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נדון והוחלט:

לסעיף  - 1אישור פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 11-17
מאושר פ"א
לסעיף  – 2שונות
דוד :זהו סעיף מההיסטוריה ,רוני בחמוצקי הגיש בקשה לטאבו לרשום את השטח על שמו .בעבר
המועצה הפקיעה את השטח ,עכשיו הוא מבקש את פרוטוקול המליאה שדן בנושא.
חיפשנו בשנים  06,07וכנראה שלא דנו בזה אף פעם .אנחנו צריכים להצביע על הפקעה לטובת
המועצה זה נושא שהגיעה אלינו רק היום ולכן עולה בשונות.
אפי :יש פה הפקעה של המועצה לפני הרבה שנים ,הפקעה של דרך היא לפי ההנחיות ,אי אפשר
לרשום על המועצה ,כל מה שצריך זה פרוטוקול של המליאה שדנה בנושא ואם אין פרוטוקול לא
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ירשמו לו את השטח .זה אינטרס של המועצה בסה"כ  .זה סה"כ החלטה לקבל ללא תמורה שטח
 147מטר .הצעה לקבל את בחמוצקי אהרון גוש  ,13216חלקה ארעית  201לצורך דרך ללא תמורה.
שי :מבחינת רוני לא תהיה התנגדות?
אפי :להפך .זה הוא ביקש את זה.
החלטה :מאושר פ"א
לסעיף  - 3דיווחים
רוית :החלטנו לא להתחיל את התהליך ז-ח כדי להתחיל את השנה הקרובה בהמשך תכנון המעבר.
במקביל אנחנו מקימים צוות היגוי שיהיה מורכב ממנהלת בי"ס ,יורם שלייאר ,ניר ואני .אנו מעבים את
הצוות עם יו"ר הנהגת ההורים ונציג מההורים ,מורה ונציג מהקהילה ומהנהלת המתנ"ס .ובמחשבה
לנציג שאין לו ילדים בבי"ס.
יפעת :למה זה נכון?
רוית :יש השפעה גם על הקהילה ולכן חשבנו שיהיה נכון להשמיע קול קהילתי ולאו דווקא קול של
הורה .המטרה שהצוות יקבל מנדט לדון בנושא העברת ביה"ס ל 8 -שנתי ,הדיווח יעבור לוועדת
חינוך ,הוועדה תמליץ והמועצה תדון בכך .על-מנת שהילדים ידעו שהם ימשיכו מ-ו ל-ז.
יפעת :זו כבר החלטה? לא שואלים את ההורים? הוועדה הזו לא מייצגת את כל ההורים ,אותם
נצגיים הם נבחרים על-ידכם מכל כיתה האם אתם חושבים שהם יכולים לקבל החלטה בשביל כל
ההורים?
דוד :מה ההמלצה שלך?
יפעת :אני יודעת שיש התנגדות ,בוא תעשה סקר 3 .אנשים יקבלו החלטה בשביל  60איש? לא
נראה לי הגיוני.
דוד :כן ולא רק בנושא חינוך ,יש מליאת מועצה וועדות שיקבלו החלטות .הקמנו צוות בחינה שמורכב
מאנשי מקצוע שימליצו לוועדת חינוך שתמליץ למליאת המועצה בעתיד .זה הנוהל וכך יהיה.
יפעת :זה עניין רגיש וצריך לשמוע את כולם ,לא נציגים ולא חלק.
דוד :אי אפשר לשאול  95הורים ,בסוף הפורום ממליץ לוועדת חינוך שהיא הסמכות להמליץ למליאת
המועצה שמייצגת את כולם.
יפעת :איזה וועדה נבחרה?
דוד :כל סיעה הכניסה נציגים שלה בוועדת החינוך.
רוית :לכל סיעה יש ייצוג שלה.
יפעת :אמרנו מזמן שנעשה החלפת נציגים וזה לא קורה ,בעיני סוגייה זו רגישה מאוד ,זה חינוך
ילדים ,עברנו פה חוויות רבות יש עוד דברים אחרים חוץ מביה"ס שצריך להסתכל עליו ,זה חשוב
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לשים לב ולעבות את מה שיש ולא לרוץ ולפתוח עוד שתי כיתות .סתם דוגמא בהרחבה במחניים יש
