
 

 

 

 

 5.01.06מיום  – 2/06-13מס'   -פרוטוקול מישיבת מליאה   
 

 משתתפים:   :     מר אלי אבוטבול                       ראש המועצה המקומית 

 מר קרמר ארנון                         חבר מועצה                        

 חבר מועצה         מר ניסים שרעבי                                     

 מר מימון אוחיון                        חבר מועצה                       

 מר אפרים צוק                          חבר מועצה                       

 מר מישה בלומנפלד                   חבר מועצה                       

 אמיר צאירי                         חבר מועצהמר                        

 מר חיים ליפא                           חבר מועצה                       

 מר חגי מזורסקי                        חבר מועצה                       

 צהמר יצחק בלה                           חבר מוע                       

 מר איתמר בר עזר                     חבר מועצה                       

                

           

 נוכחים:      מר צבי אורן                                  מהנדס המועצה

 מר דני שניר                                  גזבר המועצה                

 עו"ד יוסי ברזלי                             היועץ המשפטי                

 מר דני ביתן                                  מזכיר המועצה                

 הגב' מרים קורקוס                          מנהלת מח' חינוך               
 

 

 סדר היום:

 

 זון חינוכי הצמחת מערכת חינוך, ח – 1036.  תב"ר 1

 

 

 

 

 בתחילת הישיבה חולקו: 

  2006טיוטת תקציב  .א

 .149/13 -ו 132/13פרוטוקולים של ועדת ביקורת מס'  .ב

 

 

 

 . 6.02.06נקבעה ישיבה לדיון בנושא החברה הכלכלית ליום 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 הצמחת מערכת חינוך, חזון חינוכי  – 1036.  תב"ר 1

 

נעשו בנושא ההצמחה החל מהישיבות הראשונות של המועצה ועד סוקר את הפעולות ש –אלי אבוטבול 

היום. נעשתה בניה הדרגתית של החזון החינוכי זאת לאור הגידול המשמעותי שחל בישוב. ההחלטה 

העיקרית הייתה פרישה מאיגוד ערים לחינוך שמחייבת הצמחת בתי"ס ותיכון יישובי.. את התהליך מלווה 

 בכיר במנהל הפדגוגי במשה"ח.מר איציק כהן לשעבר סמנכ"ל 

המועצה הסמיכה, אותי כראש מועצה לפרוש מאיגוד ערים לחינוך ולצאת לדרך עצמאית לרבות דאגה 

למתחמי  חינוך לאור הערות ההזהרה שהיו על השטח לטובת איגוד עירם לחינוך, שכנענו את משרד 

רקעיות ועיקר המאמץ הופנה ליצירת החינוך וקיבלנו את המתחם. לבתי הספר נילי והחיטה היו עתודות ק

עתודות קרקע גם לבית ספר החורש. נכון להיום עמדנו במשימה זו באישורכם וגם לבית ספר החורש יש 

 עתודה קרקעית מתאימה בשל חילופי שטחים.

המועצה הוציאה עד היום על מהלכים של חילופי שטחים, פיצויים, תכנון פרוגרמה יעוץ ארגוני ופדגוגי 

זאת בנוסף למאות שעות עבודה של עובדים ומתנדבים, על מנת להוציא לפועל את החזון  ₪אלפי מאות 

החינוכי. היום הוא יום המבחן בו אנו נדרשים לאשר את התקציבים הנדרשים ליישום התוכניות כל 

לא החלטה אחרת תוריד לטמיון את כל שנעשה ותחזיר אותנו למצב גרוע יותר היות וכיום אנחנו אפילו 

 חברים באיגוד ערים לחינוך ולא נוכל להשפיע כל על החינוך העל יסודי.

 

 פאנויאן  מוסיפה דגשים -מצגת חזון חינוכי מועברת ע"י מר איציק כהן, הגב' מרים קורקוס

 הקשורים למצגת ולאופן הפעלת מערכת החינוך החדשה בראשותה.

