטוח שהמשטרה ומשרד התחבורה יאשרו את זה.

 
 :עמית בלדרמן

 בקרית טבעון מסתובבים חזירים.שהדבר היחיד זה לתמרר את הכניסות ליישוב 
 

 שרה גרינצוייג:
איזשהו תמרור צריך. אנשים לא מודעים והם פעם אחר פעם מופתעים מהסיפור הזה מחדש. ויש לא 

 מעט התנגשויות.
  

 ראש המועצה:
אני חושב שדווקא החלק השני של הצעתך הוא הרבה יותר יעיל. בשמונה השנים שאני כאן, עשרות 
פעמים פונה אליי תושב עם הצעת ייעול להצבת תמרורים שונים. אין גבול לכמות התמרורים שיש 
בהם יעילות אמיתית שאתה יכול להציב אבל יש גם איזשהו מבחן שכל ישר. אני המלצתי להרבה 

ושבים שפשוט יגדרו את החצרות שלהם. אנחנו מוכנים לקדם את החלק השני של הצעתך, אם מאוד ת
 לא אפשר להצביע.

 
 שרה גרינצוייג:

 אני חושבת שצריך גם לעשות את החלק הראשון.
 

 מתקיימת הצבעה:
 }ראש המועצה, עמית בלדרמן, שחר דבי, שחר לשם, דוד חורש{ - בעד 5
 מחון, יהודה אסור, שרה גרינצוייג, חן וייסמן{}חנן זיסו, שמוליק ש - נגד 5
 {אייל פרדיס} – נמנע 1
 
 . חידוש מסגרות אשראי:4
 

 גזבר המועצה:
. כמידי שנה אני מבקש את אישור 2017ערב טוב, אני מעלה לאישור את נושא מסגרות האשראי לשנת 

היקף האשראי ₪.  110,000,000 –מליאת המועצה למסגרת אשראי. היקף תקציב המועצה יהיה כ 
עלות מסגרת האשראי בשלושת הבנקים אחידה, כאשר עלות ההקצאה ₪. 6,250,000המבוקש הוא 

 . 1.25%הינה של 
 גובה האשראי בכל בנק תלוי בהיקף הפעילות שלנו באותו בנק.

 בפועל, תירכש מסגרת בהתאם לצרכי המועצה.
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 הבנק
 גובה

 המסגרת

 עלות
 הקצאת
 אשראי

 עלות
 המצאות
 ייעוד השימוש בחשבון הבנק במסגרת

בנק 
 תשלומי שכר ותשלום לספקים p+1.5% 1.25% ₪3,000,000  לאומי

בנק 
 תקבולי הארנונה וחינוך ותשלומים p+1.5% 1.25% ₪1,500,000  הפועלים

בנק 
 p+1.5% 1.25% ₪1,750,000  דקסיה

פיתוח ותשלומי -תקבולי משרדי ממשלה
 חינוך

 ₪6,250,000  סה"כ

    
 
 

 מתקיימת הצבעה:
 אושר פה אחד.

 
 
 . תב"רים:5
 
 896תב"ר  15.
 

 מס'
 תב"ר

 שם
 התב"ר

 היקף
 תב"ר
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

 היקף
 תב"ר

לאחר 
 הגדלה

 השתתפות
 מועצה

 השתתפות
משרדי 
 הערות ממשלה

896 
רכישת רכבים 

  955 955 130 825 תפעוליים

ב כהחלפת ר
ישן אחזקה 

(GMC בטנדר )
+  2008/9שנת 

 עגלה מתאימה
 
 

 גזבר המועצה:
לא קונה משמש לרכישת רכבים תפעוליים, תוך שימת לב להגדרות מס הכנסה. המועצה , 896תב"ר 

  מהמועצה חיוב שווי מס.ולא רכבים שמס הכנסה ידרוש " לבנים"רכבים 
₪  30,000ועוד ₪  100,000בשווי  2008-9ת ברכב משומש משנישן   GMCכב הבקשה היא להחליף ר