 25ילדים במעון וזה רק בזכות ההרחבה שהכניסה המון תושבים חדשים  .חשוב להתמקד בקידום
המושבה והבאת תושבים נוספים מאשר לרוץ לפתוח עוד כיתות לבית ספר שיש בו חוסר בתלמידים.
שי :בעייני המהלך לשנות מורכב ,יורם הוא פסיכולוג מצויין ואני מעריך אותו ,אבל זה לא נופל רק על
זה ,חושב שחובת מנהלת ביה"ס להכין תוכנית מסודרת ולהראות מה הם מתכוונים לתת כחלופה,
האם ביה"ס יוכשר לתת את התכנים הנלמדים בחטיבות ביניים? אחרי תוכנית מסודרת והבאתה
לאישור הוועדה תוכל לעשות השוואה .אנחנו עוסקים פה בילדים .תהליך הקליטה לחטיבת הביניים
גם כך ממושך וארוך ,קשה יהיה למורים לקלוט תלמידים לשנה אחת וגם לילדים יהיה מאוד קשה
להשתלב .כל וועדה שלא תהיה אם לא יהיה לה נתונים מדוייקים ומשמעויות היא תעשה החלטה על
סמך רגישות ולא מקצועית.
אני לא אצביע בעד אם לא אראה את הדברים מול העיניים.
רוית :התחילה בניית תוכנית שתיקח את שינוי הפנים-חינוך וחברתי .הנושאים עלו ,התוכנית נבנית,
הפן החינוכי עלה כנקודה שחייבים לשים עליה דגש .אנחנו מסתכלים על הכל והכל יקבל התייחסות
מלאה ,זה לא דיווח שייתן חותמת וזהו ,כולם קיבלו את האפשרות להכניס נציגים מטעמם לוועדה.
ולכן אנחנו נבחן את הנושא בצורה מעמיקה ורצינית.
דוד :אם יש לכם הצעות שאתם אומרים מה כן צריך במקום להגיד לא ,תגידו?
יפעת :אמרתי שלדעתי צריך להתמקד ב -א-ו ולעבות את ביה"ס.
דוד :הפסיכולוג המליץ שהחממה הזו שהם נמצאים בה חשובה חינוכית.
יפעת :כולנו גדלנו כך וכולנו הגענו לביתי הספר התיכוניים ב-ט ,פה יש תופעה אחרת החברה
שמגיעים מרמת הגולן אתה צריך לראות יש ילדים שמגיעים עם בעיות חברתיות שהולכים לאיבוד,
אלו שנתיים חזקות ומשמעותיות ואם אתה לא מספיק חזק הם מוצאים את עצמם בודדים .ילדים
חזקים יסתדרו בכל מקום ,ילדים חלשים יהיה להם קושי על קושי.
אבי :לדעתי הקשיים הם אותם קשיים.
אפי :את צריכה להיזהר מניגוד עניינים מוסדי.
יפעת :הר וגיא יתקיים גם ללא תושבי מטולה ,אני אמא ויש לי פה ילדים ואכפת לי.
דוד :זה במסגרת דיווח אם יש הצעות אחרות לדרך תציעו ונשמח לדון בזה .כרגע זו רק וועדה
שבוחנת את הסוגיה.
יפעת :אני מבקשת לעדכן את ההורים על כל דבר.
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רוית :בועדת חינוך האחרונה שהייתה לא היית והקשתי על מרסל לומר כל מה שאתם מעלים פה
העלתי בפני הוועדה ודנו על כך נכון שההורים זרזו את הוצאת המכתב אבל זה לא היה השיקול
בדחיית התהליך.
יפעת :צריך לחשוב איך לערב את ההורים יותר.
דוד :אבי יעביר סוגייה שאנחנו בוחנים והוא רק כדיווח – להעביר את המעון לחינוך הפורמאלי.
אבי :המעון מכיל  18ילדים והוא לא מגיע לאיזון של  24ילדים .לפי התקנים  24יביאו לאיזון תקציבי.
יש הורים עם ילדים בבית ויש חלק שמתלבטים ,כרגע אנחנו לא יודעים את הצפי לשנה הבאה
ולמתנ"ס קשה לגרור גירעונות .המתנ"ס טוען על הפסדים .המעון בדיווח  16,17,18יפסיד כסף.
