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ערב טוב שוב, אני   , 2019לשנת  9ערב טוב, אני פותח את מליאה מספר    מר ניר ים:

לשנה זו, אנחנו נתחיל עם גדי שייתן מידע קצר, משום שבכל מקרה, ברבע   9פותח את המליאה מספר 

מוכנות מערכת החינוך ובתי הספר. כיוון , הצגת 9לשבע, אנחנו נעבור, אם לא נספיק נדלג לסעיף 

אחרים שירצו   שמוזמנים לסעיף הזה מספר גדול מאוד של משתתפים, כנראה יהיו גם מעוניינים

לבוא ולשמוע, אז אני מקווה שנסיים הכול, אם נשמור על זריזות. היה ולא, אנחנו נקטע את הדיון  

 , גדי, מידע בבקשה.  9ואנחנו נעבור לסעיף מספר 

 

 מידע .1

 

אז כמו שניר אמר, יש לנו באמת זמן מוגבל היום, עד רבע לשבע. אני    מר גדי ירקוני: 

שמעסיק אותנו הרבה, שגם המליאה תדע קודם,   232רוצה להגיד כמה דברים, דבר ראשון על כביש 

למי שכבר יצא לנסוע בדרום המועצה, ראה שנוסעים על הנתיב החדש, כמו שדיווחתי פה, משרד  

רה, נתי יותר נכון, בפגישה שהייתה לנו אצלו, הודיע שהוא ימשיך את הביצוע והתכנון עד  התחבו

 מיליון ₪. 57צומת מבטחים, וגם אחרי זה את התכנון עד צומת מעון. יש לנו לזה 

השבוע התברר לי שהאוצר קצת עושה קשיים עם שחרור התקציב הזה, שהוא מתוכנית הממשלה  

-נו פגישה עם שר התחבורה החדש, הכוונה הייתה באמת לדבר איתו על ההקודמת. ביום רביעי, יש ל

 57-הנוספים, מצומת צוחר, אבל נראה לי שגם שם נהיה צריכים לפתוח את הפקק הזה של ה 180

 מיליון ₪, על מנת שיגיע דבר ראשון עד צוחר. זה הקרב הגדול, ואחרי זה באמת על ההמשך. 

צליח לקדם את הנושא הזה, יש לנו גם נושא נוסף שאנחנו ננסה  אני מאוד מקווה שעם השר החדש, נ

פחות או יותר, כמו שכולם מכירים, לתכנון, לא לביצוע. אבל באמת,   23לקדם איתו, זה את כביש 

, כולל הצומת, שזה הדבר שבוער לנו, הצומת פה ליד בית  232הנושא הגדול והמורכב שם ביותר, הוא 

התחילו את התכנון שלה, עכשיו אני כבר לא כל כך בטוח, אני אדע את  שלפי מה שאני ידעתי, הספר, 

 הפרטים ביום רביעי, אבל אני מאוד מקווה שהתחילו את התכנון. 

גם אם התחילו את התכנון, צריכים לדעת שעד אפריל לא תהיה לנו פה צומת, במצב הכי טוב, אז עד 

פריל כן, אבל אם לא התחילו לתכנן, כמו אפריל לא תהיה לנו צומת מוכנה. אני מאוד מקווה שעד א

שאמרתי, אז גם לא יהיה עד אפריל, אנחנו במעקב צמוד אחרי הדברים האלה וזה דבר שחשוב לי פה  
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 ואלה הדברים העיקריים.   להגיד. נושא בית הספר, אנחנו נדבר אחרי זה, 

קטנה ובגלל זה הוא אני רוצה לאחל למאיר בריאות מלאה, לא קרה שום דבר, הוא רק חולה בשפעת 

   לא יהיה פה היום, הוא מתנצל, מחר הוא יהיה כבר כמו איש חדש אמרו לי, אז הכול בסדר. 

 

 נהפוך לו את השלט.    מר רותם בוקסבאום: 

 

זה לא אני הפכתי. אחרי זה יגידו שאני הדחתי את הסגן, זה מה    מר גדי ירקוני: 

הזה, ואם אין עוד מידע, אז אני חושב שבאמת, המידע  שחסר לי, יש שלט, הכול בסדר. אז זהו לעניין 

 החשוב יהיה על בתי הספר, נמשיך אותו אחר כך.  

 

 חילופין במליאה. . 3

 

, חילופין במליאה. אני מנסה ליישר קו, אז  3אני עובר לסעיף מספר    מר ניר ים:

 במליאה. הוא פה?  אני אפרט טיפה יותר. יש לנו את יעקב רביבו, שאושר לאחרונה כנציג שלומית  

 

 לא.    מר גדי ירקוני: 

 

הוא לא פה. יש לנו את ראובן פרידמן, שאושר לאחרונה כנציג עין     מר ניר ים:

הסל מצאלים, שבקשתה נדחתה, להיות חברה השלושה למליאה. ברכות. מצד שני, יש לנו את שני 

, אלא אלה הכללים  במליאה, משרד הפנים דחה אותה. לא בגלל שהיא לא מוכשרת או מתאימה

 שלהם. 

 

כדאי להגיד, ניר, אני רוצה רגע שתפרט, אנחנו חשבנו שמשרד הפנים     מר גדי ירקוני: 

לא תמיד מקפיד, אבל היא חברה שם, היא מרכזת החינוך שם. היא חברה במזכירות, נכון? היא  

  ם האלה.אפילו לא חברה במזכירות ולא אישרו לנו. חבר'ה, מאוד להיות זהירים עם הדברי
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אני אסביר את העניין הזה, מהכיוון הפרוצדוראלי. יש, בעיקר     מר ניר ים:

בקיבוצים, מה שנקרא זהות ועדים, בין האגודה ובין הוועד המקומי, זה קיים. ובמקום שיש זהות  

וועדים, יש בעיה קשה מבחינת משרד הפנים, למנות מישהו שהוא עובד בקיבוץ. עכשיו, מטבע 

 ב רובם של חברי הקיבוץ עובדים בקיבוץ, וזה מונע מהם להיות,  הדברים, רו

 

 כל מי שעובד בקיבוץ לא יכול להיות?     גב' רוני קיסין:

 

 לא, לא, חבר,    מר גדי ירקוני: 

 

עוד פעם, את הכמה קרוב הקשר בין מקום עבודתו של החבר     מר ניר ים:

  4-ו 2,3-ת עורכי הדין שלנו, שהם שלחו יותר מלוועדים, זאת סוגיה. אני יכול להגיד לכם, שמבחינ 

וסביר ומתאים, ואין שום ניגוד עניינים, ואין שום  המלצות למה, מכל הבחינות, המינוי נראה כשיר 

 ככה זה עומד כרגע, כלום, למרות הכול, משרד הפנים דחה. אז 

 

 אז זה עניין שכל עניין לגופו?    גב' דנה אדמון: 

 

 . כן   מר גדי ירקוני: 

 

 כל עניין לגופו, כל נציג,     מר ניר ים:

 

ממשק  זאת אומרת שזה שמישהו עובד בקיבוץ, יכול להיות שיש לו    גב' דנה אדמון: 

 גדול יחסית עם הקיבוץ, לא מונע ממנו להגיש בקשה. 

 

לא. אני יכול להגיד רק, שבאיזשהו מקום, הנוהל התקין למעשה     מר ניר ים:

, בעת הבחירות שעשו במועצה, ששם נציגי היישובים למליאה, למעשה  2018התקיים באוקטובר 

מילאו, אם אתם זוכרים, מן חוברת ירוקה. מי שלא מילא את החוברת הירוקה, למעשה שם את 
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לידיו. אלה   עצמו במקום, שמשרד הפנים בוחן ביותר משבע עיניים, האם זה מתאים או לא, וזה נתון

יו גם להיות המזכירים של הקיבוצים, וכנראה שהם היו מתקבלים.  שמילאו חוברת ירוקה, יכולים ה

אני מדבר בעיקר על קיבוצים, אני מדבר בעיקר על המקומות שבהם יש וועדים, שם מתעוררת  

 הבעיה. 

 

 במושבים המושבניקים לא עובדים בוועד,    גב' כבי שקולניק: 

 

 במושב.    מר ניר ים:

 

 וועד, הייתה בעיה. צריך להיזהר.  גם אם הם היו ב   מר גדי ירקוני: 

 

 בקיצור, השורה התחתונה, להקפיד למלא חוברות ירוקות.    גב' דנה אדמון: 

 

היה הרעיון, אבל  הפעם הבאה שזה יקרה, כנראה שאנחנו נשכח שזה    מר ניר ים:

בסדר. בינתיים אנחנו מתאמצים. אז אנחנו מתאמצים על צאלים, שיגישו רשימה חדשה של  

ם למליאה, אנחנו מתאמצים על ניר יצחק, שעדיין לא מוסדרים בעניין הזה, וגם נווה מועמדי

באיזשהו מקום רחוק מאחורה, אפילו לא נענו לפניה להציג מועמדים. אז זה מבחינת החילופים 

 במליאה.

 ועדים מקומיים, אין לי עדכונים נכון לעכשיו, אז נדלג על הסעיף הזה. 

  

 .8#2019ה אישור פרוטוקול מליא . 2

 

.  2019לשנת  8אנחנו עוברים לאישור פרוטוקול מליאה מספר    מר ניר ים:

קיבלתם אותו, אז אני מקווה שעיינתם בו, אם יש הערות, זה הזמן. אם לא, אנחנו נצביע. מי בעד 

לאשר את הפרוטוקול? תודה. האם יש מתנגדים? אין מתנגדים, פה אחד. אז אני מתנצל על הפיכת  

 הסדרים. 
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 8#2019: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה החלטה

 

 אנחנו מדברים על אישור תב"רים,    מר ניר ים:

 

 איזה עמוד?    מר גדי ירקוני: 

 

. אני כבר מפנה את תשומת ליבכם שתעשו לכם עוד חוברת,  15עמוד   גב' כבי שקולניק: 

 יש הרבה הרבה תב"רים, יש לנו היום הרבה.  

 

כן, אבל כמובן, דקה אני לוקח את רשות הדיבור, כמובן שלפני    ם:מר ניר י

שאנחנו נדבר על התב"רים שנכללו, למעשה, בסדר היום המתוכנן של המליאה הזו, אנחנו נעשה  

ברייק קטן, ולקראת הרשימה הבאה שהוגשה בשני דפים נפרדים, אנחנו נקבל גם החלטה אם אנחנו 

  מעלים את זה לדיון ומשם נתקדם.

 

 אוקיי.   גב' כבי שקולניק: 

 

לפני התב"רים, אני הבנתי שאם אני רוצה להוסיף נושא לסדר היום,     גב' דנה אדמון: 

אני צריכה לעשות את זה בפתח הישיבה, אחרת זה לא חוקי, אז אני מבקשת להוסיף את הנושא של 

העלות את הנושא הזה  ועדת חינוך. אנחנו מחכים כבר הרבה זמן, אני אשמח אם החברים יתמכו בל 

 לסדר היום, להקים ועדת חינוך סטטוטורית.  

 

אני אתן בזה הודעה, ואני מעריך שזה ייתן תשובה לסעיף. אני מבקש,    מר גדי ירקוני: 

בכל מקרה לא היום, מכיוון שהישיבה תהיה מאוד ארוכה. אם ההודעה שלי לא תספיק, במליאה  

 הבאה, עוד חודש,  
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מליאה הבאה זה מאוחר מדי עבורי, אז אני מבקשת מהחברים ב   גב' דנה אדמון: 

 תמיכה לדבר הזה.  

 

 בכל מקרה זה לא יהיה,     מר גדי ירקוני: 

 

ועדת חינוך נדרשת, בעיניי, במיוחד כי ועדת ההיגוי מבקשת להתפזר.    גב' דנה אדמון: 

מתנהלים כאילו כן. היא צריכה לבקש מהמליאה להתפזר, והמליאה עוד לא אישרה את פיזורה, אבל 

אז אני מאוד מבקשת להעלות את הנושא הזה, כי במליאה הבאה כבר יהיה ספטמבר, בתי הספר יהיו  

 פתוחים. 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 נצביע? מי בעד?     גב' נעמי סלע:

 

לא עכשיו, אנחנו נעשה את זה אחרי הסעיף. נשאל אם רוצים להוסיף    מר גדי ירקוני: 

הזה לסדר היום, אם ירצו, נוסיף אותו. אם יסכימו להעביר אותו לפעם הבאה, נסביר גם  את הסעיף

 למה, יעבירו. מה שתחליטו, זה מה שיהיה. נרצה להיות פה עד עשר בלילה, זה בסדר. 

 

 למה זה קריטי לפני ספטמבר?    מר דני ברזילי: 

 

 ד את הזה שלי.אני אגי לא עכשיו, לא עכשיו. יהיה סעיף.   מר גדי ירקוני: 

 

 לא דנו.    גב' מזל ערוסי:

 

 תשאלי פה את כולם אם לא דנו.    מר גדי ירקוני: 
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 אני העליתי וקיבלתי תשובה. לא דנו.    גב' מזל ערוסי:

 

 בסדר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אז זה לא נקרא דנו.     גב' מזל ערוסי:

 

כדי שיהיה נושא לסדר היום, אני מבקשת להוסיף את זה לסדר היום,    גב' דנה אדמון: 

 אני צריכה לעשות את זה בתחילת הישיבה, אחרי אני לא יכולה. 

 

 אין ויכוח, זכותך.     מר גדי ירקוני: 

 

 ואני מבקשת.    גב' דנה אדמון: 

 

 בסוף סדר היום, נדבר על זה ונראה אם נוסיף.     מר גדי ירקוני: 

 

וסף. מספיק לי שהתשובה של גדי  אני מבקשת ממך שיכנס סעיף נ   גב' דנה אדמון: 

תענה, ואם היא לא מספיקה אנחנו נדרוש יותר. הדיון יכול להיות קצר מאוד, אין פה יותר מדי  

 שאלות. 

 

זה בהמשך סדר היום, זה לא ברגע זה. סדר יום אפשר להוסיף גם    גב' כבי שקולניק: 

 בסוף היום. 

 

 אבל אני קראתי את החוקים.    גב' דנה אדמון: 

 

 זכותך, את בסדר.     ר גדי ירקוני: מ
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 אני מבקשת להצביע להכניס לסדר היום את,     גב' דנה אדמון: 

 

אבל זה לא עכשיו. בסדר גמור. נגמור את הסעיפים לסדר היום, ואז     מר גדי ירקוני: 

 נעלה את זה להצבעה אם כן או לא היום. כן? 

 

 אישור תבר"ים. . 5

 

   .3811בחוברת. תב"ר   15ים. עמוד אוקיי, תב"ר  גב' כבי שקולניק: 

 

 או שתסדרו את נושא המיקרופון, או שתדברו חזק.    מר סיגל פביאן: 

 

 אין לי חשק לצעוק.    גב' כבי שקולניק: 

 

 את רוצה מיקרופון?     מר גדי ירקוני: 

 

₪.   5,837,000לא שומעים. אנחנו מדברים פה על הגדלה של הם כן,   גב' כבי שקולניק: 

ממשרד החינוך שמעביר את התקציבים דרך מפעל הפיס. יש פה הגדלה בגין  ס, כאילו ממפעל הפי

מיליון ₪, שכבר מהפעמים הקודמות. אז מי   12אלף ובתבר הזה גם יש הלוואה של  160הצטיידות, 

 אלף ₪? 160-בעד אישור הגדלת תב"ר ב 

 

, כבר אישרנו מיליון 12-רגע רגע, לפני שמצביעים, ההלוואה של ה    גב' נעמי פלד:

האלה, יש לנו את מקורות המימון האלה? או שזה יתקזז לנו עם   12-אותה. עכשיו, בנוסף ל

 ההלוואה? 

 

 בנוסף.  : גב' יפה בוקובזה
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בנוסף, בנוסף. לא, אני אגיד לכם ככה, במשרד החינוך זה הולך ככה,   גב' כבי שקולניק: 

  50%לים הרשאה לעבודה וכו', יש בערך מקבלים הרשאה בסיסית, ואחרי שמתחילים לעבוד ומקב

תוספת על ההרשאה הבסיסית, שזה בגין המיגון ועוד רשימה ארוכה של סעיפים, אז זה פה ההגדלה  

מיליון, עדיין זה חלק מהתקציב,   12 -האלה פחות או יותר, פלוס הצטיידות. וה 50% -עכשיו בגין ה

 12 -י. התקציב הוא לבית ספר רגיל, אז הכי אנחנו קיבלנו החלטה שאנחנו עושים בית ספר חדשנ

? תודה, מי נגד? 1138מיליון, זה הכסף. אבל זה כסף שכבר אצלנו, כבר לקחנו. מי בעד הגדלת תב"ר 

 נמנעים? הוחלט פה אחד. 

 

 אלף ₪,   160-ב 1138: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד החינוך 

 

ניקוי גדרות מקוצים והרחקת סיכוני שריפה. זו הרשאה   1171"ר תב  גב' כבי שקולניק: 

ממשרד השיכון. אני לא עוברת על ההרשאות, בהנחה שאתם עברתם על החומר. מי בעד הקמת תב"ר  

1171 ? 

 

 אבל על איזה גדרות זה מדובר?   מר סיגל פביאן: 

 

 ה, ביישובים.  כללי במועצה, זה הביטחון יקבל החלטה. לא במועצ   גב' כבי שקולניק: 

 

   ביישובים, זו השאלה.  מר סיגל פביאן: 

 

? תודה. נגד? נמנעים? חברים 1171אוקיי, מי בעד הקמת תב"ר    גב' כבי שקולניק: 

 תצביעו. הוחלט פה אחד. 
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ניקוי גדרות מקוצים והרחקת סיכוני   – 1171: הוחלט פה אחד לאשר את הקמת תב"ר החלטה

 שריפה. 

 

גבולות, תשתיות להרחבת היישוב, תוספת של משרד   160ב"ר ת  גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. 160השיכון, והתחייבות היישוב. מי בעד הגדלת תב"ר 

 

 תשתיות להרחבת היישוב.  –גבולות  – 160: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד השיכון, התחייבות היישוב  

 

סקר אקולוגי רשות מקרקעי ישראל נותנת לנו את   – 1172תב"ר   שקולניק:  גב' כבי

 הכסף. אתה רוצה להסביר?

 

תראו, אנחנו מצביעים על שני דברים, אחד על בקשה לשינוי השם    מר ניר ים:

 רוצים לקרוא לו סקר שטחים פתוחים, זה מתאר יותר טוב את הרעיון.  סקר אקולוגי, אנחנו 

 

 מה זה אומר?    גב' דנה אדמון: 

 

 רוצה להסביר? מה הרעיון.   גב' כבי שקולניק: 

 

 למה אנחנו צריכים סקר שטחים פתוחים?      דוברת:

 

אוקיי, בגדול, שטחים פתוחים כוללים את כל השטחים שהם לא     מר ניר ים:

 באזורים המבונים שלנו, כולל ממשקים לגאיות, נחלים ומקומות מהסוג הזה.  