 . מתאימהנגררת עבור עגלה 
 

 מתקיימת הצבעה: 
 {חן וייסמן}ראש המועצה, עמית בלדרמן, איל פרדיס, שחר דבי, שחר לשם, דוד חורש,  -בעד  7
 {גרינצוייג, חנן זיסו, יהודה אסור, שמוליק שמחון }שרה  -נגד  4
 
 
 
 
 
 
 
 

 מאושר להגדלה 896תב"ר  
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 994תב"ר  5.2
 

 מס'
 תב"ר

 שם
 התב"ר

 היקף
 תב"ר
 נוכחי

הגדלה 
 מבוקשת

 היקף
 תב"ר

לאחר 
 הגדלה

 השתתפות
 מועצה

 השתתפות
משרדי 
 הערות ממשלה

994 
שיקום טיילת 

 0 230 230 230 0 רבין

שיקום יסודי של 
הטיילת, כולל 

אדמה,  החלפת
מערכת צנרת 

חדשה, צמחיה 
חדשה ועוד. 

מדובר באומדן 
 ראשוני בלבד.

 
 
 

 גזבר המועצה:
 ₪. 230,000. אומדן ראשוני שלנו הינו נדרש שיקום מסיבי של הטיילת ברבין

 
 מנכ"ל המועצה:

הטיילת נראית רע מאוד. השתילים שם הם בני עשרים שנה. אין שם שכבת אדמה שנושאת את 
 השורשים.

 
 שמוליק שמחון:

למה דווקא את הטיילת הזו? אתה יודע כמה מקומות יש בטבעון שהם גמורים והרוסים. הטיילת 
היתה ירוקה ורק בקיץ האחרון היא אט אט הצהיבה. למה לא השקו אותה? דיברנו כבר על הצללה, 

דווקא שם? בעד דבר כזה? זה סדר עדיפויות? ולמה ₪  230,000על הסעות לתלמידים, אבל להשקיע 
 למה לא באלרואי?

 
 חן וייסמן:

הדבר הראשון שקפץ לי לעיניים זה שזהו אומדן ראשוני. לא נראה לי נכון בשלב הזה להשקיע כל כך 
אנחנו לפני תקציב, אפשר  הרבה כספים על שיקום של טיילת. אפשר לעשות איתם דברים אחרים.

ת בכל התקציב הקרוב. לא נראה לי שזה בכלל לדחות את זה כי אני מבין שיש עוד קיצוץ שנדרש לעשו
 העיתוי הנכון להוציא סכום כזה.

 
 עמית בלדרמן:

נושא הגינון בטבעון. בסכום כזה יהיה ראוי שתהיה  אנחנו דיברנו בהנהלה על ראייה כוללת על
הסכמה בין כל חברי המליאה. הייתי שמח לאמירה של כל חברי המליאה שאנחנו מבינים שזה עלויות, 

נשקיע את הכסף הזה בלהוריד תאי גינון ולשים דברים אחרים  ,שטבעון ירוקה גם בלי כל תאי הגינון
 אסטטיים שלא מצריכים השקייה.

 
 המועצה:ראש 

חברי המועצה מרגישים שהתב"ר הזה מוקדם מידי, אנחנו נמשוך אותו ולא נצביע עליו מכיוון שרוב 
 ונביא אותו כשנהיה מוכנים.
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 באופן חריג  2017קיום ישיבת מליאה שלא מן המניין בנושא תקציב המועצה לשנת . אישור 6

 .26.12.16ביום שני 
 

 מנכ"ל המועצה:
לחודש דצמבר, נר ראשון של חנוכה, היתה פנייה  25 -לאישור תקציב היתה אמורה לצאת בהישיבה 

ביום שני ולא ביום ראשון. בכל מוסדות הציבור עובדים ביום זה חצי יום ולכן  לקיים את הישיבה
  ביקשו לקיים את הישיבה ביום שלמחרת.

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 21:40 -הישיבה ננעלה ב
 
 
 

 
 

 דוד אריאלי ________________                                              יאיר אודם_______________
 מנכ"ל המועצה            ראש המועצה                                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