דוד :תהליכים של מנהלת בנפרד שלא שייכת לצוות הניהול ,הרעיון שהמועצה תספוג את ההפסדים
ובאם זה טוב לנו מהפן החינוכי ,נלך על ה גם אם נוציא עוד כספים לחינוך.
יפעת :מי יהיה האבא והאמא של המעון?
דוד :רשת ,כמו התחלה חכמה ,זה בפיקוח מלא של התמ"ת והכל יהיה אותו דבר.
אבי :אנחנו מתקצבים את החינוך ,כל שנה והמועצה תדע לתת יותר כסף ולהביא תקציבים שהמעון
יהיה תחת מח' חינוך שתדע לסגור את הפערים.
יפעת :אם כך מה ההצדקה של המתנ"ס?
אבי :זה גם נושא לדיון שאנו בוחנים בימים אלו.
יפעת :מה נכלל השנה בתקציב המתנס? פחות התוספת של ההורים.
אבי :חמישי תרבות ,יש ארבעה ימי חמישי בחודש של חמישי תרבות שאותם אנחנו מקווים להפעיל
ממש בקרוב ,יש תוכניות ליום העצמאות ,סרט במעין בחוץ ,תקציב של כמעט רבע מיליון  ₪תוספת
פרט לתוספת השוטפת שהמועצה תקצבה השנה .עם אומנים מהשורה הראשונה כמו צביקה הדר,
עינת שרוף .מנסים לעשות הכל בשביל לקדם.
דוד :כחלק מהתפיסה של לקדם את האזור גם ולערוך ימי חמישי תרבות במטולה.
דוד:כביש  15 ,11וכיכר התפוחים -בשעה טובה קיבלנו שלושה תברים נוספים שיסייעו לנו
משמעותית בתחום התחבורה בישוב .שני פרויקטים לתכנון כביש  11שמתחיל בכניסה לרחוב האשד
מעל מפל הטחנה ועד הצומת של רחוב הגפן .ותכנון כביש  15המוביל מבית העלמין ועד מתחת
לרחוב התאנה שיכלול חיבור לרחוב התאנה ולציר המערכת המערבי מתחת לבית של שחר .בסיום
התכנון נגיש לביצוע ונבצע גם כבישים אלו .כיכר התפוחים אנו נמצאים בתכנון וקיבלנו כסף לביצוע
הכיכר ,רוצה לציין שצומת זו היא מרכזית ,כניסה הראשית למושבה ומסוכנת מאוד .כיכר זו תשתלב
עם פרויקט נוסף של שביל האופנים שמתחיל גם בצומת התפוחים.
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פרויקט חשמל -ממשיך לעדכן כי השבוע התחלנו את רחוב החרמון וקצת מהלבנון  ,במשך השבוע
נסיים את רחוב הלבנון ונתחיל במצפה נפתלי ,מצפה החולה ובסוף ברחוב הארזים .התאורה
משתפרת בצורה משמעותית מאוד לעומת מה שהיה עד כה .רוצה לציין כי בהר צפיה ,בחצבים
וברקפת יש בעיה בפנסי הרחוב ,אנחנו מול החברה שבוחנת כרגע חלופות וככל הנראה יוחלפו
הפנסים לגמרי על מנת לתת מענה תאורה טוב יותר לשכונות אלו.
שביל אופניים -השבוע סיימנו פגישה נוספת שבה סיכמנו עקרונית את תוואי שביל האופנים שיכלול
גינת כלבים מצומת התפוחים ועד למעלה ארז .עד סוף החודש נקבל תכנון פרטני להערות  ,כל חבר
מועצה שרוצה לראות ולהעיר ,מוזמן .אנו נכנס את חברי ועדת חזות המושבה לתת הערות לשביל זה
ולכיכר התפוחים.
מרכז הפעלה ובית גיל הזהב -בימים אלו אנו מחכים לקבלת הצעות מחיר לתכנון מרכז הפעלה
חדש שיבנה במקלט אולם המופעים ותכנון לשידרוג ושיפוץ בית גיל הזהב.

הישיבה הסתיימה בשעה20:53 :
רשמה :יערה אסור – מנהלת לשכה
.

בכבוד רב,
-----------------------------

---------------------------מאיר אוחנה

דוד אזולאי

גזבר המועצה

ראש המועצה
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