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דיווח שוטף.
אישור פרוטוקול מליאה מס'  ,11/19מיום .11.12.19
הצגת המלצת צוות אכלוס בי"ס "גלבוע" לאישור המליאה.
אישור המועצה לנטילת אשראי מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ.
שונות.

נוכחים מקרב חברי
המליאה

חסרים מקרב חברי
המליאה

נוכחים שאינם מקרב חברי
המליאה

עובד נור – ראש המועצה – גן נר

עמיאל דהאן – אומן

ענת מור – מנכ"לית המועצה

דוד בונפיל ישי – ס .ראש המועצה
אדירים
הישאם זועבי – ס .ראש המועצה
טייבה

שוקי שפרן – תל יוסף

ג'ואד זועבי -גזבר המועצה

עמרם עמוס – דבורה

עו"ד אילן מירון – יועץ משפטי

יעקב אזולאי – ניר יפה

יוסף יהודה – מיטב

לאה נהוראי – בית אלפא –
(משקיפה)  -נכחה

פרדו עדנה – מגן שאול

חאלד חאלדי – נעורה

זוהר ברג – גבע – (משקיף) – לא נכח

מלכא ניסים – גן נר
מולא דוד – אביטל

זיאדאת הישאם – מוקיבלה
יצחק צפדיה – עח"א

רונית סבג – מזכירת לשכה
תושבים

שחר תמיר – בית השיטה
שלמה אוחנונה – מלאה
אלון רודברג – רמת צבי
כהן שגיא – גן נר
עותמאן זיאדה – מוקיבלה
מירב אזולאי – נורית
עיד סלים – מוקיבלה
ירון דוד – פרזון
עומרי טלאל – סנדלה
יעקב פרץ – גדיש
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לירון רותם – כפר יחזקאל
אילן ניר – רם און
שחר ביטון – חבר
ערן גולן – מולדת
רמי אלהרר – ברק
רמון בן ארי – עח"מ
זועבי מחמוד – נעורה
זועבי חסן – טמרה
עידן דוד – גדעונה
תמצית הדברים:

הנושא לסדר
היום

תמצית הדברים

החלטה

ראש המועצה:
ב תחילת המליאה ,מבקש את אישור חברי המליאה להוספת סעיף נוסף לסדר היום:
 אישור תב"רים -בעד 26 -
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת הוספת סעיף נוסף לסדר היום :אישור תב"רים.

סעיף  1לסדר היום:
 דיווח שוטף -ראש המועצה:
מבקש לעדכן ולהזמין את כולם לדיון שיתקיים ביום שלישי  , 31.12.19בנושא תכנית תחנת הכח ב"מבואות הגלבוע" ,בולנת"ע ,שיכלול
גם שמיעת התנגדויות ,ואנחנו בהחלט מזמינים את מי שרוצה מהיישובים/תושבים/בעלי תפקידים לבוא ולהצטרף לדיון ולהשמיע את
קולם .ככל שיידרש נארגן אוטובוס מהמועצה .חשוב שתפיצו לכולם.
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סעיף  2לסדר היום:
אישור פרוטוקול  ,11/19מיום 11.12.19
 אין הערות חברים לפרוטוקול -בעד – 24
נגד -אין
נמנע2 -
החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  ,11/19מיום .11.12.19
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סעיף  3לסדר היום:
 הצגת המלצת צוות אכלוס בי"ס "גלבוע" לאישור המליאה -ראש המועצה:
הקדמה  -אחרי שבחצי שנה האחרונה פנינו ליישובים רלוונטים בבקשה להצטרף לבית ספר "גלבוע" שלצד בית אלפא ,בית ספר יסודי
שצומח ,ובקשותנו ופנייתנו העלו חרס ,החלטנו שבמקום שאני אחליט ,יהיה יותר נכון שוועדה ציבורית תיבחן את הדברים ,תיפגש עם
וועדות החינוך של היישובים הרלוונטים ,ותזמין אותם לדיון בנושא הזה.
הוועדה הורכבה מחברי המליאה אילן ניר (יו"ר הוועדה) ,ערן גולן ולירון רותם ,נציגת מינהל החינוך ,גליה בזק-הילגר,
ונציג נוסף  -אלון דוד מרמת צבי.
נעשתה פנייה גם ליישובים שכל מי שרצה להצטרף לוועדה הזאת ולשבת בדיונים יהיה חלק מהנושא הזה.
היום הוועדה תציג את המלצותיה.
אני רוצה להזכיר שאנחנו צריכים לאחר שנ חליט לתת לבית הספר והיישוב להתארגן על ההבנה של הנושא הזה ,לארגן תכנית מעברים
שבעצ ם מסייעת לילדים שעולים לכיתה א' להכיר את בית הספר ,לבקר בו ,וזה נושא שלוקח זמן ולכן אנחנו רוצים לקבל את ההחלטה
הזאת כבר עכשיו ,בכדי שמערכות החינוך יוכלו להתארגן בהתאם.

