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הישיבה התקיימה ביום חמישי ז' בסיון התשע"ז , 1.6.17 ,בשעה  18:00בבניין המועצה בחדר
הישיבות .
משתתפים  :ד"ר אלדד בר כוכבא עו"ד ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,חיה בן צבי ,שרון בן צור ,רינה
רונן ,אבי כאכון ,נחמיה מנצור ,אפרים מעודה ,מיכה מגידש ,איציק לב ,הגר פרי יגור  ,רון לירם.
נעדרים  :חיים געש ,יעקב צדקה.
נוכחים  :רו"ח רן גלר – גזבר ומזכיר המועצה ,עו"ד ג'ובראן ג'ובראן – יועמ"ש ,אדר' אריה
רפפורט – מהנדס המועצה ,רו"ח אלי יוספין – מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור ,אילנה
זגול – מנהלת אגף החינוך ,צילה כהן – מנהלת לשכה.
הישיבה מוקלטת  ,מתומללת ,מצולמת ומשודרת בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה.
על סדר היום
דרישה לכינוס ישיבת מועצה שלא מן המניין בנושא ביה"ס חקלאי – הצעת החלטה :מליאת
המועצה מנחה את הדרג המקצועי באפשרויות לפתרונות בסוגיה/ות המונחת/ות על שולחנה –
מוגשת ע"י גב' הגר פרי יגור ,מר איציק לב ,מר אפרים מעודה ,מר מיכה מגידש ,מר רון לירם.
רון לירם :מבקש לקיים דיון ענייני ולא מתלהם.
הגר פרי יגור :מציגה את הדרישה.
אילנה זגול :נותנת סקירה מקיפה על מערכת החינוך בכלל וביה"ס החקלאי בפרט ועונה לשאלות
המוצגות בפניה במהלך הסקירה.
 מתנהל דיון בעניין תיכון נוסף במתחם בית הספר ובעניין מבנה תנועת הנוער.
אריה רפפורט :נותן סקירה בהיבט המקצועי הנדסי.
רן גלר :מציג את התהליך שקדם לעניין מבנה תנועת נוער בחקלאי לרבות אישור מליאה ל2 -
תברי"ם בנושא ,כמו גם פרוטוקול ההנהגה המוסדית של בית הספר מנובמבר  2016המדבר בעד
עצמו.
מרחיב ומציג את הנושאים הכספיים עליהם התבקש להתייחס והקשורים לביה"ס החקלאי.
שרון בן צור :לעניין הקמת תיכון נוסף  -אני כחברת קואליציה לא צריכה ללמוד על החלטות
המועצה או על תכניות המועצה מהעיתון .ולכן אף על פי שאני לא רואה בזה פסול ויכול להיות
שזאת באמת האלטרנטיבה הטובה ביותר ,נכון לכרגע היא מבחינתי לא רלוונטית כי היא בכלל לא
נדונה .לעניין הקמת מבנה תנועות נוער – מבחינתי אני הצבעתי ב 7.4.16-על מבנה תנועות נוער
שיועד בסופו של דבר לצופים .לאורך הדרך למדתי שהיו ישיבות עם התנועה ושהיא איננה שבעת
רצון מהתכנון שהוצע לה .בסופו של דבר לפני כשבועיים התנועה החליטה שאינה רוצה בו .ולכן
מבחינתי כל תהליך עתידי צריך לעבור הצבעה מחודשת .ולכן כל עוד היא לא רוצה בו ואני
הצבעתי על זה ,הוא בטל ומבוטל.
לעניין ניהול תקציב בית הספר .המועצה ביצעה בקרה תקציבית כשהדו"ח בעניינו טרם הובא
לשולחן המועצה  ,עוד לא התקבלה בגינו תגובה.
(כאמא לתלמידת כתה ח') בחודש אפריל קיבלו קבוצת כיתות ח' הודעה בווצאפ שיום טיול מבוטל
עקב כך שלא הייתה גביה מספקת .ההורים דרשו הבהרה מיידית איך ייתכן כי המידע שבידיהם
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הוא שיש גביה יותר ממספקת ושלא חסר כסף .ההורים ביקשו לקבל את כל הכרטסות של כיתות
ח' לגבי התקציב המנוהל במערכת.
ההורים הישוו את חוזר התשלומים שהופץ ע"י ביה"ס לחוזר התשלומים שמופיע במשרד החינוך.
החוזרים שונים .בית הספר גבה גביית יתר מההורים ,לפחות בכיתות ח' .מעבר לכך ,הוא גם גבה
גביה וצביעה של כספים שאסור היה לו לצבוע.
ואז הודיעו לנו בהודעה אחרת שהטיול בוטל בגלל שהייתה בחינת מיצ"ב .והתחיל רחש בחש של
ההורים שביקש לברר לאן הלך הכסף והשני ,איך אישרו חוזר תשלומים כשבמשרד החינוך יש
חוזר אחר ,ושלוש :איך הוצא הכסף.
אז מה שאתם שומעים על כיתות ח' יכול להיות שקיים בכיתות האחרות .בדיקה לוקחת זמן
ומצריך החזר.
רן גלר :בשנת  2010גם הנושא הכספי של ביה"ס באחריות מכון ברנקו וייס אשר מנהלים את
הכספים ואת החשבונות ,מקבלים את הכסף ממשרד החינוך וגם השתתפות שלנו .עד לפני שנה"ל
הנוכחית כל הנושא הכספי היה מנוהל ע"י המכון .בשנה"ל הנוכחית חשבון של ניהול עצמי