 

 מה המטרה?   קרט: מר חנניה אוו
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אני לא יודעת להגיד, אבל מנהל מקרקעי ישראל נתן את זה, מי    גב' כבי שקולניק: 

שמנהל את זה זה אושר גבאי והיחידה האסטרטגית, והמטרה היא, אני מניחה, בשביל לבדוק מה  

 הצרכים שלנו, בשביל לראות פיתוח בעתיד של שטחים ירוקים של המועצה.  

 

 אני מציע לדעת ולקבל איזשהו הסבר, כי,    : מר רותם בוקסבאום

 

 אז בואו נצביע בעד ונבקש את ההסבר.  גב' כבי שקולניק: 

 

 ואז אפשר להעביר את זה ליישובים, אם יש צרכים.    מר רותם בוקסבאום: 

 

 לא, לא, אי אפשר.     מר גדי ירקוני: 

 

 ? נגד? מתנגדים? תודה.  1172מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 יוגש הסבר.   ר גדי ירקוני: מ

 

 ושינוי שמו לסקר שטחים פתוחים.  סקר אקולוגי - 1172: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 רשות מקרקעי ישראל מקורות מימון:

 

ניהול, מה שאנחנו   –זה תב"ר של בית ספר יסודי חדש  – 669תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

, בדיוק משה נכנס, זה מממן אותו ואת כל הפעילות  קוראים בז'רגון תב"ר רך. זה בעצם מממן

החברתית והמתודולוגית סביב הקמת בתי הספר, לא הבינוי, אלא כל הסביבה. אנחנו עד עכשיו 

אלף. זה כולל מתכנני, מישהי שאחראית על   300אישרנו מיליון וחצי, אנחנו נמשיך לאשר עוד 

 הריהוט למשל, על ההצטיידות, 
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 יש מנהלת רכש במועצה, בשביל מה צריך עוד אחת?     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, לא.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה לא?    גב' מזל ערוסי:

 

אתם יודעים מה זה רכש של הבית ספר הזה? זה לא משהו שמנהלת    גב' כבי שקולניק: 

 הרכש של המועצה יכולה לטפל בזה. 

 

 אם היינו מעורבים, היינו יודעים.     דוברת:

 

   זה כמו שלכול בית ספר יש מנהלת רכש, גם ב...    די ירקוני: מר ג

 

התב"ר הזה, הוא אולי התב"ר עם ההוצאה המועצתית הכי גבוהה,     מר אמיר פלג:

 מיליון. לא קיבלנו,   1.5-אלף, שזה מתווסף ל 300

 

 נכון, אנחנו ביקשנו ולא,    גב' כבי שקולניק: 

 

כבר מעל חצי שנה מבקשים שכשיובא תב"ר כזה,  לא, אנחנו ביקשנו,     מר אמיר פלג:

אלף שמתווספים  300מתקציב המועצה, להביא לנו את חומר הרקע, שנוכל לשבת וללמוד. יש פה 

 300-למיליון וחצי, בבקשה תפרטו. אולי אנחנו לא יודעים מה זה המיליון וחצי, אבל לפחות את ה

בנוגע לתקציב, אסור לנו להצביע על תקציב   אלף. ועל פי כל הנהלים וכל הכללים של משרד הפנים

בלי שהובא לנו החומר מראש. ותב"ר הוא תקציב בסוף, לכל דבר. אז אני חושב שהתקציב הזה, צריך  

 להידחות להצבעה, רק כשיובא לנו החומר, שנוכל להחליט על מה אנחנו מצביעים בכלל. 

 

 גמור.   אני מקבלת. אפשר לדחות את זה. בסדר  גב' כבי שקולניק: 
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 תודה רבה.     מר אמיר פלג:

 

₪ מקרנות המועצה. אנחנו  10000נגישות ראייה במועצה,  1193תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

תב"ר לנגישות ראייה. כי מה שקורה שהרשאות תמיד מגיעות אחרי הביצוע, ובשביל  מקימים 

כזה, לכל ההרשאות שנקבל להבטיח שיש לנו תב"ר לפני שהתחלנו לבצע, אנחנו מקימים תב"ר גנרי 

 בעתיד לנגישות ראייה.  

 

 מה זה כולל?    מר אלי אהרון: 

 

 אבל זה לא הובא גם עם חומר רקע.     מר אמיר פלג:

 

 מה זה צריך לבוא? נגישות ראייה,   גב' כבי שקולניק: 

 

 איזה דף שמסביר על מה מדובר, שנוכל לקרוא ולבוא מוכנים לישיבה.      מר אמיר פלג:

 

זה מאוד פשוט. יש כיתות בבית ספר, שיש שם ילדים לקויי ראייה.    ב' כבי שקולניק: ג

 הם חייבים לקבל נגישות,  

 

 לאן זה?     מר אמיר פלג:

 

 תחליטו אם אתם מצביעים בעד או נגד, אני...    גב' כבי שקולניק: 

 

 זה לשלושת בתי הספר?      גב' נעמי פלד:

 

 בר בשם עצמו. נגישות ראייה זה הנגשת, בסדר, זה מד  גב' כבי שקולניק: 
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חבר'ה, השכנה שלי אפילו לא הבינו כשזה לתוך בית הספר, אז     גב' דנה אדמון: 

 כששואלים צריך לענות בעדינות. 

 

נגישות ראייה, בגדול, זו בדיקה של הכיתות והחדרים שאמורים     מר ניר ים:

 ה מספיקה, האם צריך להוסיף.  לשרת את בתי הספר, מבחינת תאורה. האם יש שם תאור

 

 זה רק הבדיקה?    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא. אנחנו מכינים שם תאורות נכונות וכל מיני שבילים,    מר גדי ירקוני: 

 

אנחנו מדברים על הנגשת כיתות, בבתי הספר, בכל בתי הספר שלנו,    גב' כבי שקולניק: 

פיון מאוד ברור של ממונה בטיחות, שהוא בודק את  כולל כיתות גן, לילדים לקויי ראייה. יש לזה א

 הצרכים, הוא מגיע למקום פיסית, הוא בודק את הצרכים בשביל להנגיש את המקום.

אנחנו מקבלים להוצאות האלה, ברוב המקרים, תקציבים ממשרד החינוך. אבל, מה שהסברתי  

להתחיל ביצוע לפני, כבשביל   קודם, שהתקציבים מגיעים בדרך כלל באיחור. עכשיו, אם אנחנו רוצים

לא לפספס שנת לימודים, אנחנו רוצים להתחיל ביצוע לפני שקיבלנו הרשאה ממשרד החינוך, אנחנו  

מקימים פה באופן, פעם בכמה שנים, תב"ר שאליו אנחנו אחר כך יכולים לרשום את הפעולות, אפילו  

נוך. עכשיו זה ברור? אוקיי. מי שעדיין לא קיבלנו את התקציב, את ההרשאה הספציפית ממשרד החי

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. התקבל פה אחד. 1173בעד תב"ר 

 

 נגישות ראייה במועצה.  – 1173: הוחלט פה אחד לאשר את הקמת תב"ר החלטה

 

 

הבאת תוספת ארבעים נחלות, שינוי תב"ע. זו  –נווה  – 1175תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

? תודה. נגד?  1175ישראל, תקציב של רשות מקרקעי ישראל. מי בעד תב"ר  תוספת של רשות מקרקעי



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 19 
 

 נמנעים? תודה רבה.  

 

 שינוי תב"ע.  –נחלות  40תוספת  –נווה  – 1175: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 

 

אלף ₪, תקציב של משרד   55שער ביטחון קדמי  –נירים  – 1176תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה, נגד? נמנעים? תודה.1176ד תב"ר הביטחון. מי בע

 

 אלף ₪.  55שער ביטחון קדמי, תב"ר בסך  –נירים  – 1176: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד הביטחון. 

 

עבודות תשתית ופיתוח סביבתי, התחייבות   –בני נצרים  -  1177תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

תיד גם יקבלו תקציב ממשרד השיכון, אבל אנחנו צריכים להתחיל שם את  הם בע  2,650,000היישוב, 

 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. 1177העבודות, אזד היישוב התחייב. מי בעד תב"ר 

 

 עבודות תשתית ופיתוח סביבתי.   –בני נצרים  –  1177: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: התחייבות היישוב

 

 

 גן ילדים.  –סופה  – 1178תב"ר   י שקולניק: גב' כב

 

 זו הרחבה של גן ילדים?     גב' דנה אדמון: 

 

לא. מה שעושים בסופה, בעצם מקימים שם גן ילדים בשביל ילדי כרם   גב' כבי שקולניק: 

שלום. לא היה לנו פתרון לכרם שלום, השנה, לפתוח שם את שנת הלימודים הנוכחית ואז מצאו 
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בסופה. צריך לשפץ אותו, צריך להשמיש אותו, לטובת הגן של כרם שלום. אנחנו  מבנה שהיה גן

 אלף ₪, לטובת ההשמשה של הגן הזה בסופה.  226מקבלים פה ממשרד החינוך 

 

 כולל מיגון? זה מספיק?     גב' דנה אדמון: 

 

 יש פה מיגון.    מר גדי ירקוני: 

 

ו לא, אנחנו נראה בסוף הפרויקט. מי  אני לא יודעת. אם זה מספיק א  גב' כבי שקולניק: 

 ? תודה. נגד? נמנעים? אושר פה אחד. 1178בעד תב"ר 

 

 ש"ח.  226,000גן ילדים בסך  –סופר  –  1178: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד החינוך

 

כי יש עוד  אנחנו נצביע אחר כך, בתוספות.  1179לא, על  – 1179תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 שתי כיתות.

וני מגן. מי שמכיר, בניצני אשכול, לפני שנה או יותר, גשיפוץ ג –בית ספר ניצני אשכול  – 1127תב"ר 

נפלה שם איזו מחיצה, בנס לא קרה שם כלום. אנחנו כבר בשנה שעברה רצינו לשפץ את זה, לא  

שרד החינוך וקרנות  הצלחנו לארגן את התקציבים. התב"ר הזה הוא רק ההתחלה, בינתיים מ

 המועצה, בעתיד יהיה גם משרד הביטחון ומשרד הפנים, אם אני לא טועה.  

 

 אז הכסף שלנו כרגע, זה הגישור?    מר דודי אלון:

 

אני מקווה שהוא יהיה רק גישור, אני לא יכולה להגיד את זה   גב' כבי שקולניק: 

   בביטחון. אני לא בטוחה שיספיק שם הכסף.

 

זה בנוסף למה שהוקצב, מה שהובטח להם כשהייתה את הבניה של      ד:גב' נעמי פל
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 שני בתי הספר? הכסף שהוקצב להם? 

 

 ... לא, סליחה, סליחה  גב' כבי שקולניק: 

 

 לא שומעים.     דובר:

 

מקרנות המועצה, זה היה בשנה שעברה.  133,111הסכום הראשוני של   גב' כבי שקולניק: 

הם, אמרו כבר בשנה שעברה, שחייבים לשפץ את הגנון הזה. הייתה לנו  כי כל אנשי הבטיחות למיני

איזו התקשרות עם קבלן, היא לא צלחה. בסופו של דבר, עשו שם תיקון מינורי. היה אז תקציב  

אלף ₪,   133-מועצה של מיליון ₪ מי שזוכר, מי שהיה, מקרנות המועצה. בסופו של דבר, זה בוצע ב

 אחת.לבטיחות, שיהיה לשנה   איזה תיקון קוסמטי ראשוני

אלף ₪   250אלף ₪ משרד החינוך,  250עכשיו, השנה יש ניסיון לעשות עוד פעם איגום משאבים, 

 אנחנו,  750-אלף ₪ משרד הביטחון. יגיע ל 250פיקוד העורף, 

 

 משרד הפנים.    מר גדי ירקוני: 

 

 למיליון אפילו. אלף,  750-גם משרד הפנים.  זה צריך להגיע ל  גב' כבי שקולניק: 

 

 כמעט למיליון.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל בינתיים, זו ההרשאה שיש לנו, אנחנו רושמים אותה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה אני מאשרת כרגע?     גב' דנה אדמון: 

 

 אלף.   250 -את ה  גב' כבי שקולניק: 
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 את קרנות המועצה אפשר למחוק? זה כבר היה?     גב' דנה אדמון: 

 

לא, אי אפשר למחוק, זה היה, אי אפשר למחוק את זה, זה חלק    כבי שקולניק:  גב'

 מהתב"ר, זה כבר בוצע. אנחנו משתמשים בתב"ר ל,  

 

 אבל זה בוצע.    גב' דנה אדמון: 

 

זה בוצע בשנה שעברה. במקום לפתוח תב"ר חדש, יכולנו להגיד   גב' כבי שקולניק: 

יל מאפס. יש לנו תב"ר קיים, העבודות כבר התחילו, גם  אוקיי, אפשר פה לשנות את המספר, להתח

 נרשמות הוצאות, אז אנחנו משתמשים בתב"ר קיים. הגדלה. 

 

והוא יוגדל עוד, אנחנו נתנו אישור לעבודה, בגלל שצריכים לגמור את    מר גדי ירקוני: 

 . 1.9 -זה עד ה

 

 ממשרד החינוך.   וההגדלה עכשיו, היא לא מקרנות המועצה, אלא   גב' דנה אדמון: 

 

? תודה. נגד?  1127ההגדלה עכשיו היא ממשרד החינוך. מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 נמנעים? תודה רבה.  

 

 שיפוץ גגוני מגן.  –בית ספר ניצני אשכול  – 1127 : הוחלט פה אחד לאשר הגדלת תב"רהחלטה

 אלף ₪.  250הגדלה בסך 

 מקורות מימון: משרד החינוך

 

₪. בשלב הזה   1,300,000תשתיות שלב ג',  –שדה ניצן  – 1181תב"ר    ולניק: גב' כבי שק

התחייבות היישוב, כאשר שוב, הם צריכים לקבל את ההרשאות ממשרד השיכון. מי בעד תב"ר  
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 ? תודה. נגד? נמנעים? תודה. מתקדמים.  1181

 

 ₪. 1,300,000 תשתיות שלב ג' –שדה ניצן  –  1181: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 התחייבות היישוב.  

 

 

, הנגשת שמע. הנה, פה למשל, כן יש פה הרשאות. שוב, זה  1041תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

, בשביל  150, אנחנו פשוט מגדילים אותו עכשיו בעוד 270תב"ר שאתם רואים שכבר רשומים פה 

 החינוך. יש פירוט לאיזה,  , במקרה הזה, כל הכסף הוא ממשרד 420להמשיך באותו תב"ר. סך הכול 

 

 גם ההגדלות?    גב' דנה אדמון: 

 

, 270, קודם 150כן. משרד החינוך נתן את כל הכסף. עכשיו הגדלה של   גב' כבי שקולניק: 

-אלף לבני נצרים ו 30אלף ₪ ליובלי הבשור,  30אלף ₪ לנופי הבשור,  30ההגדלה עכשיו היא כוללת 

 החינוך נותן לפי הצרכים שמועלים מהחינוך, מהמערכת.  אלף למגן, לגן במגן. זה משרד  60

 

 לניצני?   מגן הכוונה : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא. דגן ומגן.   גב' כבי שקולניק: 

 

 דגן?  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

? תודה. נמנעים? הוחלט פה אחד. טוב, נעבור 1041מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 לרשימה השנייה.  
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 אלף ₪. 150-הנגשת שמע ב – 1041: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר לטההח

 מקורות מימון: משרד החינוך

 

 

 

 , שאנחנו נרצה פירוט.   669אני חוזרת רגע לתב"ר    גב' מזל ערוסי:

 

 יגיע כל הפירוט, מהיום הראשון שלו.    מר גדי ירקוני: 

 

 אלף.  300עוד    גב' מזל ערוסי:

 

 לא הצבענו עליו, מזל, לא הצבענו על זה, דחינו את זה.    ון: גב' דנה אדמ

 

 עוד מנהל,    גב' מזל ערוסי:

 

 דחינו את זה, דחינו. אנחנו נציג במליאה הבאה את כל ההוצאות.    גב' כבי שקולניק: 

 

אני מבקש להוסיף לסדר היום רשימה נוספת של תב"רים שקיבלתם    מר ניר ים:

. מי בעד להכליל גם את הרשימה  1179קבוצת דפים שמתחילה בתב"ר מספר אותה בדף נפרד. אותה 

   הזו במליאה של היום?

 

אפשר להמשיך בלי להביא להצבעה, כיוון שזה המשך תב"רים, ככה   מר סיגל פביאן: 

עשינו בעבר. ואם לא, תצטרך לחכות לסוף הישיבה, כדי להביא, כי בדיוק מאותן סיבות שדחיתם את 

 ההצבעה. 
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 אני לומד.    ר ניר ים:מ

 

חברים, אני רוצה להגיד משהו על רשימת התב"רים הזאת. רשימת   גב' כבי שקולניק: 

התב"רים הזאת מופיעה היום. אם מישהו הספיק לעיין בה, היא רובה ככולה שיפוצים במוסדות  

ם האלה,  חינוך. השיפוצים האלה כבר מבוצעים, מוכרחים לנצל את הקיץ בשביל לבצע את השיפוצי

 לפני שמאושר תב"ר. 

עכשיו, אנחנו כמועצה, כמליאה, אסור לנו לצאת לעבודה לפני שיש תקציב, זה נכון. המליאה יכולה 

להגיד סטופ, סוגרים, שוברים את הכלים ולא משחקים. אבל, יחד עם זה, מה נגיד אחר כך לאותם 

 ילדים בכל אותם גנים שצריכים היו לעבור שיפוץ קיץ? 

 

איך אישרת את כל   –השאלה מה אני אגיד לבוחרים שלי, שיגידו לי    ה אדמון: גב' דנ

הכספים האלה בלי לראות? למרות שביקשנו את הפירוט על כספי מפעל הפיס כבר לא פעם אחת ולא 

 פעמיים, שלא הגיעו. וכל הרשימה פה, מקורות המימון היא מפעל הפיס.  

 

ההערות ביקורת  רים, תעשו מה שאתם רוצים, אני מרימה ידיים. חב  גב' כבי שקולניק: 

   ך נפעל בהתאם.אחר כ

 

 מצד שני, מה אנחנו רוצים? אנחנו צריכים לקדם...    גב' רונית בן רומנו: 

 

אנחנו לא יכולים לאשר,  –רונית, אי אפשר להגיע אליי בקיץ ולהגיד    גב' דנה אדמון: 

 אני אסיים שנייה את המשפט שלי... 