לירון רותם:
אציין רק שהייתי במפגש אחד עם הצוות ,וביקשתי לפרוש.

אילן ניר:
מציג את תהליכי עבודת הצוות והמלצותיה לחברי המליאה.

 זמן שאלות ותשובות החברים -מירב אזולאי:
אנחנו הולכים לדון בנושא שמאוד מאוד חשוב וכל הנתונים האלה היו צריכים להיות אצלנו לפני ,וזה חבל שזה מוגש ככה.
אני באופן אישי ביקשתי נתונים לפני ולא קיבלתי ,אני לא מרגישה שאני יכולה לבוא מוכנה עם שאלות תוך כדי ,אני הייתי רוצה לראות
את זה לפני ואני מאוד מצרה על זה.

עידן דוד:
יש כאן הרבה מאוד נתונים לא מדויקים.
אנחנו אולי היישוב היחידי במועצה שאין לנו חינוך בלתי פורמאלי.
חלק מהילדים שמניתם בטבלאות הולך לחינוך דתי.

ראש המועצה:
קודם כל אומר ,שהעבודה מרשימה מאוד ,ושאפו גדול.
אני חשוב שראוי להגיד ,אנשים ישבו ,חשבו ,בדקו ,גם בשיח עם היישובים ,וגם עם אנשי המקצוע שמהם היו צריכים לקבל את
הנתונים ,זה לא אומר בהכרח שהכול מדע מדויק ואין סט יות ,אבל אחרי שנשמע את הכל מה שנשאל את עצמנו הוא מה הפער,
סטייה של  50-70%נצטרך לבדוק מחדש ,אבל אם הסטייה היא  3-5%יכול להיות שנראה שזה לא ממש משנה.

עידן דוד:
קשה לי לראות את הילדה ש לי הולכת לבית ספר אחר ,ואני מכיר את הבית ספר הזה היטב ,והצוות מצויין ,אבל עדיין ב 99%-הילדה
שלי תלך לעין חרוד ואם לא היא לא תלך לבית ספר.

ראש המועצה:
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אנחנו כמליאה לא צריכים להסתכל בצורה אישית על עצמנו או על היישוב שלנו בלבד .אם כל אחד יסתכל על הילד שלו ,אז הדיון יהיה
רק מה לא אצלי ,אני מציע שהדיון יהיה קצת מעל כל זה ,אחרת לא היינו צריכים את כל ההסבר הזה.

עידן דוד:
אני מדבר בשמי ובשמם של עוד  7מתוך  8ילדים שעולים לכיתה א' ,שאני יודע שלא יישלחו את הילדים שלהם לבי"ס גלבוע
חד משמעית.

ראש המועצה:
הנחת העבודה שלא נשאל בסופו של דבר ,ומי שהמליאה תחליט יעבור.
יש חוק חינוך חובה ..כ ל אחד יעשה מה שהוא חושב לנכון עם הילדים שלו אבל אנחנו כמועצה ננהג על פי מה שהחוק דורש מאיתנו.