באחריות הרשות .כשמדברים על חשבון ניהול עצמי זה לא חשבון של ההורים .מה שאמרה שרון
זו התייחסות לנושא של הכספים של ההורים .אנחנו אחראים על החשבון של הניהול העצמי,
כספים שהרשות המקומית מעבירה לבית הספר.
ואנחנו עושים פיקוח ,ולראייה לפני כחודשיים אנחנו הזמנו ביקורת אשר סיימה עבודה לפני
כשבועיים .העברנו את הדו"ח למכון ברנקו וייס ולמנהל בית הספר לקבל התייחסות תוך
שבועיים ,ובימים אלה לקראת שבוע הבא הם צריכים לתת התייחסות לכל סעיפי הדו"ח.
 19:48 – 19:35הפסקה
 – 19:48 אבי כאכון עוזב את אולם המליאה.
איציק לב :היות ולא היה ביטול למבנה הנוער ואני מבין שהיה דיון בביה"ס ושהיה דיון עם
מחלקת חינוך ואני מבין שיש הקצאה של כסף בנושא הזה ,אני מקווה מאד שלא באמת התקבלה
החלטה לבטל את זה אלא לקיים דיון יותר מעמיק עם בית הספר .מציע לייצר תהליך של עבודה
עם הצופים .לגבי העצים  ,עם כל הכאב  ,אני תמיד בעד מקום לחיים ולא מקום של עצים ולגבי
הגל עד לחייל אני חושב שיכבד אותו הרבה יותר אם ישימו אותו ליד הדגל מאשר במקום שאף
אחד לא רואה אותו.
צריך לייצר שיח עם הוועד .בשבועיים הקרובים למצוא את הפתרון הטוב ביותר.
בנושא התיכון הנוסף ,אני בדעה שהחקלאי מיצה את עצמו .צריך להביא את זה לדיון ,לחפש
מקום אחר לתיכון.
אפרים מעודה :אני רוצה לתמצת .פחות או יותר דעתי כדעתך עם שינוי קטן .ההצעה שלך
שהצופים אכן ייבנה שם עם התיקונים שצריך לעשות ,אבל בעצם ההצעה שהמבנה צריך להישאר.
ואם יעשו תיקונים לאחר שהמהנדס דיבר וסיפר שנפגשו עם זה ונפגשו עם זה ,וכל התהליך
התבצע כיאות בניגוד למה שחשבנו ששלפו ,כי הוא דיבר עם הצופים ,הוא דיבר עם זה ,דיבר עם
ההנהלה ,דיבר עם כולם ,הכל בסדר .יש ויכוח על הגודל או משהו כדבריך שזה דבר קטן ,אז
להשאיר את הצופים ,לנסות לבוא ולסגור כפי שהצעת .במילים אחרות אני בעד להשאיר את
הצופים במקום עם התיקונים שאתה אמרת ,שזה יהיה לשביעות רצונם וגם אם לא יהיה
לשביעות רצונם .אם חס ושלום תתקבל הצעה אחרת שזה אומר שלא יהיה שם מבנה לצופים ,אני
רוצה להבהיר שהייתה החלטת מועצה שייבנו שלושה מועדונים וזו הייתה החלטה פה אחד.
אז אם זה מוקפא צריך לדעת שהכסף הזה לא יתבזבז.
רן גלר :אם המבנה לא ייבנה עכשיו ,המענק יבוטל .מפעל הפיס אומרים שאנחנו חייבים להתחיל
לבנות עד סוף יוני  ,היה ולא נתחיל אז המענק יבוטל ,הכסף יצטרף למענקים של  ,2019אבל מבנה
לא יהיה.
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הגר פרי יגור :מקריאה מכתב שקיבלה מתושבים  ,בשם  200תושבים שחתמו על העצומה
המביעה התנגדות אשר הוגשה לוועדה .תומך בהתנגדות עו"ד חנן כהן שלא זכה למענה.
המתנגדים לא הוזמנו ולא נשמעו ואי המענה לעו"ד חנן כהן רק תומך בזה .יש שם שקרים.
הסיבות העיקריות להתנגדות  ,ככה הם כותבים ,שימוש בקרקע הציבורית שלא לפי צרכים .ראו
סקר צרכים שהוזמן ע"י המועצה הקובע כי אין צורך בבית כנסת נוסף מאחר ובמרחק של עד 400
מ' ישנם כיום  4בתי כנסת .אין התאמה לפרוגרמה  ,אי עמידה בתבחינים שהמועצה עצמה קבעה,
ההקצאה נוגדת את עיקרון הצורך ושימור אופי המקום ,חוו"ד יועמ"ש אם ניתנה לא הוצגה
לחברי המועצה.
רון לירם :המציג נתונים של גידול בתלמידים חמש שנים קדימה.
לגבי מבנה תנועות נוער ,בשנת  2014היה אישור תקציבי לזה ,ב 2016 -תקציב נוסף וב 2017 -עדכון
תקציב .המבנה המיועד מיקומו אושר ברשות הרישוי .לכל אורך הדרך הגורמים המקצועיים,
כולל הנהלת ביה"ס ,כולל ועד ההורים היו שותפים לזה והרי מונח בפניכם פרוטוקול של הנהגת
ההורים מנובמבר .2016
הגר פרי יגור :הק טע של הסקירה תודה  ,לא שמעתי סקירה על נושא הסדנאות ומבקשת שיועבר
אלי בנפרד.
לעניין ניהול תקציב בית הספר ,שרון העלתה פה טענות קשות שאני בחלקן שומעת לראשונה.
מבקשת מגזבר המועצה שיעביר לנו דיווח במליאת המועצה הקרובה אחרי סיום המסקנות
וההמלצות האופרטיביות שלו.
לגבי מבנה מועדון הנוער אני מתנגדת נחרצות למיקום שלו כרגע ולכל התהליך הזה שנעשה ואני