 

 שאנחנו לא רוצים לקדם...   ומנו: גב' רונית בן ר

 

אנחנו בקיץ וחייבים לשפץ. אני   –אי אפשר להגיע אליי ולהגיד לי    גב' דנה אדמון: 

יכולה לסיים בבקשה? אי אפשר להגיע אליי ולהגיד לי, בקיץ, אנחנו חייבים לשפץ, כי זה קיץ וחייבים 
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תכנן את העבודה מראש ולהגיע  לנצל את הקיץ. אם חייבים לנצל את הקיץ, אז חייבים לדעת ל

למליאה ביוני, עם אישור התב"ר הזה, כדי שזה יוכל להגיע. אני לא באה בטענות אליכם, אני באה 

לדעת יץ אמורים להיות, וצריך קלכל המערכת, שלא הביאה את הדברים בזמן בשביל לדעת, שיפוצי 

 לתכנן אותם בזמן. 

 אני חושבת, החבר דודי, אתה ביקשת לפני כמה חודשים?  עכשיו, כספי מפעל הפיס, ביקשנו כבר לפני, 

 

 אני עברתי בדיון בהנהלה של הדבר הזה.     מר דודי אלון:

 

 ביקשנו ואנחנו עדיין מבקשים, אבל קרה...    גב' רונית בן רומנו: 

 

 אמרנו שזה יהיה לקראת העונה הבאה.     מר גדי ירקוני: 

 

 נו מבקשים... ולקבל הסבר,  ברגע הזה, כל פעם אנח   גב' דנה אדמון: 

 

 אז מה אתם רוצים לעשות?   גב' רונית בן רומנו: 

 

 תני לי, תני לי,     מר גדי ירקוני: 

 

את ישבת איתי בהנהלה ביחד, אמרו לך שטרם הוחלט לאן זה הולך,     מר דודי אלון:

 יביאו לך את זה בצורה מסודרת, קיבלת את זה?  

 

תקשיבו, שנייה דודי. דודי רגע. אני כבר בהנהלה אמרנו, חבר'ה    מר גדי ירקוני: 

הקודמת אמרתי, תראו, אי אפשר לעשות שום דבר, ואנחנו לא מתכוונים, במחטפים, משני הצדדים.  

גם לא להביא את זה להנהלה מסודר כמו שתמיד מביאים את זה, וגם לא לעשות נוהל, כמו שכל שנה 

 היה, ולהגיד שברגע אחד מפסיקים נוהל אחר. 

הנוהל שהיה עד השנה, ואמרתי אותו שהוא יהיה גם השנה ושנה אחרי זה הוא לא יהיה, הוא נוהל  
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שההנהלה המצומצמת מביאה לפה ולהנהלה את רשימת הבקשות שלנו למפעל הפיס. אנחנו אמרנו 

שבשנה הבאה, ובגלל שהיו סיבות פנימיות שלנו, שלא יכולנו לארגן את זה להשנה, ואני לא אפרט פה  

כל הסיבות הפנימיות שלנו, לא נספיק לעשות את זה השנה, ובשנה הבאה, מפעל הפיס, אמרתי   את

. יהיה חלק שזה למחשבים, ואין בכלל מה להתווכח, זה מחשבים  3-גם בהנהלה שאני אחלק ל

 שמחליפים כל שנה לבתי הספר. 

נוציא לקול קורא   יש עוד חלק, שליש, שאנחנו נשאיר לפעילות השוטפת הזאת של המועצה, ושליש

לישובים שיוכלו להחזיר לנו בקשות שלהם, ונביא את זה אז להנהלה, ואחרי זה למליאה. אני אומר 

 שזה הנוהל שהולך להיות בשנה הבאה.

השנה, אני אומר עוד פעם, לא הספקנו לעשות את זה, גם לא הצלחנו לעשות את זה, היו לנו סיבות  

רשימה מופיעה. היום הבאנו את הרשימה שמחויבת, בגלל לוחות  אובייקטיביות שלנו. פה גם לא כל ה

זמנים קצרים. את שאר הרשימה, שהיא לא לחוצה, לא הבאנו אותה היום, השארנו אותה לישיבה  

 הבאה ונשלח לכם קודם, תוכלו לתת לנו השגות והערות עליהם.

שימה שאנחנו צריכים את הרשימה הזאת, שאתם רואים פה, אני מבקש היום שיאשרו, בגלל שהיא ר

 להכין לבתי הספר. 

 –חלק בכלל זה נושא שכבר אני, כבי אמרה את זה ביושר, אנחנו מוציאים אותו. אפשר להגיד לנו 

תתכוננו באפריל ותתכוננו במאי, אני אומר לך שחלק מהדברים פה התחילו באפריל ובמאי, ולוקח  

 זמן שזה יהיה מבושל לפה. 

 

לק גדול מהסעיפים זה סעיפים שאני מכירה. שזה אינטרס שלי  גדי, ח   גב' דנה אדמון: 

 שהם יעברו, ואם הם לא יעברו, אז הילדים האישיים שלי יפגעו, 

 

  נו, אז מה?   מר גדי ירקוני: 

 

והעבודה שלי תיפגע. זה לא העניין. זה לא העניין לאשר. העניין הוא     גב' דנה אדמון: 

ן, צריך לחשוב מראש וזה מה שאני מעלה פה עכשיו. אם אני לא נוהל תקין, ובשביל לעבוד בנוהל תקי

 אאשר את התב"רים האלה, מי שיפגע זה הילדים האישיים שלי. 
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  אז מה את רוצה, שהם יפגעו?   מר גדי ירקוני: 

 

זה הגיוני? זה לא הגיוני. כן צריך לשנות את   אז אני לא אאשר אותם?   גב' דנה אדמון: 

 ההתנהלות. 

 

 יש את זה בפרוטוקול.   אבל אני אמרתי לפני רגע משהו, זה פה עכשיו   ירקוני: מר גדי 

 

יש סיבה לפחות מאתמול או שלשום להביא לנו לקרוא. זאת אומרת,      מר אמיר פלג:

 אלף שקלים,  400זה פה עשרות אלפי, יש פה סכום של 

 

 אתה יודע מתי קיבלנו את זה?    מר גדי ירקוני: 

 

ממפעל הפיס ביום חמישי אחרי הצהריים. אני יכולה להראות לך את   ק: גב' כבי שקולני

המייל שקיבלתי מאריאלה שאחראית על העניין הזה. אז נכון שידענו הרבה קודם מה אנחנו  

מתכוונים, ידענו מה הגשנו למפעל הפיס, מה ביקשנו ממפעל הפיס. זה נכון, אחרת לא היינו מקבלים 

יודע מה? יתרה מזאת, אפילו עוד לא קיבלנו. אם אתם מסתכלים   את ההרשאה. אבל אפילו, אתה

פנימה, אתם רואים רק רשימה. במשרד הפנים אי אפשר להגיש רק על פי רשימה, למשרד הפנים 

צריך להגיש את ההרשאות, ובכל זאת אנחו מקדמים את זה פה ואנחנו נקבל את ההרשאות בימים 

 ש את זה למשרד הפנים.  הקרובים ממפעל הפיס, בשביל שנוכל להגי

 

 טוב נו, ההערה שלה במקום. אבל אין ברירה, צריך לאשר את זה.   מר אלי שמעיה: 

 

בטוח   מה זה אין ברירה? למה אין ברירה? יש פה דברים שאני לא     מר אמיר פלג:

 שהם כאלה דחופים. יש דברים במאות אלפים.  
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 אמיר,    גב' מזל ערוסי:

 

   לא דחוף, לפי דעתך? סתם מעניין אותי. מה   מר גדי ירקוני: 

 

 אפשר הכול להביא ברגע האחרון ולהגיד תמיד...      מר אמיר פלג:

 

 זה לא הכול, יש פה עוד מיליון,   גב' כבי שקולניק: 

 

לא, אנחנו אמורי לקבל את זה לפחות עשרה ימים מראש כדי לקרוא.     מר אמיר פלג:

 מראש?   אז אפילו פה לא קיבלנו אפילו שעה

 

אבל אומרים לך מתי אישרו את זה. יום חמישי. אז מה, נדחה את זה    מר גדי ירקוני: 

 בעוד חודש? 

 

לא בחודש, לכנס ישיבה מיוחדת בעוד שבוע, אם צריך. אם זה כל כך     מר אמיר פלג:

 דחוף, אז תעשו עוד דברים, את המהלכים.  

 

 טוב, תעברו תב"ר תב"ר.      מר גדי ירקוני: 

 

קיבל,   –חברים, אנחנו מתקדמים. קיבלנו את ההסברים, מי שקיבל    מר ניר ים:

 השתכנע. אני מבקש שנעלה את התב"רים האלה להצבעה אחד אחד ונקבל החלטות.   –השתכנע 

 

אוקיי, אז אנחנו דווקא מתחילים בתב"ר לא של מפעל הפיס, אלא של    גב' כבי שקולניק: 

? 1179ות לתלמוד תורה נווה בנות, בית ספר נווה בנות. מי בעד תב"ר משרד החינוך, שלוש כיתות יביל

 ירים את ידו. תודה, נגד? נמנעים? התקבל פה אחד.  
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 שלוש כיתות יבילות לבית ספר נווה בנות. –  1179: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 מקור מימון: משרד החינוך

 

 

 

במגרש המשחקים פיס ירוק. אני הבנתי   הצללה –יתד  1183תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

, ירים את ידו? נגד? נמנעים? מוזמנים להצביע, 1183שזה דחוף מאוד להתחלת העבודה. מי בעד תב"ר 

 ,  1,2נגד? אוקיי, 

 

 אני נמנעת.    גב' דנה אדמון: 

 

 בסדר. ברוב קולות. אז נכתוב ברוב קולות, התקבל ברוב קולות.  גב' כבי שקולניק: 

 

 הצללה במגרש המשחקים פיס ירוק   –יתד  – 1183הוחלט ברוב קולות לאשר הקמת תב"ר : החלטה

 

₪,  80,000גן צבר שיפוצים במוסדות חינוך,  –מבטחים  – 1185תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 קולות. במי בעד שיפוץ בגן צבר? תודה, נגד? נמנעים? ברו

 

גן צבר שיפוצים במוסדות  –בטחים מ – 1185לאשר הקמת תב"ר  ברוב קולות: הוחלט החלטה

 ₪.    80,000חינוך. סך התב"ר 

 

 

גן דוכיפת, מי בעד? תודה. נגד? נמנעים?   –תלמי יוסף  – 1186תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 ברוב קולות.  
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 גן דוכיפת.  –תלמי יוסף  – 1186לאשר הקמת תב"ר  ברוב קולות : הוחלט החלטה

 

זה גם כולל בית הספר החדש,   –סיוד וריהוט לבתי ספר  – 1188תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 .  1188נצביע על  ?1188וגם הישנים. מי בעד תב"ר 

 

 שנייה, שנייה,      גב' נעמי פלד:

 

 כן, כן?    מר גדי ירקוני: 

 

אלף ₪ האלה, הם לא נכללים כבר בתוך מה   100-הציוד הזה, ה    גב' נעמי פלד:

 ספר? אתם חילקתם את זה לכל כך הרבה, אז...  שאמרנו קודם, בתוך הציוד לבתי

 

 נכון, חילקנו את זה לפי הדרישה של החינוך, זו הייתה הדרישה,    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל אנחנו לא יכולים לעקוב אחרי כל...      גב' נעמי פלד:

 

אבל אין פה אפילו חומר נלווה שאפשר כאילו לעקוב ולהבין מה זה      מר אמיר פלג:

 וד הזה. לא יודע, אולי, הצי

 

אני מבקשת שירשם לפרוטוקול שאני נמנעת מהצבעה של כל    גב' דנה אדמון: 

 התב"רים האלה, בגלל שזה לא בא בנוהל תקין.  

 

 אני מבקש שגם השם שלי ירשם, בסדר?   מר רותם בוקסבאום: 

 

 בסדר גמור.   גב' כבי שקולניק: 

 



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 32 
 

 גם השם שלי.     מר אמיר פלג:

 

 מי בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה רבה. 1188בסדר. תב"ר   י שקולניק: גב' כב

 

 סיוד וריהוט לבתי ספר  – 1188: הוחלט ברוב קולות לאשר הקמת תב"ר החלטה

 

 

 

שיפוצים במוסדות חינוך, מי   –גן פרפר  –תלמי יוסף  – 1187תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 בעד? תודה. נגד? נמנעים? תודה.

 

 גן פרפר.  –תלמי יוסף  – 1187לט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר : הוחהחלטה

 

נעם נצרים רכישת מחשבים. מי בעד? אנחנו   –בני נצרים  -9118תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 תודה, נגד? נמנעים? 

 

 ? 88דילגת על    גב' מזל ערוסי:

 

נים סכומים לא, קודם. אני רוצה להגיד שמחשבים השנה אנחנו נות  גב' כבי שקולניק: 

ממש קטנים, מפני שרוב תקציב המחשבים הלך לטובת בתי הספר החדשים. אבל בכל זאת, לגמרי לא 

 לתת שום דבר אי אפשר היה. 

 

 נעם נצרים רכישת מחשבים   –בני נצרים  – 1189: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 

ישת מחשבים. מי בעד? תודה. רכ –נווה תלמוד תורה  – 1190תב"ר   גב' כבי שקולניק: 
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 נגד? ברוב קולות. 

 

 רכישת מחשבים  –נווה תלמוד תורה  – 1190: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 

אולפנה... רכישת מחשבים מי בעד? תודה, נגד? נמנעים?  – 1191תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 תודה.  ברוב קולות. 

 

 רכישת מחשבים  –אולפנה   – 1191ת תב"ר : הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמהחלטה

 

 רכישת מחשבים. מי בעד?   –גני ילדים  – 1192תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 לאיזה גנים? כל המועצה?     גב' מזל ערוסי:

 

 אין זמן לפרטים.      מר אמיר פלג:

 

 אבל גם ככה לא היינו מביאים לך פרטים.    גב' כבי שקולניק: 

 

 וקיי. א    מר אמיר פלג:

 

 בחיים לא הבאנו באיזה גנים.    מר גדי ירקוני: 

 

 כי יש לנו רכזת גיל רך, והיא מחליטה איפה לתת.    גב' כבי שקולניק: 

 

 אבל אני מצביע על זה .      מר אמיר פלג:
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 אתה חושב שאני יודעת באיזה גן שמים את זה?    גב' כבי שקולניק: 

 

, צריך לקבל פרטים על מה אני מצביע. אני אם אני מצביע על משהו    מר אמיר פלג:

 לא חותמת גומי.  

 

אלף ₪ קונים מחשבים לגני הילדים במועצה אזורית אשכול, על  72 -ב  גב' כבי שקולניק: 

 פי דרישת אחראי המחשוב שלנו, ביחד עם רכזת הגיל הרך. 

 

 אוקיי.     מר אמיר פלג:

 

באיזה גנים כן או לא. אני לא מכירה את   תאמין לי, גם אני לא יודעת  גב' כבי שקולניק: 

כל הגנים במועצה, מה לעשות? יש דברים שאתם צריכים להאציל סמכויות, לא הכול אתם יכולים 

 להבין ולדעת. ככה זה עובד. 

 

 לא, זה לא עובד ככה.      מר אמיר פלג:

 

נביא  בסדר, אני מקבלת את ההערה, אנחנו מקבלים את ההערה, לא  גב' כבי שקולניק: 

 עוד פעם תב"רים, מצידי,  

 

 כבי, כבי, כבי עצרי. כבי עצרי.    מר גדי ירקוני: 

 

 ? ירים את ידו. נגד? נמנעים? תודה. 1192מי בעד תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 רכישת מחשבים  –גני ילדים   – 1192: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה
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בני נצרים, רכישת מחשבים לבית הספר? בעד. מי נגד?  1193מי בעד   גב' כבי שקולניק: 

 נמנעים? הוחלט ברוב קולות.

 

 רכישת מחשבים  –בני נצרים  – 1193: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 

 

רכישת מחשבים. מי בעד? נגד,   –ישיבה תיכונית  –נווה  – 1194תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 נמנעים? הוחלט ברוב קולות.

 

 רכישת מחשבים   –ישיבה תיכונית  –נווה  – 1194: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 

 

שיפוץ גן ילדים, כתוב פה ציוד וריהוט, אבל  –ניר יצחק  – 1195תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 אלף ₪, מי בעד? תודה, נגד? נמנעים?    100זה לא נכון. זה שיפוץ גן ילדים, 

 

 שיפוץ גן ילדים.  –ניר יצחק  – 1195וב קולות  לאשר הקמת תב"ר : הוחלט ברהחלטה

 

ציוד וריהוט לגני הילדים, זה באופן כללי, לכל  – 1196תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

התב"רים שאנחנו משפצים ומחדשים, אז שמנו את כל ההצטיידות בתב"ר אחד של גני ילדים. מי 

 ם לעשות שם, ילך לדלית קוטלר.בעד? מי שרוצה רשימה מפורטת של מה שהולכי

 

 ציוד וריהוט לגני הילדים  – 1196: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 

 , 1197תב"ר   גב' כבי שקולניק: 
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 הוא גם קשור לפתיחת הלימודים?    מר דודי אלון:

 

 הוא קשור לבית ספר הבשור הישן.    גב' דנה אדמון: 

 

 כזה דחוף. אפשר להעביר אותו לפעם הבאה. אז הוא לא    מר דודי אלון:

 

כן, אבל ביתד נאמר לנו במפורש שהמצב שם מאוד קשה והם רוצים   גב' כבי שקולניק: 

 להתחיל לעבוד, הם מאוד לחצו. 

 

 גם פה מחכים הרבה זמן לזה. מחכים לזה הרבה זמן, זה טרם בוצע.     מר גדי ירקוני: 

 

 דחה את זה. אוקיי, מקבלת. נ  גב' כבי שקולניק: 

 

 למה לדחות?    מר גדי ירקוני: 

 

 – 1180בסדר, נדחה את זה. ממש לא בוצע, גם שיפוץ לא בוצע. תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

שיפוץ מגרש משחקים. פה אני כן מבקשת לאשר את זה מכיוון שתלמי אליהו   –נווה ותלמי אליהו 

ים מסיבות בטיחותיות, והם ממש במצוקה מאוד גדולה. סגרו להם את המתקן, את גן השעשוע

ביקשו שזה יאושר כמה שאפשר יותר מהר, הם אפילו התחייבו לשלם את הכסף, אם לא יאשרו להם 

? תודה. נגד? 1180. אז מי בעד תב"ר 1180את זה, בעצמם. אז אני כן מבקשת לאשר את תב"ר 

 נמנעים? תודה.  