אילן ניר:
שיהיה ברור ובאופן חד משמעי שבעבודה שעשינו לאורך כל הדרך ,לא קבענו מי עובר ואז אמרנו איך מגיעים למקום הזה.
עבד נו בצורה הכי נקייה  ,עד הימים האחרונים שברנו את הראש ,נתונים ,נתונים  ,נתונים ,שום השפעה של הנהלת המועצה שנתנה לנו
עצמאות מלאה ,ולא ידעה מה אנחנו מציגים להם עד לפני כמה ימים.
ודבר נוסף ,בסוף ,התפקיד של נו כמליאה לצאת מהיישוב הפרטי שלי ולראות מה נכון למועצה ברמה מועצתית ,כי אם כל אחד יסתכל
רק על עצמו ועל היישוב שלו אז ברור שלא נתקדם לשום מקום.

יקי אזולאי:
חושב שנעשתה עבודה מרשימה.
הצגתם את תמונת המצב היום בבית ספר עין חרוד לעומת שתי הכיתות ,יש לכם מספיק נתונים להראות מה שנקרא בסוג חוק של כלים
שלובים מה קורה לבתי הספר .מה שיורד מעין חרוד ,איך זה משפיע וממלא את בי"ס גלבוע ,חושב שזה היה נותן לנו תמונת מצב הכי
נכונה ואמיתית ,כי אחד הנתונים שאמרתם שאתם רוצים לראות בסוף דילול של עין חרוד שהוא מאוד עמוס וליצור מצב של מיקסום
היכולות של בית ספר גלבוע.
למרות שיש פה המון נתונים ,דווקא חושב שהנתון הזה חשוב וחסר פה.

ראש המועצה:
אתה צודק .היה אפשר להציג את זה.
אם אתה מסתכל על הנתונים ,הרי מהסיבות של מי שלא עבר כי הוא לא יכול למלא כיתה שלישית אתה מבין שהתרומה שלו לעין חרוד
תלך ותרד ,זה בדיוק מה שיקרה.

ניסים מלכא:
שאפו על המצגת.
אני רואה בזה ברכה ,עוד בית ספר ,עוד כיתות ,עוד תקציבים...

עיד סלים:
אם הקשבתי נכון אתה נאמר פה שבעוד עשר שנים אנחנו מגיעים לתוספת של  46תלמידים.

גליה בזק הילגר:
אנחנו לא יודעים להגיד בעוד שש שנים מי ייוולד לנו...
הנתונים נכונים לשנת .2019

עיד סלים:
משרד החינוך סופר את כל בתי הספר במועצה ,במגזר הערבי כל כפר ,ומגזר היהודי כולם במקשה אחת.
רוב הבנייה והמגרשים שקיימים היום בתענך ,אם נגיע למצב שנרצה עוד כיתות ייסעו או לפה או לפה....

ראש המועצה:
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הבית ספר היסודי הבא לקום הוא באזור אומן וחבר ,לפי בדיוק מה ש תיארת .צפי הגדילה וההרחבות ביישובים בעיקר בחבל תענך הוא
בין אומן לחבר ,ושם מתוכנן לקום בית הספר הבא ,וזה מכיר גם משרד החינוך.

עדנה פרדו:
עבודה ממש מרשימה אין ספק ,אבל חסרים לי הרבה נתונים.
לא ראיתי חיבורים של גבע וכפר יחזקאל ,גבע וגדעונה ,רמת צבי מולדת וגבע ,תשכנעו אותנו ...אין פה את הכל.
הדבר השני שמאוד מעציב זה שהיישובים לא שיתפו פעולה ,אולי אחרי היום ישתפו פעולה...
ואני יגיד שאני מבקשת לא לקבל החלטה היום.
הדבר שמטריד אותי עוד יותר הוא למה לא מוכנים להגיע לבית ספר בית אלפא...
מבחינת בינוי ,בית הספר ערוך לקלוט בתכנית שלו את כל ה 600 -ילדים שאנחנו מתכננים לו?

ראש המועצה:
בית הספר הוא בצמיחה כולל בבניה.
השנה אנחנו אמורים לסיים את המבנה השני שיש בו עוד שש כיתות

עדנה פרדו:
מצטרפת ליקי ,והייתי רוצה מאוד לראות את ההשפעה על בית ספר עמק חרוד ביחד עם הנתונים ,אני לא יודעת איך הרחבות התענכים
משפיע על בית הספר?