חוזרת ואומרת לך ג'ובראן  ,פרוטוקול רשות הרישוי הגיע אלי באיחור של שלושה חודשים .אם
הייתי יודעת על זה בזמן יכול להיות שהייתי מגישה על זה ערר.
עו"ד ג'ובראן :דיברתי עם פנינה ,שאלתי אותה .אמרה לי שזה לא נכון.
הגר פרי יגור :אז אני אוכיח לך.
לאור כל הכשלים  ,אני מציעה כרגע לבטל כל החלטה שהיא ,גם אם זה לבטל החלטה של רשות
רישוי ולחזור לדון בזה רק לקראת שנת הלימודים הבאה בשולחן עגול עם כל הגורמים
הרלוונטיים כולל אנחנו.
ולגבי בית הספר התיכון החדש אני חושבת שזו לא העת לדון.
מיכה מגידש :מבקש לקבל את תכנית החינוך מפורטת כולל כל המסמכים שקיבלתי עכשיו.
לגבי המועדון ,אני מבקש קודם כל לעצור ,לא לבנות ,בואו נקיים דיון ,תבואו יום חמישי הבא
לישיבת מועצה ובואו נקבל החלטה .אבל כרגע לבטל .בערוץ  1קבל עם ומדינה הובטח שהבניין לא
ייבנה ,ההורים מרגישים היום שמישהו רימה אותם .ואני מודיע לכם שזה כבר לא איום ,תהיה
עוד פעם שביתה ואנחנו לא רוצים שביתה.
אני מציע לעצור כרגע את הבניה .לא להקפיא ,לבטל .וביום חמישי הבא תעשו ישיבת מועצה
ובואו נחליט מחדש.
איציק לב :לאור כל מה שהוצג כאן מציע להיכנס למרתון ,שתוך שבוע שבועיים לכל היותר ,כבר
ביום ראשון נקבע פגישה עם ועד ההורים ,עם הצופים ,עם כולם ,מצמצמים פערים כי בסופו של
דבר אפשר למצוא פתרון להכל .צריך להסתכל לטווח הארוך ולא הקצר.
אפרים מעודה :לא להמתין ,הוא הציע שהמהנדס יסגור את הפערים הקטנים עם התנועה אבל לא
להקפיא אלא לסגור ביניהם .להמשיך זו דעתי.
נחמיה מנצור :לדעתי צריך להקים ועדה מצומצמת שמורכבת ממך אלדד ,שני הסגנים ,שרון
ומבוחבוט או הגר ושרון כי הם באותה דעה ולבוא מוסכמים .ובינתיים לעצור.
שרון בן צור :היה את כל הזמן שבעולם לטפל בנושא הזה .חסר פה המסמך שהצופים משכו את
בקשתם .ביקשתי המון מסמכים ,לא קיבלתי שום דבר .ב 8.11 -היה פרוטוקול של הנהגת
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ההורים .זה לא דיון עם ההורים ,זה לא דיווח להורים ,זה עדכון ,אפילו ליאור לא היה ,הוא היה
במחלה למיטב ידיעתי ,עדכון הקמת מבנה צופים .מיקום המבנה אושר לאחר שאגרונום בדק את
העצים ומצא שרובם נוטים למות .זה מה שכתוב .לא גודל שטח .אז יש לנו משיכה של הצופים,
הקריאו לנו אותה בישיבת הנהלה ,כי זה לא תואם את הצרכים שלהם .אתם רוצים לנהל דיון?
תזמינו בבקשה את נציגות בית הספר ,את נציגות הצופים ,שלושה חברי מועצה ,תקיימו דיון.
תפרקו את הגדר ,תסיימו את שנת הלימודים .גם אם נפסיד  1,495מיליון שקלים ,מצטערת ,היה
לנו המון זמן.
רינה רונן :אני מציעה להוריד קודם כל את הגדר מיידית כי היא מהווה סכנה .מאחר ואני לא
רוצה להפסיד את הכסף ואני כן רוצה שלצופים יהיה מועדון ,אני חושבת שצריכים לשקול על
המיקום שלו ולחשוב עוד פעם.
חיה בן צבי :אין לי כל הנתונים שיש פה .אני מאד רוצה כי אני סבתא של ילדים בצופים וכל
הילדים שלי היו בצופים ,לי זה דבר הכי יקר חוץ מחינוך בבית ספר .לתנועות נוער צריך שיהיה
מבנה במקום שמכבד את הילדים ואת החינוך שלהם .לי חסר המון חומר פה .אני מציעה להקפיא
עד שנדון כמו שצריך לראות את הפתרון סופית.
רון לירם :הגדר תפורק לאלתר ,תצטרך להיבנות שוב ,תיבנה שוב .אני רוצה שיהיה דיון עם
הצופים בהשתתפות ועד ההורים ,בהשתתפות הגורמים הרלוונטיים מהמועצה על מנת להביא
לפתרון.
אלדד בר כוכבא :מציע כך :לאור הנתונים שעלו כאן המועצה מחליטה להקפיא את בניית מועדון
הנוער ולפרק את הגדר ,בשל הצורך ללמוד את מכלול הנתונים מול הצוות המקצועי ולגבש
המלצה ,לרבות חיפוש מקום חליפי לבניית המועדון .עד אז במשך כ 30 -יום ייבדק הנושא
ויתקיים דיון נוסף בעוד כ 30 -יום.
מיכה מגידש :מבקשים  5דקות להתייעצות.
אפרים מעודה :הצוות המקצועי יכול לבוא ולשבת ולדון וכו' ,אבל הוא ידון במגמה שהמועדון של
הצופים יישאר במקום עם שיפור .ועם כל הכבוד לוועד ההורים ,אנחנו כמועצה צריכים להסתכל
לטווח ארוך וועד ההורים הזה הוא לטווח קצר.