 

שיפוץ מגרש   –נווה ותלמי אליהו  – 1180: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 משחקים. 

 

זה ממשרד הפנים אנחנו   –התאמת מבני ציבור  –גן ילדים  –שלומית   גב' כבי שקולניק: 
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 אלף ₪. מי בעד גן בשלומית? תודה. נגד? נמנעים? תודה.  101לוקחים, 

 

 יבור.  התאמת מבני צ –גן ילדים  –שלומית   –: הוחלט ברוב קולות לאשר הקמת תב"ר  החלטה

 

   -אולם חוגים ממוגן  –מועצה  – 571תב"ר   גב' כבי שקולניק: 

 

 איפה?    גב' מזל ערוסי:

 

 רגע.   גב' כבי שקולניק: 

 

 זה החדש, חבר'ה, הוא עוד לא נבנה.    מר גדי ירקוני: 

 

לך, אין לי שום בעיה לדחות, מלבד... כל רגע, כל התב"רים מכאן ואי  גב' כבי שקולניק: 

 מכאן ואילך אנחנו נדחה מהישיבה הזאת. אז זהו, למעשה.  התב"רים 

 

 השאר יבואו בפעם הבאה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זהו, גמרנו, השאר יבואו בפעם הבאה.   גב' כבי שקולניק: 

 

 חברים,    מר גדי ירקוני: 

 

אני רק רוצה להעיר, שאני כבר עשר שנים במועצה, ופעם ראשונה    גב' כבי שקולניק: 

 שות כזאת גדולה על זה שהבאנו תב"רים,  שיש רגי

 

 זה לא רגישות, כבי, ...      מר אמיר פלג:
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בסדר, אני מקבלת את ההערות. לא בציניות, ברצינות. באמת,    גב' כבי שקולניק: 

 מקבלת. ננסה לפעול. 

 )מדברים ביחד(  

 

 טוב, חבר'ה.     מר גדי ירקוני: 

 

ת השנה )סדר הדברים ולו"ז להצגת הנושא יישלח היערכות מערכת החינוך ובתי הספר לפתיח. 9

 בנפרד(.

 

 

, 9חברים, אנחנו ברשותכם מפסיקים את סדר הדיון ועוברים לסעיף    מר ניר ים:

 שזה הערכות מערכת החינוך ובתי הספר לפתיחת השנה. בבקשה. 

 

אנחנו הרבה אנשים פה, אז באמת אני מבקש בהתחלה,   –טוב, א'    מר גדי ירקוני: 

כל אחד ידבר מתי שבא לו, ני שאני אומר, מדבר, אנחנו חייבים לשמור על סדר בדיון ועל זה שלא לפ

אלא לפי רק עם רשות דיבור. אנחנו קודם ניתן לחברים שעדיין ואלה שייקחו את המושכות, ולקחו  

,  כבר את המושכות, אבל למנהלות, לאבי, למשה, למיכל את מי שכחתי? ואת חופית, כל אחד יסביר

אני אמרתי, המנהלות אמרתי ראשונות. כל אחד בתורו יסביר את החלק שלו בנושא של בתי הספר  

 החדשים.

בתי הספר החדשים ,אני רוצה להגיד, זה אירוע שכמו שאמרתי כל הזמן, אני מאוד מאוד שמח שיש  

והרבה מאוד  לנו הכבוד להוביל אותו. שלוש שנים אנחנו כבר בתוך העניין הזה, בהרבה מאוד ישיבות 

מחשבה, והרבה מאוד גם שמיעה לציבור, מה הוא חושב. לא תמיד קיבלנו, אבל הרבה פעמים שמענו. 

התהליך הזה הוא תהליך קהילתי מאוד מאוד מורכב, שאנחנו מבינים גם את הרגישויות שיש לו, בכל  

ים שנצא  אחד שרק נוגע בו, אבל אנחנו, בסופו של דבר, רוצים לצאת מהתהליך הזה, ומאמינ

מהתהליך הזה, כשיש לנו בתי ספר, מבחינת איכות בתי הספר, ברמה הגבוהה ביותר, צוותי הלימוד  

שיקבלו את ההכשרות ואת הציוד הטוב ביותר, שיוכלו להוביל את הילדים שלנו להצלחות הכי  
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גדולות, והכי חשוב שהילדים שלנו תהיה להם סביבה, ומורים, שגם תהיה להם סביבה תומכת, 

-סביבה טובה וקודם כל, כמו שאני אומר, זה המנהלות והמורות שהן אלה שיובילו את זה, אחרי ה

1.9. 

. אני יודע שהיום, שמי שמסתובב שם,  1.9-אנחנו עושים הכול, ואתם תראו, על מנת שזה יהיה מוכן ב

הגיד די נראה לו עוד שזה רחוק היום שזה יגיע. אבל אנחנו, כשבודקים את זה, אנחנו יכולים ל

 בביטחון, שאנחנו נהיה מוכנים באמצע החודש לתת את הכיתות לצוותים, בחלקן כבר קודם. 

מבחינת משרד החינוך והצוותים הפדגוגיים, אנחנו עובדים יחד איתם, עדיין, לנסות ולתת את  

התנאים האופטימאליים. אני אומר, התנאים האופטימאליים לא תמיד רואים אותם אותו הדבר, 

נחנו, גם מבחינת תקציבים, וגם מבחינת בקשות ממשרד החינוך, עושים את הכול ואת אבל א

המקסימום בקשר רציף איתם, על מנת לקבל את מה שאנחנו רוצים. בסופו של דבר, אני מאמין ואין  

עכשיו עוד דברים, חלקם לא סגורים עד הסוף, אנחנו במשא ומתן כזה או אחר, ובדרישות כאלה או 

אנחנו בטוחים שנקבל בימים הקרובים, את התשובות גם לשאלות שנשארו לנו פתוחות.  אחרות, אבל

אנחנו כן רואים, עכשיו בטח שאנחנו צריכים להגיד לכם, התרגשות גדולה, גם מהמנהלות בקטע של  

הפתיחה, גם שלנו ואני רוצה לאחל לכולנו הרבה בהצלחה ולזכור, שבסוף אנחנו הולכים לבנות משהו 

אוד שנים, משהו שיוביל פה, לפי דעתי, את נושא החינוך באזור, ואני מאוד מקווה שהוא גם  להרבה מ

 יענה לציפיות של כולנו. אז משה, תתחיל אתה. 

 

בסרט שהוא ממש מעודכן  טוב, כדי שנתחיל חיובי, אני מקווה, נתחיל    מר משה מורג:

תפתחות של התהליך. ואז נתחיל שלשום. עשה אותו אייל בירנבאום, ויש פה גם את הה –מאתמול 

 לדבר. 

 )הקרנת סרטון(  

 

שלום לכולם. מי שלא מכיר, משה מורג, אני הפרויקטור של התהליך     מר משה מורג:

הזה. אנחנו התבקשנו להציג היום, באמצעות מצגת, אתם הרבה אנשים, אז כדי שתהיה לכם תמונה  

יום זה לא עוסקים בעבר, עוסקים בעיקר גם מסודרת וגם מירב ההיבטים שלה, ושהדגש המרכזי ה

. זה המיקוד שהמועצה כרגע מתעסקת, 1.9-בחלק קדימה, על ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים ב
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ובאנו להציג לכם כעת, את מרחב ההכנות שאנחנו עושים. כאשר ודאי שיסתיימו, גם ביום האחרון,  

 יהיו השלמות גם בהמשך. אבל זה דברים שוליים כרגע.

הזמנים שלנו כרגע, הוא הצגה שלי, שמתעסקת בעיקר במיקוד של החלק הפיסי, לאחר מכן כבי לוח 

תציג את התכנון מול ביצוע, תזרים, הדברים שבהחלט חשובים וחיוניים, זה פרויקט עתיר כסף. נציג 

לכם כמה מילים, אני גם אציג את חופית, שהיא תנהל את הקמפוס ברמה האדמיניסטרטיבית, תציג 

ם את תפיסת ההפעלה של הקמפוס בקיצור. ומשמה, אנחנו ניגשים להצגה של אגף החינוך, אבי, לכ

 ולאחר מכן המנהלות כולן.

דנה פרץ שיושבת פה איתנו, קיבלה עוד דקה, שתיים, שלוש כדי להציג את עצמה. היא חדשה  

 במרחב, אנחנו מאחלים גם בהצלחה, כמובן.  

שהוא מאוד מאוד חיוני, גם להורים, גם לילדים וגם לנו, של נחתום בקטע של השילוב של הממשק, 

החינוך המשלים, הבלתי פורמאלי, איך הוא מסתנכרן בתוך הקמפוס וקולט את הילדים בתום יום 

הלימודים הפורמאלי, מחבק אותם עם ארוחת צהריים וכל המודלים האחרים ומחזיר אותם הביתה 

 בשלום בתום יום הפעילות. 

נים הגדולים, שהמועצה צריכה לחבר את המרכז הקהילתי, לתוך העולם של החינוך  זה אחד המבח

 היסודי הרגיל.  

 

 אפשר להפריע לך?     גב' מזל ערוסי:

 

 לא לא לא.    מר משה מורג:

 

 רק בסוף.    מר גדי ירקוני: 

 

   איפה החינוך המיוחד?    גב' מזל ערוסי:

 

 מציג.   רגע. אמרתי לך, הנה הוא   מר גדי ירקוני: 
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טוב, ככה התחלנו, זו ההדמיה שקיבלנו מהמתכננים, ומי שראה    מר משה מורג:

קודם את הסרט, רואה שיש הרבה מאוד קווי דמיון. כמובן שזו הדמיה מאוד כללית. מימין ניצני  

 אשכול שמתבטא כאן ב... ולמעשה, המערך הזה, בעיקרון, הושלם.

ותנת את התיאור של מה שקורה בקמפוס. אותם שני בתי זו תמונה שיצאה מתוך הסרט, אבל היא נ

ספר שנמצאים על אותו ציר כניסה, ובית ספר ניצני אשכול הוותיק, שנמצא מעבר למקום הקבוע 

 שלו, עם חיבור ביניהם, חיבור מלא, כולל הסרת הגדרות המחברות, למעט אזורי בטיחות.

שים, ובית ספר ניצני אשכול של היום, יש מרחב כניסה, טרמינל הסעות משותף לבתי הספר החד

במרץ שלי, יש שלושה  נשאר עם הטרמינל שלו. יש פה, לכל בית ספר, מי שלא זוכר את הסקירה 

מבנים שכל אחד מהם הוא דו שכבתי, ומולם יושבת ההנהלה שלהם, ממש מהצד השני של הכביש.  

וב, הבית ספר הצפוני של  אותו הדבר, תמונת ראי של בית הספר השני. בית ספר אחד שהוא צה

קרולינה, בית הספר השני, בית הספר ה... נקרא לו ירוק, ככה גם גווני הצביעה שלהם, כדי  

שלתלמידים תהיה אוריינטציה יותר פשוטה להיכנס ולצאת, עושה אותו הדבר, אבל הפוך, שההנהלה  

 קרוב אליכם והמבנים מצד שני.

ו תכליתיים, שניהם. מאוד גדולים, עם קירוי הפעם, הוקמו כבר, כמו שראיתם, מגרשי הספורט הד

כדי לאפשר יותר שעות פעילות, גם בשעות החמות וקירינו גם את המתקן של ניצני אשכול, כדי 

 עד שמה.   ...להשוות

זו התמונה הכללית. עכשיו, מה קורה בשטח? בית הספר של קרולינה, בית הספר הצפון מערבי, כל  

סתיים, מבנה המנהלה נמצא בשלבי סיום, זה מנהלה וספריה צמודים, זה נושא בינוי כל השכבות ה

 נמצא בשלבי סיום,  

 

 זה צהוב, כתום, ירוק, מה?    גב' מזל ערוסי:

 

הירוק זה לא זה, זה הצהוב. קרולינה, בית הספר הצפון מערבי, שהוא     מר משה מורג:

תאקט אחד טיפה יותר מאוחר. בשבוע לכיוון הפרסה. מבנה מנהלה והספרייה הם בשלבי סיום, הם ב

הבא מתחילים הרצת מערכות, שמתחילה וזו המערכת הראשונה, שבודקים כבר את כל המערכות 

זה אומר שבודקים את כל מה שהורכב שם, מים, ביוב, ליאור פה, אם התומכות, וזה יהיה ביצוע. 
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ונה באמת את התפקוד של  תרצו, אפשר לבצע פירוט. זה תהליך שבו, למעשה, בודקים בפעם הראש

 המערך המשותף הזה. זה לא מבנה, אלא מחובר להרבה מאוד גורמים.  

 

 זה הירוק?   מר חנניה אווקרט: 

 

זה הצהוב, הצפוני. הוא המתקדם יותר. הרכבת ריהוט ואביזרים,     מר משה מורג:

ותו אחרי שיגמרו הריהוט עצמו, בעיקרון, נמצא בבית הספר הזה כבר כמעט במלואו, ונתחיל לחלק א

לנקות את המתקנים עצמם. הוא יחולק לתוך החדרים, לתוך הכיתות, לפי תכנון שעשינו. ראיתם 

 קודם ברמיזות, בסרט, בסופו, ראיתם דוגמאות של ריהוט.

מתחיל באמצע  קירוי המגרש אמרתי, התקנת מערכות תקשורת ומולטי מדיה בהיקפים די גדולים,

ודש, באוגוסט ויסתיים במהלך החודש הזה. זה הרכבות של לוחות  אמצע הח –או לקראת תחילת 

חכמים, תקשורת, מחשבים, כל הדברים, ציוד קצה וגם ציוד שאמור לחבר את המערכות האלה אחת 

 לשנייה. 

מתקני משחקים לכיתות א', ראיתם תמונות שראינו, קודם כל, זה כבר בשלבי סיום, כולל קירוי וגם  

 קן כזה.ניצני אשכול מקבל מת

בית הספר השני, של דנה, בית הספר הירוק, אז הבינוי גם הוא הסתיים ממש לאחרונה. יש עדיין 

עבודות גמר של השלמת חלונות, צביעה וכדומה, שבתהליכי גמר. נושא הספרייה וההנהלה, אותו 

 הדבר. 

 

 מתי צפי סיום?      גב' נעמי פלד:

 

 תאריכים בסוף.  תיכף אנחנו, הכול יהיה    מר גדי ירקוני: 

 

שלבי סיום זה כמה ימים, עובדים על זה כרגע. יש תהליך. החוכמה    מר משה מורג:

 היא מתי בית הספר נמסר, תיכף אני אדבר על זה ואני אסגור את זה. 

אספקת ריהוט, אנחנו מחכים לפינוי החדרים והקבלן צריך למסור אותם. הריהוט עצמו, של בית  
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יכי הרכבה וייצור. אנחנו מעכבים אותם, אנחנו רוצים שזה יגיע לתוך  הספר הזה, הוא כבר בתהל

המבנים הנקיים, ולכן פה לא צריכה להיות בעיה. דו תכליתי אותו הדבר, הסתיים, תקשורת,  

 מולטימדיה, אותו הדבר כמו הקודם, ומתקני משחקים, 

 

 ? 15.9מה זה     גב' נעמי פלד:

 

בדיקת עירנות, זה היה בכוונה. עכשיו, ברמת סליחה, טעות שלי,    מר משה מורג:

הקמפוס כולו, כל נושא הפיתוח הפנימי, קירות, עבודות עפר במגרש, כיתות חוץ, המצפור שצופה  

צפון מזרח, סימוני כבישים, מתבצעים וגם המגרשים יתבצעו בימים הקרובים. פסי  –כלפי צפון 

ומהכל גדרות. כל זה תהליכים סופיים של  האטה, היום הרכיבו אותם, העמידו אותם על באמפרים

 ביצוע.

כל התשתיות הכבדות, כולל סלילת הכבישים הסתיימה, מגרשי חניה, שניים, אחד לראשי ואחד  

סובות שאנחנו כרגע מארגנים למטה, עבור מורים באזור המועצה, גם הוא כבר קיים. יש שם שתי 

 אותן, ויוכנו לקראת ההתחלה. 

 

 מה זה סובה?     מר דני ברזילי: 

 

מעגל תנועה. חיבורי חשמל נעשו בדירוג, כרגע האתר כבר מוזן     מר משה מורג:

באמפראז' מסוים, ונקבל עוד מעט את האמפראז' המלא, ואיתו נעשה גם את הבדיקות עצמן. באתר  

  עצמו, עדיין עושים עבודות פיתוח אחרונות, נושא הגינון כבר גם הוא, תשתיות הגינון, כבר כמעט 

 מוכנות ואנחנו מקווים שבקרוב נתחיל גם לראות שטחים ירוקים, עם מים וכדומה.

אולם ספורט חדש, שאמור להוסיף משאב מאוד חיוני במרחב הזה, לצערנו יתחיל להיבנות משהו 

ספטמבר. אנחנו גמרנו את כל ההכנות, יש שם קבלן כבר, והגדר היקפית, הליכי   –בסביבות אוקטובר 

 תחילת השבוע הבא, זה יסתיים, היא תסתיים.  –ווה שהשבוע ביצוע. אני מק

לחודש, זה יהיה  15 -שילוט קמפוס בהיקף די גדול, כרגע בייצור בחברה ויציבו את זה לקראת ה

מוכן. נושא שדרוג של ניצני אשכול, כמו שהתחייבנו, בהתחלה זה היה מיליון ₪, כבר זה עלה ליותר. 
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 בהחלט היה צריך להשקיע שם. 

תאמת כיתות פרטניות, מה שדיברה כבי, לילדים כבדי שמיעה וראייה. רבותיי, זה לא משהו כללי, ה

כל מוסד ציבורי, בתהליכי ההכנה שלו, תכנון, יש הנגשה כללית לכל נושא של נכים וכדומה. ברגע 

שילד צריך הנגשה אישית, זה משהו אישי שלו, זה פרופיל שלו, זה הוראות שקשורות בהוראות 

פואיות, עם תרגום לפעולות הנדסיות, לכבדי שמיעה וראייה, יש פה ילדים כאלה שצריכים את  ר

 הסיוע הזה, בהרבה מאוד מובנים.

התהליך הוא תהליך עכשיו שיש לנו אישור עקרוני, צריך לקבל אישור ממשרד החינוך ולצאת לדרך  

   וזה הרבה מאוד פרטים קטנים. אבל הם צריכים את זה ויעשו את זה.