ראש המועצה:
יקי צדק ואת מצטרפת (עדנה) לאמירה שאומרת שחסר את המבט איך זה משפיע על עמק חרוד.
אבל לגבי השאלה של התענך ,אין קשר .בתענך נדרש הקמת בית ספר נוסף לאור ההרחבות שיש בחבל תענך והמועצה שוקדת על
ה קמת בית ספר נוסף באזור חבר או אומן.

מרדכי בצרוואי ,חבר וועד היישוב גדעונה:
קודם כל רוצה להודות לוועדה שעשתה עבודה מעולה.
וועד היישוב גדעונה אכן ישב עם הוועדה ,והביע את התנגדותו להכיל חובת רישום לילדי גדעונה לבית ספר גלבוע.
מחזק את דבריו של חבר המליאה מטעמנו ,ואנחנו נגד זה.
אני לא יודע איך חברי המליאה יכולים לקבל החלטה בניגוד לעמדת הוועדים.
כשאנחנו הקמנו את הגן והיה לנו קושי  ,פניתי לראש המועצה וביקשתי ממנו לעשות חובת רישום.
ענה לי ראש המועצה אני בגלבוע לא מכיל חובת רישום.

ראש המועצה:
לא נכון ,תדייק .אמרתי שמשפחות בגדעונה מעדיפות להמשיך להתחנך בקיבוצים ובמקומות אחרים ,אם הם מצביעות "ברגלים"
בהקשר הזה אני לא אכריח אותם להישאר בגדעונה...

מרדכי בצרוואי ,חבר וועד היישוב גדעונה:
מצטט את סעיף .63א לחוק המועצות האזוריות.
להבי א לפה הצבעה בניגוד למה שכתוב בצו מועצות אזוריות לא נתפס .תעיינו רגע ,תדחו את זה ,תבדקו שוב ,אתם אמורים להחליט
החלטה קריטית ליישובים ,תבדקו בצו המועצות אם זה נכון או לא נכון ,ואדרבא אם זה נכון נקבל כל מליאה של המועצה ,אבל לא ככה
בחטף.
אנחנו מתנגדים להחלטה זו.

ראש המועצה:
במקרים האלה שמישהו אומר אתם כנראה עושים משהו לא נכון מבחינה חוקית יש לנו את היועץ המשפטי והוא יגיד לנו מה נכון.

עו"ד אילן מירון:
אני חולק על מה שמר בצווראי אומר.
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הסעיף שהוא הקריא אכן מדבר על שיתוף פעולה עם הוועדים ,אבל חוק חינוך חובה גובר על מה שנאמר פה והוא מקנה למועצה את כל
הסמכויות לעשות את הדברים האלה.

עידן דוד:
אני מבקש לא להביא את זה הדבר הזה לדיון היום ,ולבחון עוד אפשרויות נוספות ולא להביא את זה להצבעה היום.

מירב אזולאי:
אני מברכת על העבודה ,אבל כרגע לא יכולה לחוות דעה  ,עומס של נתונים וגם אני מבקשת לדחות את הדיון וההחלטה ,להבין את
החומר יותר לעומק.

עידן דוד:
אני לא רוצה שהילדים שלי יסעו שעה בכבישים כל יום ללכת ולחזור מבית הספר.
אני לא רוצה שהילד שלי הגדול שנמצא בבית ספר מסויים  ,אחים שלו הקטנים ילכו לבית ספר אחר.
אני לא רוצה לשנות חינוך שהיום הילדים שלי מתחנכים בעין חרוד ויעברו למקום אחר לגמרי.