 

 

 הדיון נפתח לשאלות:

 

 רות המימון לחזון החינוכי?אבקש לפרט את מקו –ארנון קרמר 

 

 אבקש לדעת איזה סכומים נדרשים ?  -אמיר צאירי 

 

. קיימות כבר הצעות ₪מיליון  12.9-ראשית העלות המתוכננת של כלל הפרויקט הוא כ –אלי אבוטבול 

לתחילת ביצוע פרויקטים להצמחה, מתוכם ישלם  ₪מיליון  11.7מחיר של החברה למשק וכלכלה על  

לבניית כיתות. יש לקחת בחשבון כי גם ללא אישור תוכנית ההצמחה אנו  ₪אלף  400 -ך כמשרד החינו

. בניית מגרש ספורט בבי"ס החיטה ומקומות ישיבה, ₪מיליון  2.7 -חייבים בשנים הקרובות להשקיעה כ

כך  קיר אקוסטי, בכל בתי הספר יש לטפל בסוגיית החניה, בטיחות וכניסה, הרחבת ספריה וכיתות מדעים,

אפשרויות למימון  3לחמש שנים. לשאלתו של ארנון,  קיימות  ₪מיליון  9 -שההשקעה נטו עומדת על כ

 13 -הועדה אמורה להעביר לנו בשנים הבאות היטלי השבחה בהיקף של כ –הפרויקט, אחת מכפי פיתוח 

ים כגון מגרש הרצל, . אופציה נוספת היא מכירת נכס₪מיליון  6 -, כבר היום עומדים לזכותנו כ₪מיליון 

שסוכם בקדנציה הקודמת כי יימכר ובית המרקחת שכיום נמצא בהליך משפטי לקראת סיום. האופציה 

שתפרע מכספי הועדה. ניתן כמובן גם לשלב בין מספר  ₪מיליון  12 -האחרונה היא לקיחת הלוואה של כ

 אופציות, על פי המלצת הגזבר )רצ"ב מכתב הגזבר( .

 

אני מבקש לדעת האם ניתן להתחייב לטווח ארוך בהיקפים כאלה ? האם ניתן לקבל  –איתמר בר עזר 

 הלואוות לפעולה זו והאם בניית בתי ספר לא יביאו להוצאה כספית גבוהה בתקציב השוטף?

 

כל תב"ר, היקפו ומטרתו חייבים לעבור את אישור הממונה על המחוז. הממונה על המחוז  –יוסי ברזלי 

 שאינה חוקית ומבחינת המועצה מבחן החוקיות מסתיים באישור זה.לא יאשר פעולה 



 

 

 

 

 

 

לגבי העלות בתקציב השוטף, נעשו תחשיבים ע"י מרים קורוקוס, תחשיבים אלה באים  –אלי אבוטבול 

 ולא מדובר בסכומים שלא נוכל לעמוד בהם. 2006לידי ביטוי כבר בתקציב 

 

ילדיהם לעבור בכיתה ז' לבי"ס התיכון האזורי ואינם ישנם הורים שמבקשים לאפשר ל –אמיר צאירי 

 מעוניינים במודל של שמונה ארבע.

 

כרגע אנו דנים בהצמחה ואין קשר בין הדברים, יחד עם זאת תלמיד שיבקש לעבור בי"ס  –אלי אבוטבול 

 בסיום כיתה ח' המועצה תאפשר לו.

 

  –לאישור המועצה הצמחת מערכת החינוך  1036ראש המועצה מבקש להביא את תב"ר 

 

 החלטה:

 אלי אבוטבול, חיים ליפא, יצחק בלה, איתמר בר עזר,  מימון אוחיון, נסים שרעבי. –בעד 

 אפרים צוק, מישה בלומנפלד, ארנון קרמר, אמיר צאירי, חגי מזורסקי. –נגד 

 

 מאושר 1036תב"ר 

 

      

 

 

 

 

 

 אלי אבוטבול                 דני ביתן                                            

 מזכיר המועצה                                                    ראש המועצה

 