אנחנו רוצים לקבל מהקבלן מסירה חלקית, זאת אומרת, שהצוותים יוכלו להיכנס לבית הספר  

להתחיל לבדוק, ככה גם עשינו היום, אבל ביתר נוחות, כי נושא מפגעי בטיחות ירדו וכדומה. אבל 

-או ב  15-הצוותים יכנסו לעבודה של המבנה שלהם, מאה אחוז, ללא קבלן, אם קבלן עובד דרכנו, ב

 לשמיני, שזה היום הראשון לקראת ימי ההיערכות של בתי הספר.   18

 

 מה זה מסירה חלקית?      דוברת:

 

חלקית, שאנחנו יכולים לעבוד בתוך המבנים. כרגע, גם היום פועלים.    מר משה מורג:

ה כרגע, אם הצוות רוצה להיכנס, הוא מדבר איתנו, מקבל אישור ונכנס, הוא צריך נעליים גבוהות, למ

הוא יכול לבוא גם בכפכפים, כי זה האתר שלו. זה ההבדל הפיסי. אבל בעיקרון,   15-זה אתר בנייה. ב

 המורים כבר יכולים לעשות, לתלות תמונות של עצמם, זה מה שאני רוצה להגיד. 

הקמפוס כולו, כולל ניצני אשכול, שלושה שומרים שיאבטחו   –ביטחון ובטיחות, מבחינת האבטחה 

יותקנו מצלמות ביטחון ואבטחה גם בשטחים הציבוריים, אבל גם מצלמות אבטחה  את המקום.

כלפי חדירה מחוץ למרחב הקמפוסאי, ותוכנית האבטחה באחריות אלדד, שהוא עוסק בזה, צריך  

 לקבל את אישור משרד החינוך, גם המשטרה מעורבת בזה, וזה תהליכים שנעשים פה בביטחון. 

חיוני, הוא תנאי, כרגע הקבלן עושה את כל תהליכי האישור, מכין   היתר אכלוס, שהוא –בטיחות 

, כל  15.8-תיקים לקראת האישור של הגורמים המוסמכים לכניסה לאתר. אנחנו מקבלים שעד ה

 ההיתרים האלה יהיו אצלנו, ואם עוד שבוע לא יקרה כלום, אנחנו איתו בקשר יומיומי.
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ות, יתבצעו גם במהלך התקופה הראשונה, אבל  אנחנו מעריכים שעבודות השלמה כאלה או אחר

 בתיאום, ולא על חשבון שעות הלמידה, או הסתובבות של התלמידים. 

אני הדגשתי בפעם הקודמת שהקמפוס עצמו, המרחב הזה של שלושת בתי הספר, מוקף בגדר אחת  

את שמזיזה חיצונית. אין אישור לתנועה של שום כלי רכב מנועי בתוך האתר הזה, למעט קלנועית כז

את המחשבים וכדומה. גם היא חשמלית ופינוי אשמה, לדוגמא, שהוא נעשה לפני פתיחת הלימודים, 

או בתום שעות הלימודים. זאת אומרת, התלמידים נעים במרחב הזה, בביטחון מלא, ברמה של  

 תאונות וכו'. 

נושא של הכניסה של  טקסים ואירועים, תמיד חשוב. יש פה, תראו, תוכנית של בתי הספר לגבי כל ה

המיזוג של התלמידים, לתוך ההיכרות עם התלמידים, עם הכיתה, עם המורה ועם הצוות. נהיה  

, הוא באחריות בתי 1.9-פירוט, אני לא רוצה לפרט כרגע. אנחנו קבענו, יום פתיחת הלימודים, ה

, אני מקווה  הספר, זה טקסים שלהם. בשבוע הראשון של הלמידה, כרגע, מתוכנן טקס חנוכת בית

בנוכחות נשיא, או מישהו ברמה הזאת. ויום שישי, יום אחד למחרת, הפנינג של שלושת בתי הספר  

 ביחד, הופעה גדולה מאוד, כדי לחגוג בכיף את פתיחת הקמפוס. 

 

 שאלות אפשר? מתי?    מר איתי ציפורי: 

 

 לא, בסוף. בסוף ניתן לכולם.    מר גדי ירקוני: 

 

 את כל התמונה, ואז תשאלו שאלות. תראו   מר משה מורג:

 

חופית אפריאט מתלמי יוסף. בשש השנים  שלום לכולם, אני   : חופית אפריאטגב' 

מורים, הייתי אחראית על הסכמי השכר מול  -האחרונות עבדתי בנופי הבשור, בעיקר כוח אדם 

ליף את המנהלנית  המשרד והמועצה. בשנה וחצי האחרונות, לפני שנה וחצי בעצם, ביקשו לגייס ולהח

בבית הספר, שהייתה, נעדרה מפאת חופשת מחלה, ובעצם שנה החלפתי אותה כמנהלנית ועסקתי 

בכל מה שאני אעסוק בתפקיד הנוכחי. כל עניין הניהול האדמיניסטרטיבי, התקציב, הלוגיסטיקה 

 וכו'. 
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 של שלושת בתי הספר?      דוברת:

 

בעבר, זה היה בנופי הבשור, שמבחינת הגודל  זהו, אז מה שעשיתי   גב' חופית אפריאט: 

 שלו, זה בית ספר שחופף לגודל של בתי הספר היסודיים.

 )מדברים ביחד(  

 

בכל אופן, אני  אני אנסה לדבר יותר בקול, שומעים עכשיו? שומעים?  גב' חופית אפריאט: 

יסודיים,  לקחתי את תפקיד הניהול האדמיניסטרטיבי של כל הקמפוס, של שלושת בתי הספר ה

כשהמחלקה הזו בעצם תרכז אצלה את כל השירותים שאינם פדגוגיים, לכל בתי הספר במתחם. זה 

מדבר בעיקר על כל ההסעות, המחשוב, התקציב הכללי של הקמפוס ורכש. כל הניקיון של הקמפוס, 

קודם,  הגינון, פינוי אשפה ועוד. בעצם, תהיה אחריות כוללת על כלל המתקנים בקמפוס. כמו שנאמר

מערך האבטחה הוא באחריות של אגף הביטחון, של אלדד קב"ט מוס"ח וכל הדברים שקורים  

 במסגרת בתי הספר, בעניין הביטחון, יהיה בתיאום איתי. 

 

 מה זה התקציב הכללי? תקציב יש לכל בית ספר, לא?   מר אלי שמעיה: 

 

ס, עבור אירועים תקציב יש לכל בית ספר, ויש תקציב לקמפו  גב' חופית אפריאט: 

כשאנחנו רוכשים  משותפים. בעצם כל הניהול של הרכש, יביא אותנו להתייעלות כלכלית, למעשה 

בצרוה מרוכזת, יש לנו כוח רכישה, יש לנו אפשרות להוזיל עלויות ובעצם, מתוך ההוזלה, נוכל  

 להגדיל את המשאבים שניתן לרכוש לבתי הספר.  

זה בעצם פניות של מנהלות בתי הספר והצוותים החינוכיים לעסוק  ניהול הרכש הזה נותן, עוד דבר ש

בפדגוגיה וחינוך. ועצם, זאת אומרת, יש מספר דברים שיעשו קבלנים חיצוניים, כמו הגינון, הניקיון  

 המקורות החיצוניים. ופינוי האשפה, ואני ארכז את כל התפעול והבקרה מול השירותים האלה, של 

 

שאלתי כאן ולא קיבלתי תשובה, לא תהיינה מנהלניות לכל בית  אני    גב' מזל ערוסי:
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 ספר? 

 

אז רגע, זו בדיוק השקופית שמדברת על זה. המבנה הארגוני של מערך    גב' חופית אפריאט: 

 התפעול נמצא עדיין בבנייה, יחד עם מנהלות בתי הספר ומחלקת חינוך במועצה. 

 

 אז כן יהיו, או לא יהיו?      גב' נעמי פלד:

 

 זה עדיין כרגע בבנייה.    גב' חופית אפריאט: 

 

כיתות,  18-מה שקורה, שמבחינת משרד החינוך, בית ספר של פחות מ  גב' כבי שקולניק: 

 לא מגיע לו מנהלן. ויהיו לנו, אמנם, שלושה בתי ספר, 

 

 פחות מעשרים כיתות.      דובר:

 

עדיין, אנחנו מקווים  מקבלת את התיקון, פחות מעשרים כיתות.  גב' כבי שקולניק: 

שבשנה הבאה כן תהיינה שתי מנהלניות, והתוכנית שלנו, שעוד בבירורים ובבנייה, היא שתהיינה שתי 

מנהלניות על שלושה בתי ספר, מנהלנית אחת, כאילו, תהיה צמודה לשני בתי ספר והשנייה תהיה  

 ית.  צמודה לבית הספר השלישי ואחראית על הרכש של כלל הקמפוס. זו התוכנ

 

 יש איזושהי סיבה להעסיק, בכל זאת...     גב' נעמי פלד:

 

לא שמעתי. בואי בסוף, תשאלי את השאלה, חבר'ה, ביקשנו בסוף.     מר גדי ירקוני: 

 חבר'ה, בסוף.  

 

 ההערות של מזל,   גב' כבי שקולניק: 
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 כן, זה הערות שלי, הן הערות כמו שצריך.    גב' מזל ערוסי:

 

 אין לך מושג מה עושה מנהלת רכש במועצה אזורית אשכול.   גב' כבי שקולניק: 

 

 מה לך ולבתי ספר, מזל, באמת?    מר דודי אלון:

 

 לא קשור לבתי ספר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 רק לה יש מושג.     גב' מזל ערוסי:

 

חבר'ה, אני ביקשתי שכל השאלות יהיו בסוף. לא תישאר פה אף    מר גדי ירקוני: 

 תן עליה תשובה. הלאה. שאלה בלי שני

 

ערב טוב. אנחנו נציג כרגע את ההערכות של החינוך, ושל המנהלות     מר אבי ינוס:

נו עד עכשיו, ניתן ממש בכותרות, זה מה שתוכנן להיעשות בהמשך,  בבתי הספר. יש לנו את מה שעשי

סה, בשורה במהלך חודש אוגוסט וספטמבר. אני רוצה, אנחנו מדברי על נושא של שינוי של תפי

גדולה, הקמת קריית חינוך חדשה, גם של התפתחות וגם של צמיחה. אנחנו מדברים על מרחבי  

למידה, עם כל מה שמשתמע מכך ואני בחרתי לפתוח באיזה סרטון קצר, שמראה בית ספר אחר,  

 שעושה את התהליך הזה, בהר אדר, סרטון שמתמצתים את התהליך שהם עברו. 

 

 י, אני לא ראיתי פה את הסרט. אב   מר גדי ירקוני: 

 

 שנייה, אני אמצא אותו, הכול בסדר.    מר אבי ינוס:

 

 אפשר להסתדר גם...      מר אמיר פלג:
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שנייה, יש לי פה גם דיסק און קי אם יש פה בעיה, אבל רגע, אני    מר אבי ינוס:

 אמצא את זה, כי זה היה.  

ובה. המטרה מספר אחת, זו הקמה וביסוס  אני מתחיל עם המטרות של אגף החינוך לשנה הקר

שלושה בתי ספר איכותיים וקריית חינוך קהילתית, ותיכף אני אתייחס, יש משמעות למה זה קריית  

חינוך קהילתית. קודם כל, קידום מובילי החינוך, באמצעות של הרחבת האוטונומיה למנהלות, לא 

בן, וגם של צוותי החינוך. ותיכף אנחנו נפרט  כסיסמא. מקצועיות ועידוד יזמות, גם של המנהלות, כמו

 מה אנחנו עושים בנושא הזה.

הבניה משותפת של תפיסת ייחודיות והתפיסה המקצועית והפדגוגית, הכוללת לכל אחד מבתי הספר 

ופה אנחנו מדברים על הטווח של שלוש שנים קדימה, על הבחירה המבוקרת של הורים. וכדי שתהיה  

ים, בכל בית ספר תהיה תפיסה של ייחודיות ותפיסה פדגוגית שמבדלת, אבל  בחירה מבוקרת של הור

כולם יהיו בתי ספר איכותיים, כדי שבאמת תהיה בחירה מבוקרת, על בסיס השוני בין בית ספר לבית  

 ספר.

כל הנושא של קידום תרבות ארגונית, ניהולית ואפקטיבית, תוך בניה, מדידה והערכה לבדיקת  

בר התחלנו לעשות השנה, עם מספרים שאנחנו נספר שעשינו, נבדוק את התהליכים  התהליכים, וזה כ

ויש דברים לתקן ולשפר, ותמיד יש  ונבדוק שאנחנו באמת, מול תוכנית העבודה, עומדים ביעדים.

דברים לתקן ולשפר. אנחנו לומדים לעשות את זה תוך כדי התהליך ולא בסוף התהליך, להגיד 

 ם לא נכון. שטעינו או עשינו דברי

זה גם כן מתקשר, להקמה של קריית החינוך ולניהול האדמיניסטרטיבי, ולתהליכים שאנחנו בונים 

 עכשיו, כדי שהם יהיו יותר יעילים ויותר אפקטיביים. 

המטרה השנייה, זה שילוב בין האוכלוסיות השונות בבתי הספר. גם יצירת מרחב זמן ללמידה  

, ותיכף נתייחס לזה. מתן מענה חינוכי וארגוני, המאשר הכלתם  משותפת, של כל הלומדים בקמפוס

המיוחדים בכל אחד בבתי הספר. ופה נכנס, כמובן, בדגש, כל הנושא של של תלמידים עם הצרכים 

החינוך המיוחד. אנחנו סיימו ועדות השמה, אנחנו בדקנו יחד עם משרד החינוך, את האפשרות של 

, וכיתות תקשורת. לא היו מספיק תלמידים כדי להקים את  ההקמה של כיתות קטנות בבית הספר

 המסגרות האלה, ואנחנו הולכים להכלה של תלמידים.

יש לנו תלמידים דיפרנציאליים בתוך בתי הספר, ואנחנו מכילים אותם, עם תוכנית של הכלה, עם  
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רטני, בכל שכבה  סייעות למי שצריך ועם מורות שילוב, על פי הצרכים. אנחנו בודקים בכל בית ספר פ

בצורה פרטנית, ונותנים מהנה הולם, מקצועי, בתיאום, כמובן, עם מנהלות וצוותי החינוך וזה לא 

 דבר שתואם לכל בתי הספר ולכל השכבות.  

 

 יש הקצאה בתקציב לנושא הזה?   מר חנניה אווקרט: 

 

הזה  יש תקציב. גם ממשרד החינוך וגם מהמועצה, וצריך את התקציב   מר אבי ינוס:

 לנצל בצורה מושכלת.  

 

 כולל רכזת?   מר חנניה אווקרט: 

 

אני אמרתי, בצורה מושכלת, איפה שיהיה צריך רכזת, נשים רכזת.     מר אבי ינוס:

 איפה שצריך מורת שילוב בתוך שכבה, נשים מורת שילוב. 

 

 בכל שכבה תהיה מורת שילוב?      מר אמיר פלג:

 

 ה שאני אומר, לא בטוח ש...  לא, זה בדיוק מ   מר אבי ינוס:

 

 חבר'ה, שאלות אחרי זה, אי אפשר.    מר גדי ירקוני: 

 

אבל זה הובטח חד משמעית בכל התהליך, שיהיה המודל של מורת      מר אמיר פלג:

 שילוב. 

 

יש לנו כיתות קטנות, תיכף אני אתייחס אליהן, וצריך לראות באמת     מר אבי ינוס:

של תקציב ומשאבים. אולי אפשר לנצל אותם בצורה יותר טובה ויותר   את הצורך. בסוף זה עניין

 מושכלת. אז אני אמרתי שאנחנו ניתן פתרון לפי הצרכים. 



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 51 
 

 

 למה, הצרכים לא ידועים?    מר חנניה אווקרט: 

 

 הצרכים ידועים.     מר אבי ינוס:

 

 הצרכים ידועים.    מר חנניה אווקרט: 

 

, את כל השאלות, אני אומר לכם, נענה. תנו לו, לא עכשיו, חבר'ה   מר גדי ירקוני: 

 אחרת לא נגמור את ההצגה. 

 

הצרכים ידועים, הם לא דומים בכל בית ספר. יש בית ספר עם יותר    מר אבי ינוס:

תלמידים דיפרנציאליים, ויש כאלה עם פחות, אז זה לא אותו הדבר לשניהם, אוקיי? צריך להיות 

 שוני. 

 

נייה, יש לי בקשה. הדיון ארוך בכל מקרה, מוקצה פרק זמן רגע, ש   מר ניר ים:

דובר לתת את מה שיש לו. אני ממש מבקש, כל מי שיש לו שאלה ירשום אותה רגע    מאוד קצר לכל

בצד, כמו שגדי אמר, לכל שאלה תינתן תשובה, גם אם נשאר פה עד שתיים בלילה. לפחות נעשה את 

  , תגמר ההצגה ונענה עליהן אחת אחת, תודה. זה מסודר. ותרשמו בינתיים את השאלות

 

נושא של קידום שותפות של הורים וקהילה, בסיס לאקלים מיטבי,     מר אבי ינוס:

אנחנו הולכים להיכנס לזה בשנה הקרובה, בכל בית ספר, לבנות את השותפות הזאת. אנחנו בוחנים  

ש מספיק משאבים בקהילה שהם י –מודל שנקרא, מודל של כלכלה משתפת, המודל הזה בא ואומר 

לא מנוצלים. גם התלמידים שלנו לא מנוצלים מספיק, וגם המורים ועוד משאבים בקהילה, שאפשר  

לעשות איתם יותר והרבה יותר, ויותר טוב. וגם, אני מזכיר לכם, שיש לנו בית ספר תיכון פה, 

החינוך של התיכון, יכולה  שהתלמידים שלו, שיתוף הפעולה בין קריית החינוך של היסודי וקריית

 לתרום ולהביא משאבים, וגם זה תהליך שאנחנו נעשה בהמשך.
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קידום תפיסה הוליסטית, שמקדמת רצף חינוכי סביב היממה, וגם את זה תיכף אנחנו נציג. מתן  

מענה בקריה אחרי הצהריים, בהלימה לחזון של אשכול ותיאום עם מה שקורה בתוך החינוך  

 שלמה. ושימוש בקריה לטובת הקהילה כולה.הפורמאלי וברצף וה

גם פה, יש לנו גם את בתי הספר וגם את המבנים המשותפים, משקיעים בהם הרבה כסף, זה פרויקט 

מיליון ₪, זה מגה פרויקט. יש שם מבנים משותפים שאנחנו חייבים לנצל אותם אחרי   150של מעל 

לטובת התלמידים ביסודי, אלא גם כן, וגם  הצהריים, מהבוקר עד הערב, לטובת כל הקהילה, לא רק 

 לטובת כל הקהילה ויש הרבה מה לעשות שם. 

בקיצור, תוצרי השנה הראשונה, במהלך השנה, היו פגישות עבודה עם המנהלות, שיצרו שותפות בין  

צוותי החינוך. זה היה ביובלי ובניצני כמובן, בית הספר השלישי עדיין לא היה בתמונה. מרחב פתיחה 

בכל בית ספר עם הצוות החינוכי שלנו, ותיכף יציגו לנו המנהלות  הלות ולהובלת התהליך הייחודילמנ

 את התוצרים.