ראש המועצה:
כל הסיבות שעידן מנה הם סובייקטיביות/אובייקטיביות.
זאת אומרת זה נכון וזו הסיבה שכל היישובים שנשאלו השיבו תשובה שלילית.
אין לי בעיה לדחות את ההצבעה לחודש ינואר ,לא יקרה כלום ,אבל אני רוצה להזכיר לכולנו ,שאם הבקשה לא להצביע היום היא כדי
שיוכלו לבדוק שוב פעם את הנתונים ודברים כאלה בסדר .אם ההחלטה היא רק להתארגן עם ההתנגדות כנראה שההמלצה לא תשתנה.
ואני אומר לך באמת באופן אובייקטיבי  ,הוועדה באמת פעלה לפי מה שחשבו לנכון ,היה לה ייצוג מכובד גם של בעלי האינטרסים
מהיישובים הרלוונטים וגם של אנשים ניטרלים בתוך העניין הזה ,ואילן ניר כיו"ר הוועדה ,בכוונה בחרתי בו כיוון שהוא לא מאף יישוב
שצריך או לא צריך לעבור.
אני חושב שאם יש נושאים שקשורים במהות אז יש מה להעלות אותם עכשיו ויש מה להעלות אותם גם בישיבה הבאה אם נחליט
לדחות את ההצבעה ,אבל אם ההתנגדות כי אני לא מוכן שהילד שלי ייסע לשם ...כולם לא רוצים שהילד שלהם ייפרד מאח או אחות
שלו ..המצב הזה הוא נכון לכל היישובים שיצטרכו לעבור את המהלך הזה.
בכל המועצות זה קורה ,בכל הקמות בתי ספר ובכל שינויים דמוגרפים שקורים ,לצורך העניין עמק יזרעאל היה צריך לקבל החלטה על
שינוי הרכב בתי ספר בלי שיש לו בתי ספר חדשים אלא רק בגלל שיישובים "מזדקנים" ,יישובים נעשים גדולים יותר בגלל ההרחבות
וצריכים לקבל החלטה איך משנים עכשיו את ההרכב של בתי הספר ,אז זה תהליך שהוא כנראה תמיד כואב  ,הוא תמיד מלא
התנגדויות ,ואנחנו כחברי המליאה נצטרך לקבל החלטה גם שהיא פחות נעימה לא משנה מה היא תהייה.

עיד סלים:
יש במועצה תכנית אב לחינוך שהוכנה ע"י שי כנעני ,עברתם עליה?

ראש המועצה:
תכנית הבינוי האסטרטגית של מועצה אזורית הגלבוע שאושרה ב 2014 -ואישררנו אותה שוב ב ,2015 -נבדקת איתנו כל שנה ,ונמצאה
שהיא מאוד מהימנה בהחסר של כ .20%-זאת אומרת כמעט בכל המקומות שהיא צפתה את הדברים ,קצב הגדילה של המועצה
הוא ב 20% -פחות מהשנתון שחשבו שבו זה יקרה.

שחר ביטון:
עבודה מאוד יפה ,מבחינתי כמישהו שהוא לא פונקציה ולא מושפע באיזה שהוא אופן ,אז קל לי לבוא ולהגיד אני סומך על העבודה
המקצועית שלכם .הנקודה היא שאני חושב שהיישובים שכן מושפעים מזה באופן ישיר יש טענה שהיא נכונה שאם הכל מגיע אליך
ביום אחד ,במליאה הזאת ועכשיו צריך להחליט זה מרגיש שמשהו לא נכון...

ראש המועצה:
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תרשה לי לתקן אותך ,היישובים מכירים את זה כבר שנה.
שנה הם בתהליכים כבר...
חברי המליאה אתה צודק...

שחר ביטון:
מה שאני מעלה פה הוא גם לעתיד ואני חושב שמן הראוי שגם אנחנו במליאה נדע את הדברים קצת לפני...
מאוד הגיוני שישלחו את הדברים לפני כדי שנוכל להכין שאלות וכך לא יהיה תירוץ לדחות את זה למליאה הבאה...