הפסקה בת  5דקות

הגר פרי יגור :אנחנו יכולים להסכים להצעת ההחלטה הזאת ובלבד שיוסף לה סעיף אחד וזה
ביטול החלטת רשות הרישוי.
עו"ד ג'ובראן :אין סמכות לבטל אותה.
הגר פרי יגור :זו החלטה לא חוקית.
אלדד בר כוכבא :בסדר .תטעני.
הגר פרי יגור :אתה שללת ממני את זכות הערר.
אלדד בר כוכבא :הצעת החלטה :המועצה מחליטה להקפיא את בניית המועדון .ישנו צורך ללמוד
את מכלול הנתונים מול הדרג המקצועי ולגבש המלצה ,לרבות חיפוש מקום חלופי .דיון נוסף
ייקבע בעוד כ 30 -יום .מי בעד? מי נגד? מי נמנע?

דף מס'  5פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס'  )6/17( 55מיום 1.6.17

הצבעה

בעד –( 8אלדד בר כוכבא ,אלי אטיאס ,יואב קעטבי ,חיה בן צבי ,רינה רונן ,נחמיה מנצור ,איציק לב ,אפרים
מעודה)
נגד –( 2הגר פרי יגור ,מיכה מגידש)
נמנע –( 1רון לירם)
לא הצביעו –( 1שרון בן צור)

החלטה
מליאת המועצה מחליטה להקפיא את בניית המועדון .ישנו צורך ללמוד את מכלול הנתונים
מול הדרג המקצועי ולגבש המלצה ,לרבות חיפוש מקום חלופי .דיון נוסף ייקבע בעוד כ30 -
יום

 – 20:45ישיבה נעולה
_______________
רן גלר
מזכיר וגזבר המועצה

_________________
ד"ר אלדד בר כוכבא  ,עו"ד
מ"מ וסגן ראש המועצה