אחת מהמשימות שלקחו על עצמן המנהלות, להקים צוותי עבודה, כדי לקדם נושאים משותפים 

בית ספר  שאנחנו ניגע בהם, וגם את מפגשי ההיכרות בין הצוותים שזה חשוב. ובסוף, משני צוותי 

הקמנו שלושה בתי ספר, אז מורות שהיו בניצני וביובלי, הן בעצם הצוות, רובו ככולו שמכיל את בית  

 הספר השלישי שהוקם. 

תוצרי העבודה המשותפת, כמו ארבעה צוותי עבודה משותפים, עסקו במרחבי זמן בפעילות משותפת 

הוציא את הרעיונות לפועל בשנה  בבתי הספר. התוצרים, הצגנו אותם בפברואר, ואנחנו אמורים ל

החינוך. היו לנו שני סיורים, אחד באיפכא בירושלים, היכרות של מרחבי   ....הזאת. מפגש בנושא

למידה, בית ספר של חדשנות פדגוגית ומרחבי למידה ובאילן רמון בחדרה, היכרות עם מרחבי 

 למידה.

הספר החדשים. כל אחד מצוותי תוכנית מעברים משותפת, על ידי הגנים, לקראת המעבר לבתי 

החינוך לווה על ידי מנחה וביחד התקיים תהליך, שהוא היה אחת לשבוע, מפגשים כאלה עם הצוות  

 החינוכי ועם מנהלות בתי הספר. 

התוצרים שלו הוצגו בכנס ההורים שהיה, כשדיברנו על השיבוץ, הצגנו די באריכות את התפיסה 

לות, של שני בתי הספר. והיום תשמעו את התפיסה של בית  המתגבשת של המנהלות, על ידי המנה

 הספר השלישי.
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אמרתי, את כל התהליך הזה אנחנו עברנו עם הערכה ובקרה, אז העברנו משוב במחצית השנייה,  

למדנו מהמשוב הזה, מההערות של צוותי החינוך וכבר לקראת המחצית השנייה, שיפרנו והוספנו 

יהם כדברים שצריך לטפל ולשדרג, ודברים אחרים שצריך לטפל בתהליך את הדברים שהצביעו על

 בהם.

מבחינת הגאנט, אני יודע שלא רואים, תיכף אתם תראו אותו בפירוט, אבל שמנו פה את כלל 

אוגוסט.   –האירועים, המנהלות יציגו, אבל פה שמנו בגאנט, את כל האירועים של מהלך יולי 

ספר, צוותי החינוך כבר התחילו להיכנס למרחבי הלמידה,  אירועים שכל בית ספר עושה בפני בית ה

מדו מה קורה שמה, ביחד עם גם הצוותים של קרולינה, וגם הצוותים של דנה נכנסו כבר לתוך, ל

מהחינוך הישראלי, שמלווה את התהליך הזה, והתחילו לעשות למידה על המרחבים אורית שטרית 

 החדשים.

ם, ופיתוח חומרי הלמידה. הצוותים יודעים שהם עסוקים  יש המשך של המהלך, כמו שאתם רואי

בזה, יש להם כתובת למי לפנות, עם כל הצרכים שלהם והבקשות שלהם, אנחנו ערוכים לכך ואנחנו 

 בשיח מתמיד איתם, יומיומי אפשר להגיד.  

יש את ההשתלמויות, גם השתלמות מנהלות שאנחנו נעשה יומיים בתל אביב עם המנהלות, להעצמה 

לחודש, ... משותף לכל צוותי החינוך באשדוד, גם יום של למידה ויום של גיבוש   28-וללמידה וגם כן ב

טקס   5.9טקס פתיחה,  1.9-והעצמה. ובתחילת ספטמבר, כבר הציגו את האירועים שמתוכננים, ה

 , תיכף המנהלות יציגו את הנושא בצורה פרטנית. הסרט מוכן? 6.9-הפתיחה הרשמי וב

 

 הטריילר.   ירקוני:  מר גדי

 )הקרנת סרט(

 

 אורית,    מר גדי ירקוני: 

 

נעים מאוד, אורית מעמותת חינוך ישראלי, אנחנו מלווים את    : שטרית גב' אורית

לכם את הסרט כדי להדגים  התהליך של המנהלות, אני בעצם בצוותי החינוך עם המנהלות. הראנו 

 לעבוד יחד עם הצוותים, כדי להגיע אליהם.   משהו מהכלים שאנחנו, ממה שאנחנו מנסים מהיום
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הרבה פעמים שאלו אותי מתי הם ילמדו לעבוד במרחבים גמישים? איפה הם ירכשו את הכלים 

האלה? אז הכלים האלה נמצאים כבר אצל המורים, כי בעצם, למידה במרחב גמיש, לא אומר שיש  

שבה המורה במרכז, והוא מלמד לך איזה כלי חדש שבו אתה לומד לעבוד, אתה רק מבין שהוראה 

ילדים, היא כבר לא הוראה רלוונטית, כי אתה לא יכול לעשות התאמות לכל ילד.   -עכשיו שלושים ו

 ולכן, אנחנו כמורות, יודעות להפעיל את כל הכלים האלה. 

אנחנו יודעות ללמד לימוד פרונטאלי, אנחנו יודעות ללמד הקנייה, אנחנו יודעות להכין איתם  

ט, אנחנו יודעות לעשות איתם אומנות. בדרך כלל, עד היום, או בלמידה מסורתית, עושים פרויק

שלושים וארבעה ילדים את אותו הדבר. ומה שעושים במרחב גמיש, זה בעצם, בו זמנית, אתה מפעיל  

המון דרכי למידה עם מגוון רחב של אפשרויות לילדים, כשהמרחב המגוון הזה, הוא אפילו מגוון 

הישיבה. אם תלמיד בוחר לעמוד זה בסדר, אם הוא בוחר לשבת על הרצפה זה בסדר, אם הוא  במנחי 

 בוחר לשבת ליד שולחן זה גם בסדר.

זאת אומרת, אתה כמורה, הרבה יותר יצירתי, ומאפשר הרבה יותר יצירתיות לתלמידים בזמן  

ר מעדיף לאכול בתשע  וילד אח  8:40-העבודה. אתה גם מבין שילד אוכל, ילד אחד מעדיף לאכול ב

ורבע וזה בסדר. אתה לא נלחם בזה, אתה מבין שזה כמו שהם אומרים בבית ספר, זה מקום שחיים  

בו. ולכן, זרימת היום היא אחרת, קצב היום הוא שונה, הילד לומד לנהל את הזמן שלו, המורה  

ו לא הולכים מאפשרת תהליכים של למידה של ניהול זמן, וזה בעצם מה שמשתנה, ההבנה שאנחנ

בצורה ליניארית. אין תחילת יום וסוף יום שבהם כל הילדים עוברים את אותו הדבר, אלא כל ילד  

יעבור חוויה אחרת באותו יום, כל ילד יצבור התנסויות אחרות, ומורה צריך לזמן לו ולהקנות לו  

ומנויות האחרות,  באופן אישי, כבר לא יותר באופן קולקטיבי, את המיומנויות שהוא צריך, את המי

את תחומי הידע שהוא צריך להנגיש לו, אבל בדרכים שלו ובמגוון שהוא צריך אותם, ולא בדרך אחת 

 שבה כולם עושים ביחד. וזה בעצם ההבדל בין גמיש למה שנקרא למידה מסורתית.

 אז טעמתם קצת מהסרט, וזה מה שאנחנו הולכים, לכיוון הזה אנחנו הולכים.  

 

 ערב טוב, נעים מאוד, אני דנה פרץ, מנהלת בית הספר.    גב' דנה פרץ:

 

 דנה, אפשר לעמוד בבקשה ממול?    גב' מזל ערוסי:
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 כן, אפשר.    גב' דנה פרץ:

 

 אנחנו לא רואים אותך.     גב' מזל ערוסי:

 

דנה פרץ, מנהלת בית הספר השלישי בקריית החינוך. הרבה מאוד    גב' דנה פרץ:

ת, בתפקידים משמעותיים, בין היתר סגנית ובתפקיד האחרון מדריכה פדגוגית  שנים בעשייה החינוכי

 שמובילה בתי ספר שנקלעו למשברים ארגוניים ופדגוגיים מסיבות מגוונות. 

אני מאוד שמחה על ההזדמנות לנהל בית ספר, שהוא נכון לי, גם בתפיסה הפדגוגית וגם בראייה  

ילתיים, ועם זה אני בעצם, עם כל היתרונות שבעשייה  הקהילתית. אני כל חיי עבדתי ביישובים קה

 הקהילתית, את זה אני מביאה אל תוך הניהול של בית הספר שלי.

בתפיסה החינוכית שלי, בבסיס שלה, זה באמת הראייה ההוליסטית של התלמיד, ראייה שהיא  

וגם רגשיים.   לוקחת בחשבון, כשאתה בונה את התהליכים, היבטים גם קוגניטיביים, גם חברתיים,

שבית הספר, בעצם, הוא צריך לייצר הזדמנויות משמעותיות לילדים, גם בחלקים הייעודיים, גם 

החברתיים ושאני תמיד אומרת, כל יום צריך להיראות שונה מהיום שקדם לו. שהילדים נכנסים 

 בשערי בית הספר. 

ה הנוכחית, התחלתי בעצם ובעצם, עם הכניסה שלי לתפקיד וזה היה ממש עוד לפני סיומה של השנ

כבר להוביל את התהליכים יחד עם הצוותים החינוכיים והמפגש הראשון, היה באמת מפגשים  

אישיים עם אנשי הצוות, ואחר כך בעצם יצירת מפגש שהיה בו גם היכרות וגיבוש, אבל היה גם מפגש  

יסה החינוכית של של למידה בצורה סדנאית, כדי להכיר בעצם את העקרונות שעליהם תישען התפ

 בית הספר.

אם אנחנו, בעצם, נסתכל על המעגלים, אז אנחנו בעצם נראה שהמעגל הראשון, הוא בעצם  

פרסונליזציה ושיתופיות, ובעצם, הרצון הוא שבית הספר, וכמו שאני קוראת לו, בית חינוך, הוא 

וככזה, הוא צריך  בעצם יתאים את מאפייני הלמידה שלו, באמת לצרכים הייחודיים של הילדים. 

באמת לוודא שכאשר הילדים פועלים בתוך המרחבים, הם מוצאים באמת בתוך המרחבים, את 

היכולת להביא לידי ביטוי את היכולות שלהם, את הכישורים שלהם, את החוזקות שלהם, וחינוך  
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ו בכלל, הוא תהליך של למידה מתמשכת. ולכן, גם בתוך המרחבים, הילדים בעצם עוברים איזשה

 תהליך למידה שהוא תהליך ממושך.

אבל תמיד אנחנו יודעים שלעשות ביחד, זה עדיף מאשר לעשות לבד, ולכן, החלק של השיתופיות,  

הוא מאוד חשוב והמרחבים, בעצם, מאפשרים לנו, הם הזדמנות מצוינת ליצור שיתופי פעולה. לא רק  

אחרים, משום שאני תורם ונתרם לא  עם ילדים שהם בני הגיל שלי, אלא גם עם ילדים שהם בגילים

 פחות.

המעגל השני, הוא בעצם בין האישי לקהילתי. זאת אומרת, גם לפתח את הזהות האישית של כל אחד 

מהלומדים, אבל גם תודעה קהילתית. איפה אני, לא רק במעגל האישי שלי, איפה אני בתוך הקהילה 

הקהילה. וכשאמרתי שאני בא מיישובים   שבה אני חי, מה אני מקבל מהקהילה ומה אני נותן אל

קהילתיים, החלק של השותפות של הקהילה בתוך התהליכים הבית ספריים, הוא משהו שבאמת  

 מאוד מאוד משמעותי בתפיסה החינוכית שלי, וגם בתפיסה הניהולית שלי. 

ול  והחלק המאוד לא פחות משמעותי, זה לעורר בתלמידים גם את הסקרנות ללמידה, לחקור, לשא

שאלות, לא לקבל את הדברים כמובן מאליו, אלא באמת שתהיה בי את הסקרנות ללמוד כל הזמן  

 לאורך התהליך, וגם שהתכנים יהיו רלוונטיים. 

אנחנו יודעים שככל שהדברים הם יותר רלוונטיים, ככה אני בעצם מוצא את החיבור, את מה שזה  

משתנה כל הזמן, ואנחנו צריכים לא פעם לפתח  נכון לעת הזו, משום שהמציאות שסובבת אותנו, היא 

 לומדים שיכולים להתאים את עצמם אל המציאות המשתנה הזו.

אז אלו, בעצם, שלושת המעגלים שעליהם נשענת התפיסה החינוכית של בית הספר. צוותי החינוך 

יכולה   נחשפו אל המעגלים עשינו איזושהי סדנא שבאמת, שאלנו שאלות, שוחחנו, ראינו מה כל אחת

להביא אל תוך כל אחד מהמעגלים האלה, ואיך אנחנו בעצם יוצרים תשתית משמעותית ללמידה של  

הילדים, בתוך בית הספר המיוחד, אני חייבת להגיד. הוא בית ספר מיוחד בתוך הקריה, לא פחות 

 מהאחרים.

מרתי, באמת,  אז קצת אני רוצה לשתף במה עשינו עם צוותי החינוך, מראשית התהליך. אז כמו שא

נכנסנו אל המרחבים, באמת להכיר את המרחבים ולראות  עשינו איזשהו מפגש של למידה, ואחר כך

מה המרחבים מזמנים. זאת אומרת, כמו שאמרנו, למורים יש את הידע, יש את הפרקטיקות, פשוט  

באמת  המרחבים האלה, זו הזדמנות להשתמש בו זמנית במגוון הפרקטיקות, ולא בפרקטיקה אחת, 
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 כדי שכל אחד מהתלמידים, יוכל למצוא את הנישה המתאימה לו ללמידה. 

אנחנו בעצם פותחים את בית הספר, ממש מרגע שנקבל את האישור ללמידה צוותית, בתוך בית  

הספר, כדי להתכוונן כבר על איך אנחנו בונים את היחידות לחודשים באמת הקרובים, בעיקר לחודש  

 הראשון של תחילת השנה. 

יום העיון שלנו, שזה יום ההערכות המלא בבית הספר, הוא שוב פעם, הוא בנוי על כך שאנחנו  

מעמיקים את הידע שלנו במעגלים השונים, ובעצם מגבשים לעצמנו את התפיסה החינוכית, כדי  

שהיא תהיה מאוד ברורה לכולנו, לכל אחד מהשותפים לעשייה בתוך בית הספר. כי כל מה שיכוון  

 ניית תהליכי ההוראה והלמידה, זה יהיה בעצם המעגלים השונים בתפיסה החינוכית. אותנו בב

יש לנו מפגשי עבודה, על פי צוותים, ואנחנו גם בהכנה נפגוש את התלמידים בבית הספר, לפני 

פתיחתה של השנה. גם כדי להכיר את המחנכת, גם כדי להכיר את ההרכב האחר של הכיתה וגם 

. כל זה יאפשר לילדים, באמת, הסתגלות הרבה יותר רכה ונינוחה ביום  בעצם להכיר את המרחב

 הראשון ובשבוע הראשון לתחילת השנה.  

ואנחנו כבר יודעים שיש לנו מועד לאסיפת הורים כללית, שבאמת אנחנו מכוונים, אנחנו יודעים לאן  

בה מעמיקה, כדי אנחנו מכוונים. כל כמה שאנחנו, בעצם, עושים, ממוקד מאוד. יש מאחוריו חשי

שאנחנו כולנו, בעצם, נייצר למידה מאוד מאוד משמעותית, ויחד עם זאת, למידה שתאפשר, באמת,  

 צמיחה והתפתחות גם לצוות וגם לתלמידים. תודה רבה. 

   )מחיאות כפיים(

 

 בהצלחה.   גב' דנה פרץ:

 

חילה בשנה ערב טוב לכולם. למי שעדיין לא מכיר אותי, אני מת : גב' אלכסנדרה קופטש

כניצני אשכול. אני חייבת להגיד  31.7-שלי בניהול של מה שנקרא, עד ה 11-הקרובה את השנה ה

שהתהליך הזה הוא מאוד משמעותי, הוא לא קל. בעיקר, אני מתארת לעצמי, למנהלת שנמצאת  

 באותו בית ספר כבר שלושים שנה, אבל אנחנו הולכים עם הפנים קדימה. 

נו נשארים צוות שהוא מאוד מאוד ותיק, גם אנחנו לאורך השנה האחרונה,  אנחנו גם, למרות שאנח

עשינו בדיקה של החזון שלנו, של התפיסה החינוכית שלנו, וראינו איך אנחנו מובילים את התפיסה 
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 לקראת מחר חדש. 

אז אנחנו, בעצם, לקחנו את האדם ולא ניסינו לראות רק את הילד של היום, אלא גם ניסינו לראות 

האדם שאנחנו רוצים שהוא יהיה בעוד כמה שנים. ולכן, בחרנו שלושה מעגלים שמבחינתנו, הם   את

יהיו החוט המקשר, ולכן בחרנו שההיגד שילווה אותנו לאורך הדרך, זה ההיגד של טשרניחובסקי 

'האדם אינו אלא תבנית נוף מולדתו'. וכשאנחנו מדברים על נוף מולדתו, אנחנו לא מתכוונים רק על 

המדינה, אלא בעצם אנחנו רואים שילד, כל מה שהוא מקבל, מהרגע שהוא נולד בחינוך שלו, אם זה  

בגנים ואחר כך בבית ספר, ואחר כך גם בתיכון, הוא בעצם מה שבונה אותו להיות האדם שהוא יהיה  

 כשהוא יהיה בוגר. 

שלישי זה מעגלי שייכות.  ולכן, הלכנו על שלושה מעגלים, אחד על רוח האדם, השני זה הלומד עד, וה

אני אתחיל דווקא מרוח האדם. אנחנו מאוד מאמינים, ומי שמכיר את בית הספר שלנו, אנחנו 

מאמינים שכל אדם הוא חלק מאוד מאוד חשוב בתוך הקהילה, ולכן אנחנו לא מוותרים על אף אחד. 

ן, לשונות ולשייכות,  אנחנו נותנים מענה לכל הילדים, וחשובה לנו ההתייחסות של הילדים לשוויו

כשבעצם, הם יכולים ליצור אדם שהוא גאה בעצמו, עם שאיפות לעתיד, ושהוא לקראת ההגשמה  

 האישית שלו, ולא משנה איזה ילד הוא.  