לירון רותם:
אני נתבקשתי להיות חלק מהוועדה.
אין לי ספק שחברי הוועדה עשו את העבודה הטובה ביותר מטעמם.
בתחושות שלי ...רוצה לשתף שבפגישה הראשונה שהייתי ישבו שתי מנהלות בית הספר עם נציגי המועצה והתלחששו שכפר יחזקאל הם
העוברים ,הבנתי שאין לי מה לחפש בוועדה ויצאתי...
ראשית ,חשוב מאוד לקחת ולעשות בדיקה של מדידה גם בתוך היישובים ,כי אם אני מבין מה קורה בכפר יחזקאל ויו"ר הוועד המקומי
מבצע מדידה של איסוף ילדים שלוקחת בין  10-12דקות ביישוב לעומת אלה שאנחנו מושווים אליהם שיש להם תחנה אחת או שתיים,
יש כאן  10דקות שהם יותר.
שנית ,שאתם רושמים נתונים של  66נחלות אז זה משקים ,חשוב להבין  61הנחלות זה אנשים שגרים בתוך המשקים של ההורים או
משכירים בתים ועוברים לנחלות .אין יותר מזה.
אני יכול להגיד על לפחות  12משפחות שגרות בקראוונים ושהם יעברו לא יאכלסו שוב את הקראוונים.
אני אומר שאין לי גידול  ,ויותר מזה כפר יחזקאל קיבל החלטה שאת  13המגרשים הנוספים שאמורים לאייש אותם מבטלים אותם
מכיוון שהמינהל קבע שיש שם מכרז חיצוני ואין השפעה לכפר יחזקאל מי יאכלס אותם.
אז לבוא ולהגיד אלה הנתונים ,אלה לא הנתונים .אלה גם לא הנתונים של הנסיעה אם לוקחים בחשבון את הנסיעה הפנימית.
אני מתחבר לדברים שעדנה אמרה ,בואו נראה אם זה לא מתאים לגדעונה ו זה כזה קריטי ,כן תבחנו חלופה של גבע וכפר יחזקאל.
אבל בוא נדבר על זה פתוח ,מי שהו יכול להעביר את גבע? מישהו חשב להעביר באמת את יזרעאל? בחיים לא תצליחו.
הנתונים שהוצגו כאן רחוקים מאוד מהמציאות ואני מבקש לשבת איתנו לקבל את הנתונים ולא לקחת בחשבון רק את הזכויות
הקניניות בלבד שהולכות להירכש כאן ,אלא את מה שהולך להיות בפועל ,ויותר מזה מה 61 -נחלות אם ייבחנו את מי שבאמת הולך
לבנות בנחלה יהיו  50נחלות מאויישות ,ויהיו  10-11נחלות שיהיו איתם בעיות של איוש ואולי מלחמות כאלה ואחרות...

אילן ניר:
ל ירון ,אתה הרי יודע טוב מכולם ,שכפר יחזקאל בסוף אפשר לבוא ולומר שיש כמה אחוזים לכאן ולכאן ,אבל כפר יחזקאל הוא היישוב
שהולך לבצע את ההרחבה המשמעותית ביותר...

ראש המועצה:
איך שלא נהפוך את זה לא משנה מה המספרים המדוייקים ,היישובים שסיימו את ההרחבות שלהם זה אלה שלא שובצו ולכן הם רק
הולכים ויורדים .היישובים גדעונה וכפר יחזקאל הם השניים היחידים שייגדלו להוציא את אלה שלא מוסעים....
נגלה שאלה שצומחים וגם אם יש סטייה זה שני היישובים האלה ,והתשובה היא כן ,בוודאי שמסתכלים  15שנה קדימה.
ואני אתן את הזמן ליישוב לשבת לטעון טענותיו ולבדוק את הנתונים עוד הפעם ,אבל כנראה נגיע למסקנה שזה לא משנה אם יש
 5/10/15נחלות פחות ,אלה שני היישובים שב 15 -שנה הקרובה יגדלו ולא יקטנו.
כי מולדת תקטן ,רמת צבי תקטן ,וגבע לא יודע להרחיב את עצמו ,גבע נבדק בהמשך להשאלתך.
זה נכון שלגבע יש כיום  100יח"ד על הנייר להרחבה ,הקיבוץ לא מסוגל לגייס לזה משאבים ואין לו מאחר והוא קיבוץ שיתופי הוא לא
מביא מבחוץ משתכנים כדי שישימו את החלק שלהם אל מול משרד הבינוי והשיכון והמינהל ,אז גבע לא מסוגל היום להרים את
ההרחבה שלו ,לפחות לחמש שנים הקרובות.