אנחנו מאמינים שילד הוא כל הזמן לומד, מהרגע שהוא מתחיל, הוא לומד. והכי חשוב, זה  –לומד עד 

איך. אנחנו מאמינים שכשילד לומד את האיך, הוא יכול, מה  לא ללמד אותו את, אלא ללמד אותו 

שזה אומר, להתחיל כל פעם מההתחלה. מי שבמושגים המקצועיים, קוראים לזה ריסטארט. זאת 

אומרת, כשהוא לומד משהו חדש, זה לא חייב להיות רק מתמטיקה, שפה, זה יכול להיות כדורגל, זה  

, זה יכול להיות רקדן, אבל הוא חייב להיות עם הכלים  יכול להיות כדורסל, זה יכול להיות אמן 

 שבהם הוא יכול ללמוד איך ללמוד. 

 העניין של ערך הלמידה, מבחינתנו, הוא מאוד מאוד חשוב.

הדבר השלישי שנראה לנו שהוא הבילט אין של האדם, זה נושא השייכות. אנחנו כבית ספר, מאוד  

ון שהם נכנסים לבית הספר, את מעגלי השייכות  מאוד חשוב לנו שהילדים ילמדו מהרגע הראש

שלהם. אם זה מעגל השייכות של המשפחה, של היישוב, של הבית, של הקהילה, וכמובן אחר כך  

מדינת ישראל ועוד. ואנחנו מתייחסים שם לערכים הומניסטיים, שבעצם מכניסים בתוכם גם את  

אוד מאוד מאמינים, שוב, זה משהו  רוח האדם וגם את הלומד עד, ועיקר קבלת השונה. אנחנו מ
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שככה מלווה אותנו, שלכל ילד בתוך הקהילה יש מקום בבית הספר. ואנחנו עושים את כל מה  

 שאפשר כדי לאפשר לילדים לקבל את מה שהם צריכים וזה משהו שמלווה אותנו.

היה לנו  הדברים האלה יצאו מהחוזקות של הצוות. כשאנחנו ישבנו ובנינו את התפיסה החינוכית, 

מאוד חשוב שגם הכוחות של אנשים הצוות יבואו לידי ביטוי. לשמחתי, ולצערי, הצוות שעבד על  

התפיסה החינוכית, הוא צוות שבחלקו עוזב את בית הספר, ועובר לבית הספר השלישי. אבל אני  

ים  מאמינה, אם אנחנו מדברים על חינוך של קריה, היכולת שלנו באמת לקחת את כל האנשים הטוב

שנמצאים, ולחלק אותם בין בתי הספר, זה מה שיאפשר לנו באמת ליצור קריית חינוך טובה יותר. כי 

 יש לנו בתי ספר טובים מאוד.

גם אנחנו, אמנם לא בתהליך כזה פרטני, התחלנו לעבוד עם הצוותים. אנחנו כרגע, למי שלא יודע,  

ן עובר איזשהו שיפוץ. אנחנו נמצאים אמנם פותחים שני בתי ספר חדשים, אבל ניצני אשכול גם כ

בשיפוץ של כל המיגון של בית הספר, שהוא היה במצב מאוד מאוד לא טוב. כרגע אנחנו נמצאים 

-במצב, כמעט כמו בתי הספר החדשים, שאי אפשר להיכנס לעבוד שם, גם אנחנו מקווים שעד, בין ה

לחודש, בית הספר יהיה פתוח   15-מהבאוגוסט, אנחנו נקבל את בית הספר בחזרה, ובעצם  15 -ל 10

לאנשים. אנשים יוכלו לבוא, להתחיל לארגן את עצמם, להכין את הכיתות, אבל אנחנו בחרנו השנה  

 לעשות שלושה ימים של מליאה, בחלקם יהיו מחוץ לבית הספר, כדי ליצור משהו חדש. 

ם ללמוד על השינוי, וללמוד ואני שוב אומרת, אנחנו צוות שהוא מאוד מאוד ותיק, ואנחנו גם צריכי

איך להתחדש ולעשות דברים אחרים, ולכן מאוד מאוד חשובים לנו השלושה ימים האלה, שאנחנו  

 הולכים לעבוד ביחד.  

אנחנו ניפגש עם הילדים, כמו שדנה אמרה, זה משהו שהחלטנו עליו במשותף שלושת המנהלות, 

ירו אותם. הילדים יכירו את המורות. פגישות אנחנו בשבוע האחרון המחנכות יפגשו את הילדים, ויכ

עם ההורים יהיו רק לאחר תחילת שנה הלימודים, שזה, אני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב 

שהמחנכות קודם כל יכירו את הילדים, ואז כשעושים את השיחות הורים הראשונות, הן כבר יודעות  

 קצת יותר לכוון מי ההורים של איזה ילד.  

לעבוד מאוד מאוד קשה לאורך השנה, אנחנו ניפגש גם לקבוצות עבודה, גם בית  אנחנו הולכים 

ספריות במליאה, גם בקבוצות שכבתיות, ובעצם נמשיך לבנות ולהטמיע את התפיסה החינוכית 

החדשה. נראה לי שלעמוד ולהקריא, אתם פחות או יותר יכולים לקרוא, ולכן זו פחות או יותר  
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, כשאנחנו נפתח את שנת הלימודים החדשה. תודה לכולם.  1.9-חודש, עד הל  15-התוכנית שלנו. בין ה

 ברוכים הבאים להורים החדשים, שלום להורים הוותיקים ותודה לכולם.  

 )מחיאות כפיים( 

 

אז ערב טוב לכולם. אני יודעת שלא פשוט לכם לשבת ככה ולהקשיב    : קרולינה ארםגב' 

ם זה לא פשוט לשבת שבע שעות ביום ולהקשיב, ולכן ולהקשיב, אז תחשבו על הילדים, גם לילדי

אנחנו הולכים לשינוי. והשינוי הוא, שלא תקומו כל רגע, או תסתכלו בפלאפונים וזה. הילדים, יהיה  

להם באמת מרחב, קצת לשבת, קצת לשכב, קצת להסתובב, קצת להפריע אולי גם, שזה גם בסדר,  

 ובאמת לעשות משהו אחר.

החינוך כל הזמן רוצה שינוי, אבל בתכלס, השינוי לא תמיד מתקיים כמו שאנחנו  אני אומרת, מערכת 

אני מאחלת בהצלחה לכולם, גם לדנה כמנהלת חדשה, גם  –רוצים. פה זו הזדמנות לכולנו. אז א' 

לאלכסנדרה ולי, אנחנו הולכים למשהו אחר, חדש. וזו התרגשות עצומה. באמת זו התרגשות עצומה,  

 ה מעלה לנו, באמת, את התשוקה ואת החשק ואת הכול, לפתוח משהו חדש.זה כיף אדיר. ז

שעברה, באמת ישבנו ביחד וגיבשנו תפיסה חינוכית שהיא באמת התחלה אז אנחנו גם עמלנו בשנה 

של. אני מניחה שגם השנה אנחנו נמשיך ונעבוד עליה. שדה לדיאלוג ומנהיגות יוצרת, זה לא יעזור,  

ה חשוב לי, כמו שאולי לרבים פה מהחקלאים, הוא נותן אינספור אפשרויות,  אנחנו אזור כפרי. השד

 פתיחות, מרחבים, דיאלוג, אני מאוד מאמינה בו.  

דיאלוג, אני מאוד מאמינה בו, אין דבר שלא ניתן לפתרון על ידי שיח. גם עם הפלשתינאים, אבל זה  

מורה, אם זה   –אם זה תלמיד  משהו אחר. ואני אומרת באמת, אנחנו מדברים, אנחנו משוחחים,

 הורים, כל דבר ניתן לפיתרון.  –מורים  –תלמיד, אם זה הנהלה  –תלמיד 

נכון שיש חילוקי דעות, ונכון שיש אי הסכמות, ולא בכל הדברים אנחנו נסכים. אבל לפחות, השיח  

לא חייב   התרבותי, המכבד, ההקשבה אחד לשני, היכולת לראות גם את האחר, וגם דעות אחרות. אני

תמיד להסכים עם כל מי שנמצא לידי. אבל אני אכבד אותו ואני אקשיב, וביחד אנחנו נגיע באמת  

 למשהו משותף.

כשאני מדברת, באמת, על מנהיגות, אז אני מדברת על, אני חושבת שהילדים היום באמת, כל מה  

שית דרכם. הם  שאפשר להגיד על הדור, אבל הם סקרניים, הם חכמים, הם מנהיגים, ממש ברא
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יוזמים, יש להם רצון לעשות דברים. צריך רק לנתב ולהראות להם את הדרך, לכוון, להנחות, ואני 

מאוד מאוד מאמינה שביחד, בצורה משותפת, אנחנו יכולים לעשות דברים שבאמת, השמים הם 

 הגבול.

ך אני מנהל את  אז אני מאוד מאמינה בילדים שהם גם יזמים צעירים, שהם גם יכולים להחליט אי

 הזמן שלי, הפרטי, ופה נכנס העניין הזה של למידה גמישה. 

אני שוב אומרת, זה לא יהיה בבת אחת, כי בכל זאת הם מכירים משהו אחד ואנחנו הולכים למשהו  

אחר, אז זה יהיה בצעדים, חלקם קטנים יותר, חלק גדולים יותר, אבל כן, המטרה היא למידה  

ידע לנהל את עצמו, ולהחליט מה הוא רוצה לעשות בפרק הזמן הזה שהוא   גמישה, המטרה היא שילד 

 נמצא בבית הספר, כשיש לזה גם מגבלות.

כי שיעורי ספורט יהיו שיעורי ספורט, והאנגלית יהיה אנגלית, אז חלק אנחנו נכתיב לו, אבל חלק גם 

 הוא ידע לנהל את עצמו.  

חושבת שחלק מאוד גדול יודע במה מדובר, אבל אני  הדבר, באמת כאן כתוב ואני לא אקריא, כי אני 

אומרת, אנחנו באמת מאמינים בתהליך חינוכי, המהווה שדה ללמידה ולמצוינות אישית, דרך למידה  

אני מאוד מאמינה שכשילד מתנסה במשהו, הוא חווה, הוא זוכר. תחשבו מה אתם הכי   מהתנסות.

אתם זוכרים את האירועים המשותפים שהם היו,  זוכרים בבית הספר היסודי, ואפילו התיכון? אז 

אתם זוכרים משהו שאתם פעלתם למען בית הספר ועשיתם, אתם זוכרים באמת את הדברים 

 המיוחדים שהיו בבית הספר. וגם אתם זוכרים את המורה שהייתה הכי הכי משמעותית עבורכם. 

מאוד מאוד חשוב. אז אני  אבל אני אומרת, אנחנו זוכרים דברים שאנחנו היינו חלק מהם, וזה

אומרת, אנחנו הלכנו על שלושה דברים, ניהוג עצמי, אמרתי, אני בהחלט חושבת שלכל ילד יש את  

החוזקות שלו, את הכישורים שלו, הוא יכול להיות מצטיין במשהו אחד, ופחות טוב במשהו אחר.  

ל את הזמן שלו נכון,  אני כן אחזק את החוזקות שלו, אני כן אדריך אותו ואנחה איך הוא מנה

ובאמת, תחושת המסוגלות והניהול העצמי, הם חלק מהערכים המאוד מאוד חשובים שאני ארצה 

 באמת לשתף את כולם. 

בעידן של הפלאפונים, הילד מאוד עם עצמו. אני כן רוצה שהילד לא   – הדבר השני פדגוגיה של יחסים

אני רוצה שהוא יראה גם את הסביבה, את  רק יראה את עצמו. לראות את עצמו זה טוב ויפה, אבל 

הקהילה, מה הוא יכול לעשות למען בית הספר, למען הקהילה. ולכן, היה לי מאוד חשוב, כשנכנסתי 
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ליובלי, בעזרת פורום ההורים, שאני חייבת בסוגריים להגיד, גם רונית וגם מתן שהם פה, אני ממש  

ינת ביחד, ואני ממש מודה לכם על זה, וזה לא  רועדת בקולי כשאני אומרת אתכם. עשינו עבודה מצו

 קשה. תדעו גם לנו, לעזוב את יובלי ולעבור לחדש. אבל היום מדברים רק על ההזדמנות.

ואני ממשיכה ללמידה מהתנסות וחוויה. אני חושבת באמת, כמו שאמרתי, ככל שהילד חווה יותר, 

ומד וגם באמת מגיע להישגים גבוהים. ככל שהילד מתנסה יותר, אז הוא גם נהנה, גם מצליח, גם ל

אני שוב אומרת, אני כן בעד הישגים, זה לא משהו שהוא בנפרד. אני חושבת שהיום בוחנים אותנו,  

היום לכל מקום שאתה הולך, אתה מגיש קורות חיים, יש מבחני כניסה, ילד צריך לעמוד בזה. יחד 

ה לתת לו עדיין דברים אחרים, באמת  עם זאת, הפריבילגיה של בית ספר יסודי, זה שאני יכול

 אקסטרות, ודברים של חוויה, שאחר כך כבר פחות אולי. 

אז זה באמת האני מאמין. אני באמת חושבת שמצוינות היא לא פעולה, היא השקפת עולם. ואני 

 מאחלת באמת לכולם בהצלחה. 

   )מחיאות כפיים(

 

אמת אני אומרת, אנחנו אמנם  האמת היא שזה באמת אותו הדבר, ב  גב' קרולינה ארם: 

אנחנו בחופש, אבל המורות עובדות והמורות נפגשות, והמורות עושות וגם מי שעדיין לא נפגש עם  

קרולינה, הראש שלי כל הזמן עובד ואני רוצה לעשות כך וכך וכך  –אורית, אז הן נפגשות ואומרות לי 

 ותגידי לי ותביעי את דעתך. 

א המרץ מאוד מוכנות לדבר החדש הזה. אבל כן מכינות את עצמן, באמת אני אומרת, המורות בשי

שבאמת נוכל להיכנס לבית הספר החדש, אנחנו נגיע  15.8-אבל אנחנו כולנו, אנחנו כבר עובדים מה

 המקום שלו. וכל אחד יראה גם את

צת  שיחות עם הורי תלמידי א' אנחנו נקיים, כי אני חושבת שזה באמת חשוב, ההורים של א' הם ק 

יותר מתרגשים, אז אנחנו נקיים את זה, אנחנו עוד לא קבענו תאריך. אבל בשבוע האחרון של 

תלמיד ילד בכיתה א' מפגשים אישיים, כי אני מאמינה במפגש האישי. גם   –אוגוסט, יהיו הורה 

ו'  -ה' יהיו באמת מפגשים בקבוצות קטנות. ה-המפגשים עם ב'להוריד חרדות אצל הילד הצעיר וגם 

-5לנו, הם ו' ממשיכים, אז הם די מכירים, אבל כן יהיו מפגשים קטנים לכל המצטרפים אלינו, של ש

תלמידים, עם המחנכת, כדי שההיכרות תהיה באמת יותר אישית. איך אמרתי, דיאלוג? כדי  6



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 63 
 

 שישה. –תלמידים, אלא עם חמישה   28שהדיאלוג לא יהיה עם 

 מת אוגוסט, משהו כזה, ואנחנו נשמח להתרגש. אז ההורים יקבלו מכתבים, אני מניחה בא

 

 מילה או שתיים על ייחודיות, ויש סיכוי שאתם כבר הולכים על זה?    גב' מזל ערוסי:

 

 סליחה?   גב' קרולינה ארם: 

 

מילה או שתיים על הייחודיות הבית ספרית? יש לכם כבר איזשהו    גב' מזל ערוסי:

 כיוון? כי בניצני יש ייחודיות. 

 

גם אצלנו יש ייחודיות, זו התפיסה שדיברתי עליה, התפיסה   ב' קרולינה ארם: ג

החינוכית. וכמובן שזו, בשנה שעברה גיבשנו אותה, דיברנו עליה, עשינו מיני פיילוט בסוף השנה, כל 

א' עד ו' התנסתה בזה, ואנחנו בשנה הבאה אנחנו נמשיך ורק נעמיק בזה -מורה, ממש כל מורה מ

 יותר. 

 

 זו לא אותה תפיסה חינוכית בכל בית ספר?    אלי שמעיה: מר 

 

 לא, כל אחד שונה.    גב' קרולינה ארם: 

 

 ייחודיות זו לא תפיסה חינוכית.    גב' מזל ערוסי:

 

אחריי זה זמן לשאלות. קודם כל, לפני שאני אתחיל בנושא עצמו, זה    גב' מיכל עוזיהו: 

, חינוך זה פה, תרבות זה פה, עשייה קהילתית זה פה.  פה, מרכז קהילתי אשכול. זו איזושהי אמירה

גדי אמר לי, עם השם הזה 'זה פה', בטוח כולם יגידו מתנ"ס. אבל עדיין, אנחנו אומרים מרכז קהילתי 

 אשכול, וזה בהחלט, זה פה.

התהליך שזה בעצם לגבש את תפיסת העולם שאני הולכת להציג לכם, היא תוגש בעבודה של וועדת  
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היו חברים בה, היא הייתה תת ועדה מתוך ועדת ההיגוי הרחבה של קריית החינוך החדשה.  היגוי, ש

היו חברים בה גם נציגי ציבור, גם בעלי תפקידים שונים ומתוך נציגי הציבור, גם אנשים מהחינוך 

 החברתי בקיבוצים. זה היה לנו מאוד מאוד חשוב, בגלל שהנושא הזה רגיש. 

שמרכז קהילתי זה לא מקום, אלא תפיסת עולם, גם מרחב חינוכי זה לא בדיוק כמו שאנחנו אומרים 

תוצר של מקום, אלא תוצר של תפיסת עולם. ולכן, מרחב חינוכי, יכול להתקיים בהרבה מקומות  

 שונים במועצה אזורית אשכול, ולא רק בקריה.  

רחב חינוכי ידידיה הלך, אבל המרחב החינוכי שאנחנו מייצרים פה, יכול להיות גם אחלה מ

לחלוציות. גם בחלוציות מתקיים מרחב חינוכי נהדר, אבל גם במשאבים שאנחנו מייצרים היום,  

אולמות ספורט, מרכז מדעים ודברים עתידיים שיקומו, גם במרחבים האלה אנחנו נייצר את  

הפלטפורמות המתאימות לשימוש, גם למי שיש לו את הצרכים היחודיים שלו, בסדר? אז זה 

 ה.כאמיר

תפיסה חינוכית רציפה, מגיל לידה, שאנחנו לא ניכנס לזה פה, פה אנחנו  הרעיון היה, בעצם, לייצר 

נציג בעיקר את התפיסה של איך אנחנו נערכים להפעלה של הקמפוס, ספציפית, של בתי הספר 

של   . זה חלק מהחזון גם, נגזרת18היסודיים. אבל בעצם, מרחב חינוכי, תפיסת עולם מגיל לידה עד 

החזון החינוכי, שגם דרך התהליך של קריית החינוך, התלבשנו עליו בשביל להרוויח עוד ערכים עבור 

הקהילה שלנו, לעצב מדיניות מועצתית, שמייצרת את החיבורים האלה, מממשת את החיבורים,  

 ראיה הוליסטית ובעצם את התפיסה גם של החינוך החברתי.