רמון בן ארי:
אומר שהצוות עשה עבודה יפה.
אלף ,המליאה צריכה לזכור שהיא החליטה על הקמת בית הספר והשאלות האלה היו צריכות לעלות שבונים את הבית ספר לא אחרי..
שהחלטנו לבנות את הבית ספר כל אדם ממוצע היה צריך להבין שבונים אותו בשביל שיהיו בו תלמידים ,ואם יהיו תלמידים זה מאיפה
שהוא...
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דבר נוסף יש פה את תסמונת אסדת הגז ,כולם רוצים גז רק לא שיהיה מולי .ונוסף לזה בגלל שזה אסדת הגז אז מי שעל יד הגז לא
מאמין בנתונים של המשרד להגנת הסביבה...משרד האנרגיה ..כל הנתונים שגויים...
לירון ,ברור לי שאם כפר יחזקאל לא היה במספר לא היה לך שום בעיה עם הנתונים .אם היו מחליטים שרמת צבי ומולדת היו עוברים
לא היית אומר מילה אחת על הנתונים...

לירון רותם:
אני חושב שמה שאמרת זה שטויות גמורות.
כמה דיונים ניהלנו שלא היו קשורים לכפר יחזקאל והיינו מעורבים ועניין אותנו...
כן אני נציג של כפר יחזקאל ואני דואג לכפר יחזקאל.

רמי אלהרר:
תודה לוועדה על העבודה המקצועית.
לירון יש לך טעות ,אתה חבר מליאה של מועצה אזורית הגלבוע.
אני מבקש לדחות את הדיון...
אני רק זוכר שבעבר התקיימו דיונים בנושא שקשור למושב ברק היועץ המשפטי אמר לי לצאת החוצה  ..וקמתי ויצאתי...

עידו ,חבר וועדת חינוך של כפר יחזקאל:
כמה נקודות שחשוב לי להגיד..
בעיני אני רוצה להאמין שהחישובים והנוסחאות באמת מהיימנים.
מהניסיון שלי להסתמך על אפלי קציית ווייז זה לא בא בחשבון ,יש כל כך הרבה פרמטרים שמשפיעים על הזמן שבו אתה עושה את זה.
לדעתי הוויז לא מדד.

אילן ניר:
שאתה בודק בשיטת מחקר משהו ,גם אם בשיטה הזאת יש לה סוג של עיוותים ...
לגבי הוויז גם בזמן וגם במרחק נבחן אותו כלי בכל היישובים...

עידו ,חבר וועדת חינוך של כפר יחזקאל:
אני נוסע  3פעמים לירושלים דרך כביש הבקעה  ,לא עושה סיבוב של ההסעות ,ועושה בממוצע בין  17-21דקות עד לכניסה לבית אלפא,
בדקתי ממוצע במשך  3חודשים.
דבר נוסף שהוא סופר חשוב ,מלבד הנתונים ,חברי המליאה צריכים להבין שלא צריכה להתקבל החלטה אך ורק על סביב נתונים ,יש
כאן ילדים ,יש כאן חינוך ,יש כאן צוות ותהליך ענקי ,כדי להפוך את עצמנו לאיזה שהיא יחידה מגיל לידה ועד גיל כיתה ג' ,שהוא משהו
עצמאי ומסוגל להזין את עצמו ומעבר כזה...

ראש המועצה:
אם היה היבט חינוכי שעליו אנחנו יכולים לה סתמך יותר מאחרים ,אני הראשון שהייתי מרים את הדגל ,הסיבה שהולכים לנתונים זה
בגלל שבסופו של דבר יש המון דברים משתנים שאי אפשר להשוות אותם...אז מבודדים את זה והולכים לדבר ה"יבש" היחידי שאיתו
אפשר לעבוד ,ולכן אפשר להתווכח בסוף על נתונים אבל אני עונה לך למה הולכים על נתונים ,כי השיח החינוכי הוא לא ניתן להשוואה.
דבר אחרון ,אי אפשר שכפר יחזקאל תבוא ותסביר לנו בישיבת מטה עם מטה שהיא צריכה להקים היום כבר עוד מעון כי כמות הילדים
הולכת להיות גדושה ופה להסביר במליאה שהצפי הוא לא מה שאתם רואים ואין צפי להרבה משפחות חדשות...

עידו ,חבר וועדת חינוך של כפר יחזקאל:
אני חושב שמועצה אזורית גלבוע חייבת שיהיה פה עוד בית ספר.
המצב היא בעין חרוד שיש הרבה מאוד תלמידים ,הם עושים עבודה מהממת הם מתגברים על המכשולים ,יש לי שני ילדים שם בבית
הספר ,אני מאוד מעריך את העבודה שלהם ,אבל אני חושב שבשורה התחתונה בעוד חמש שנים במידה ותתקבל החלטה לכאן או לכאן
יהיה מספר תלמידים בעין חרוד  , 550ואותו הדבר יהיה בבית אלפא ,ונהייה באותו מצב מול שוקת שבורה שצריך בית ספר נוסף ואז
ייבנו בית ספר באומן ויצטרכו להעביר את מי?
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ראש המועצה:
אתה טועה...
אנחנו יודעים באיזה אזור יקום בית הספר הבא ה שאלה רק באיזה שנה  ,אין כוונה שאף אחד מהיישובים בעמק ייסע לבית ספר הבא.

עידו ,חבר וועדת חינוך של כפר יחזקאל:
דבר אחרון שהוא סופר חשוב ,שהוא קשור לנסיעה ,מספיק פעם אחת שחס וחלילה תהיה תאונה שקשורה לעומס בכבישים או לזה
שהגדלנו את הסיכוי לזה שתהיה תאונה  ...בגלל טווח הנסיעה...

ראש המועצה:
אז מה שאתה אומר עדיף שזה יהיה ילד מגן נר??
מה אתה מנסה להגיד למליאה ,שעדיף שיהיה ילד מיישוב אחר שיהיה בתאונה???

חברי המליאה:
היה עדיף שלא תמשיך עם האמירה הזאת....

ראש המועצה:
אני רוצה לסכם ולהגיד את הדבר הבא ,לגבי הדבר האחרון שאמרת (עידו) אם היינו יכולים לצורך העניין כמו בכפרים שהילדים הולכים
לבית הספר ברגל ואין צורך בהסעות  ,אם היינו יכולים להרשות לעצמנו שבכל יישוב יהיה בית ספר יסודי אז כמובן שזה הדבר הטוב
ביותר ,אבל מאחר וזה לא המצב אז הנושא הזה של חשיפה לתאונות דרכים אני מציע שיירד מסדר היום כיוון שאז אין יישוב אחד
שהיינו מעדיפים חלילה שילדיו יסתכנו יותר מיישוב אחר.
אני מבקש מהמליאה לאפשר לדיון הזה לעבור למליאה הבאה.
עד אז ,אני מבקש מוועד גדעונה וכפר יחזקאל להיפגש עם הוועדה ,יחד עם הוועדה המקומית וכל מי שתרצו ,לבחון שוב את כל
הנתונים ,ו להעביר לנו בכתב לקראת המליאה הבאה את כל הנימוקים והטיעונים שאתם חושבים שיש עליהם השגות או שאתם חושבים
שנבדקו לא נכון .כלים שאתם רוצים שייבדקו אחרת ,אנחנו מבקשים את הזמן כדי שנוכל לשפר את הבדיקות שלנו איפה שנחשוב
שהערותיכם במקום ושנוכל לקבל החלטה במליאה הבאה שתתקיים בסוף ינואר.
בעד – 26
נגד -אין
נמנע -אין
החלטה  :מליאת המועצה מחליטה לדחות את הדיון בנושא זה למליאה הבאה (בינואר .)2020
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סעיף  4לסדר היום:
 אישור המועצה לנטילת אשראי מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ -גזבר המועצה:
מבקש את אישור החברים לנטילת הלוואה מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,בהתאם ובכפוף לתכנית ההבראה ולאישור משרד הפנים.
מקריא לחברים את נוסח האישור.
-

בעד – 26
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת נטילת אשראי מבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ כפי שהוצג ע"י גזבר המועצה.

סעיף  5לסדר היום:
 גזבר המועצה מציג ומפרט את רשימת התב"רים --

בעד –26
נגד – אין
נמנע – אין

החלטה  :מליאת המועצה מאשרת את רשימת התב"רים כפי שהוצגה ע"י גזבר המועצה.
רשמה  :רונית סבג – מזכירת לשכה.

על החתום

_________________________
ענת מור – מנכ"לית המועצה

________________________
עובד נור  -ראש המועצה

העתקים  :לנוכחים .לחסרים .תיק מליאה .13/19
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