עוד פעם, כמו שאמרתי, מרחב חינוכי לא מתקיים במקום אחד, דוגמאות לשילובים שאנחנו מדברים, 

חברתי, שמספק   –אלא ברשת של מרחבים קהילתיים שמתקיימים. אבל בתי ספר הם מוקד חינוכי 

רותים לקהילה, וממש התמוגגתי לשמוע את המנהלות מדברות בשפה הזו, כי ככה זה צריך  גם שי

 להיות. 

יש משאבים נהדרים בקהילה, ויש משאבים אדירים בתוך בתי   לא כי ככה זה צריך להיות סתם, כי

 הספר, והחיבור ביניהם באמת יעשה טוב לכולם. 

הנושא של החיזוק של החיבור בין החיבור לפורמאלי, לחינוך החברתי פעילויות העשרה שממשיכות  

פה   ת, מדוברגם אחריו, נושאים שאנחנו מעבירים. עכשיו, אני חייבת להגיד פה, כאיזושהי הסתייגו

על קצת תיאוריות, תיכף אני אצלול גם לדבר עצמו, אבל התיאוריות יישארו באוויר, אם אנחנו, לא  
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 יהיו לנו את אנשי השטח שיעשו את העבודה. 

היום, האתגר הגדול ביותר שלנו בהיערכות, הוא בעצם להביא את אנשי החינוך החברתי הנכונים,  

ה אתגר שקיים גם בקיבוצים, וזה אתגר שקיים גם אצלנו  להיות חלק מהמרחב החינוכי הזה. וז

היום, כמרכז קהילתי שמנסה לגייס את האנשים האלו. לפי איך שאנחנו העברנו את תפיסת העולם, 

לא העמסנו על מנהלות החינוך, מנהלות בתי הספר את התהליך הזה, כי הן התעסקו, באמת, בהרבה  

קרולינה, זה שגם אם נבחר בשנה הראשונה עקרון אחד   דברים אחרים. אבל אחד הדברים שכתבה לי

עבודה משותף, אשרינו. זה בסדר, לאט לאט. אבל התיאוריה, המטרות שלנו, צריכות להיות ברורות  

 לכולם.

הנושא של גיוון והתאמה לצרכים המשתנים, מה   –בעצם, אנחנו מדברים על כמה עקרונות עבודה. א' 

ם, שהם צרכים מסוימים. יש צרכים, אני אתקן את עצמי, יש צרכים  זה אומר? יש צרכים גם בקיבוצי

חינוך חברתי, משמעותית. ישנם גם יישובים, ביניהם גם  מסוימים ליישובים, שיש בהם פעילות של 

קיבוצים, שאין את החינוך החברתי. לצערנו, אנחנו לא נעשה שום דבר שיפגע במרחבים החינוכיים.  

, היא בעצם באה לנסות לתת למי שאין, תוך כדי חיזוק ושימור של  כל תפיסת העולם שבנינו פה

 הדברים הקיימים והטובים שקיימים ביישובים שלנו. 

 

מיכל, זאת אומרת, שאיפה שיש צהרון למשל, כמו ברעים, יש צהרון,     גב' מזל ערוסי:

 הוא ימשיך להיות?  

 

 למשל,   נהדר, אחד הדברים שהיינו רוצים להציע  גב' מיכל עוזיהו: 

 

 כל אחד יוכל להמשיך מה שהוא רוצה.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לשמוע אותה רגע, סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

 אבל אני, בסדר,     מר גדי ירקוני: 
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 לא, אני לא יכולה לשמוע שניים.    גב' מזל ערוסי:

 

ו רוצים לחזק את  אז אני אומרת, צהרון נהדר ברעים? מעולה. אנחנ  גב' מיכל עוזיהו: 

זה. אם הצהרון ברעים ירצה לבוא למרכז ... כצהרון, ונסגור לו שעה שהם יכולים לעשות פעילות  

 ולהשתמש בתשתיות הקהילתיות, נהדר. אנחנו לא נעמוד בדרכו, הכול בסדר.  

, מעבר לזה, אנחנו רוצים לחשוב יחד עם הצהרון של רעים, אם יש דברים שאנחנו יכולים ללמוד ממנו

 אם יש דברים שהם יכולים ללמד, 

 

 לא קוראים לזה צהרון.      דוברת:

 

 סליחה, מרכזון.    גב' מיכל עוזיהו: 

 

 מרכזון. בסדר, מרכזון, סליחה.    גב' מזל ערוסי:

 

טוב, אוקיי, אז קודם כל לייצר את המסגרות המשמעותיות לפחות עד   גב' מיכל עוזיהו: 

ת שלנו. תכנים מותאמים לעניין ולמגמות בקהילה, התאמה לשונות  , שאנחנו, זו ההערכו16:00השעה 

בין היישובים כבר ציינתי. והנושא, בעיניי, שהוא מאוד מורכב אבל קריטי מאוד בעיניי, הוא לא  

 חינוכי, אבל הוא חשוב, הוא תשתית חשובה בשביל הילדים שלנו, זה נושא ההזנה.

גם   לתת, בעצם, את האפשרות לילדים שלנו לקבל ארוחה חמה, לא רק בהיבטים הרווחתיים, אלא

בהיבטים הטכניים לחלוטין. אם אנחנו רוצים שילדים יישארו לחוגים, אנחנו רוצים שילדים לא  

יתזזו מהקמפוס הביתה וחזרה לחוג בטווח של שעתיים, אנחנו צריכים לתת להם את הבסיס, שהוא 

 שרות לאכול ארוחה מזינה וטובה. גם האפ

דבר נוסף, עיקרון נוסף, זה נושא של יצירת רצפים ומעברים. דיברנו על מה שקורה בבית ספר 

וממשיך, או איך החינוך החברתי אפילו יכול להשתלב במה שקורה בבתי הספר לאורך היום. כמו  

תעסקו במה שהכי חשוב שזה  שאמרתי, זה דברים שיבנו, לאט לאט. קודם כל, מנהלות בתי הספר, י

הפעלת בתי הספר הנהדרים שהן מבקשות. מוגנות במסגרות במעברים, איך אנחנו יכולים לוודא  
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 שהילדים במעבר, בין ההסעות לחוג, להזנה, לאוטובוס, מרגישים בטוחים ומוגנים.

ויות  סך הכול מדובר על קמפוס גדול, לא רק על הקמפוס של בתי הספר היסודיים, יש גם פעיל

שמתקיימות בבית הספר התיכון במתקנים מסוימים, יש גם פעילויות שמתקיימות מחוץ לקמפוס  

בכלל, כמו השחייה והתעמלות קרקע. יש גם פעילויות שמתקיימות בקונסרבטוריון, שזו חציית 

 כביש, ולהגיע למרחב החינוכי המוסיקלי. 

ינה אני חושבת, וגם דנה דיברו עליו, יש והנושא של חיבור למשאבים מקומיים, הון אנושי, גם קרול

פה נכסים נהדרים, איך אנחנו משתמשים בהם לטובת העשייה הקהילתית? גם נותנים לנכסים שלנו  

 משמעות, אבל גם נותנים לקהילה להרוויח את אותם נכסים.

זה, הוא אז איך זה עובד, בתכלס? אנחנו היום נערכים, אני קצת קשה לי עם ה... העיקרון של הגרף ה

את התרשים זרימה מרגע סיום הלימודים. אבל כמו שאמרתי, האידיאל ביצירת מרחב  בא להראות 

 חינוכי, הוא לראות איך החינוך החברתי משתלב גם במשך היום.

אם זה באמת, ונראה לי שבמה שהוצג פה, משתלב נכון בתפיסת העולם של בתי הספר, אבל כרגע  

 ז קהילתי, נערך משעות סיום בית ספר. אנחנו מדברים איך אנחנו, כמרכ

בעצם, משעות סיום בית ספר, יש או מעבר למרחב החינוכי ביישובים, לא ציינתי גם מרחב משפחתי,  

למי שיש לו משפחה ויש לו הורים שהם פנויים ונמצאים שם, כמובן שזו התשתית הכי טובה שאפשר  

ין לו ביישוב שלו מרחב קהילתי נהדר, בעצם,  לבנות עליה. אבל למי שאין לו הורים פנויים, ולמי שא

זו כל האופרציה שאנחנו היום מפעילים, יושב פה גם רוני כרמל, רוני מקיבוץ ניר יצחק, אני אעשה לך 

 דקות.  7-את ההצגה כי זה מהר, ואני חורגת מה

המערך  הוא לא בן קיבוץ, הוא נשוי לבת קיבוץ, חשוב להגיד. הוא בעצם הפרויקטור שיתפור את כל 

המורכב הזה של הקמפוס החינוכי אחרי שעות בית הספר. יש פה, בעצם, שלושה מרכיבים עיקריים.  

כל הנושא של ההזנה, תתעלמו מהצהרונים, תיכף אני אתייחס לזה בתוך זה. ההזנה, מערך הזנה, 

ת  בעצם מבנה מסוים ששם אנחנו נספק ארוחה מוגשת. האידיאל, עוד פעם, לטווח רחוק, הוא באמ

הגשה גם בכלים רב פעמיים, עם חוויית אכילה איכותית, מעשירה, עם מבוגר שיושב ליד כל שולחן  

 ודואג שהילדים באמת אוכלים בצורה מסודרת. 

בשלב ראשון, אנחנו לא נפעל עם הכלים הרב פעמיים, אבל אנחנו כן את כל החוויה החינוכית הזאת  

אנחנו עובדים עליו. והתחלנו חוגים, בעצם, אנחנו סביבה האכילה, חווית אכילה טובה, זה משהו ש



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 68 
 

מעשירים, כמו שעשינו גם בשנה שעברה, מעשירים את היצע החוגים, גם חוגי ספורט, גם חוגי מדעים 

וטכנולוגיה, גם אפילו מועדון שח מט שהולך להיפתח, ואנחנו מנסים כל הזמן לראות איפה יש לנו  

רמות נוספות להעשרה ועיסוק משמעותי עבור הילדים, וגם  עוד תשתיות לפיתוח עוד כל מיני פלטפו

 ילדים, זה משהו שאנחנו מגבשים. –המבוגרים. גם חוגי מבוגרים 

זה נושא החוגים. הסברתי לכם את המורכבות של זה, מכיוון שיש גם חוץ קמפוס, יש גם את החוגים 

 ריון. בקמפוס היסודי, קמפוס רחוק יותר, שזה הקמפוס בתיכון והקונסרבטו

מבחינת מועדונים חברתיים, מרחב של חינוך חברתי, יש גם את הצהרונים, את צהרון תוכנית ניצנים, 

ב', של חמישה ימים בשבוע. אנחנו כן, כבר   –שהיא בעיקר תוכנית מסובסדת על ידי המדינה של א' 

כן, בחיפוש אחרי כוח יש לנו מורה מובילה לזה, ויש לנו גם שין שינים ששריינו לעניין. אנחנו עדיין, 

אדם של חינוך חברתי איכותי, כי כמו שאמרתי לכם, אני יכולה לדבר מאוד יפה, גבוה, אבל אם לא  

יהיו לנו את האנשים המשמעותיים בשטח, האנשים שמסוגלים לראות כל ילדה וילד, אנשים 

את הבן אדם   שמסוגלים לייצר את החיבורים קצת מעבר, הם מזהים ילד במצוקה, יודעים להפעיל

הנכון, יודעים לייצר את האינטראקציה החברתית הנכונה עבור הילד, כדי לגרום לו להרגיש שייך 

 ובטוח.

לא רק בהיבט הביטחוני, אלא בטוח בסביבה החברתית שהוא נמצא, אנחנו לא נשיג את   –בטוח 

 המטרה. 

 

 מה זה אם לא יהיה לנו?    מר חנניה אווקרט: 

 

 ה? מ  גב' מיכל עוזיהו: 

 

 מתחילים ללמוד, מה זה אם לא יהיה לנו? אנחנו עוד חודש   מר חנניה אווקרט: 

 

לא, אני אומרת שאם אנחנו לא נביא את אנשי החינוך החברתי    גב' מיכל עוזיהו: 

 שייצרו את זה,  
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 מתי?   מר חנניה אווקרט: 

 

ין שינים, ואנחנו אני אומרת, יש לנו כבר ניהול, בסדר? יש לנו ש –א'   גב' מיכל עוזיהו: 

עדיין בגיוס של אנשי חינוך חברתי. אתה ממושב מבטחים, הנושא של אנשי חינוך חברתי, אני לא  

אתייחס כרגע למצוקה שגם בהרבה מהקיבוצים קיימת, היום במושבים, וזה נושא לדיון אחר לגמרי,  

טובים. היום, כמעט  אני לא אכנס אליו עכשיו, יש מצוקה רצינית, של למצוא אנשים חינוך חברתי 

ברוב המושבים במועצה האזורית אשכול, אין מדריכים בוגרים, כולל במושב יפתח. אז זו סוגיה.  

אנחנו עובדים עליה. רוני, הדבר העיקרי שהוא עובד עליו היום, זה למצוא אנשים חינוך. יש לנו כמה  

 בקנה, אבל אני עדיין לא יודעת להגיד שזה...  

 

 לדים בכל מועדון? מאות? עשרות? יש לכם הערכה? על כמה י    דוברת:

 

 הם יעבדו בקבוצות קטנות.  –א'   גב' מיכל עוזיהו: 

 

 כן, אבל הפתרונות הם,      דוברת:

 

 אני לא אכנס לזה,    גב' מיכל עוזיהו: 

 

 חבר'ה, השאלות, בואו, שמרנו את זה כל כך יפה.     מר גדי ירקוני: 

 

ילדים  25ל שאלות בסוף, אבל תוכנית צהרונים זה עד אני אענה ע  גב' מיכל עוזיהו: 

ו', אנחנו יודעים מהתושבים, שאם ילד -ד' ומועדון ה'-בקבוצה, עם שני אנשים צוות. מועדון ג'

מתחיל, עוד פעם, החוג בארבע ואנחנו מספקים לילד הזנה באחת כשבית הספר מסתיים, שיהיה לו 

וסים, שתהיה איזו אינטראקציה חברתית נעימה, ולא  מקום נעים, לשבת, שלא יצטרך לתזז באוטוב

 על בסיס שבוע מלא. זה משהו שאנחנו הוצאנו מסקר.

תושבים. יש   420-אני אסיים בשני נתונים מסקר שהוצאנו, בסדר? בסקר על הסקר הזה ענו למעלה מ
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 ילדים.  900-לנו נתונים על למעלה מ

 

 בים, בתי אב.  משפחות, בתי אב, לא תוש 400   מר גדי ירקוני: 

 

י"ב. שאלנו אותם -ילדים, א' 900-בדיוק. הנתונים הם על למעלה מ  גב' מיכל עוזיהו: 

לגבי ההזנה, כדי לדעת להיערך לאיזה היקפים של הזנה אנחנו צריכים   –ממש מעט שאלות, א' 

 לגבי החוגים. אני רוצה להציג לכם שני נתונים. –לספק. ב' 

פה  נטרלנוא' עד ו', -ים, אתם יכולים לראות, זה נתונים רק של ילדים מלגבי ההתעניינות של חוג –א' 

ואני   הילד שלי לא רשום לחוגים, –את הילדים הגדולים יותר. בעצם, יש לנו למעלה מחצי שאומרים 

מתכנן לרשום את הילד שלי לחוג, הפעם, בקמפוס. אתם רואים הטווח האפור זה כאלה שממשיכים 

לא, אני לא רושם. הכחול זה האולי, שעדיין מתלבטים, תלוי   –שאומרים גם  בחוגים, אבל יש כאלה

 בתכנים, תלוי במדריכים, תלוי בהרבה דברים. זה נתון נהדר. 

אתם יכולים לראות שבעיקר המענה הוא כלפי הזנה עבור חוגים. הילד שלי   –דבר שני, לגבי ההזנה 

עדיין כמות משמעותית סביב החמישית, שכן, נשאר לחוג, ואז אני רוצה שהוא יקבל הזנה. כשיש 

ברמה יומיומית, אני אשמח לא לבשל, לא שאני מבשלת, אבל אם הייתי צריכה לבשל, הייתי שמחה 

 לא לבשל ושהילדים שלי יישארו יום יום לארוחה חמה בקמפוס. 

 

  אבל אם אין להם מסגרות, איך הם חוזרים הביתה אחר כך?   מר דודי אלון:

 

 מה?   ל עוזיהו: גב' מיכ

 

 אם הם לא בחוגים, איך הם חוזרים הביתה אחר כך?    מר דודי אלון:

 

יש להם את המועדון החברתי, בסדר? אבל גם אם לא, יש   –א'   גב' מיכל עוזיהו: 

בטווחים של שעות, שיש תמיד את ההסעות חזרה, הם יכולים להתלבש על הסעה, להתאמן באיזה 

רואה, אני לא מייצגת את הרוב, אבל כן, מבחינתי זה פתרון נהדר לילדים.  מגרש. אני לא, כמו שאתה 
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לא, ויש כאלה, ההצעות מכאלה שאומרים הילד שלי ירשם  –אתם רואים שיש גם כאלה שאומרים 

בצהרון, ואני יודעת ששם יש הזנה, אז זה לא. אבל רוב התושבים, רוב העונים בכל אופן, כן מבקשים  

 יקר הם בהקשר של החוגים, בסדר? זהו. תודה.  פתרונות הזנה, כשבע

   )מחיאות כפיים(

 

כן, גדי. אפשר, בואו נרשם רגע לסדר השאלות, אחרי כל המצגת     מר ניר ים:

 הארוכה שראינו, בבקשה, מי רוצה לדבר?  

 

 כדאי להדליק את האורות, אני חושב.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה.    גב' מזל ערוסי:

 

 דודי כן,    :מר ניר ים

 

 תרימו רגע יד מי שרוצה לדבר.    מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, נעשה את הסבב הזה ונתקדם הלאה. כן, דודי?    מר ניר ים:

 

קודם כל, צריך להגיד מילים טובות לכל העושים במלאכה. זה בכל     מר דודי אלון:

ל המאמץ הגדול שכן עושים פה, בטוח לא הכול יהיה חלק, אבל עזאת נשמע מגה פרויקט, לא פשוט. 

הצלחתנו. אבל תפקידנו גם לשאול את השאלות הפחות נעימות,  –צריך גם להגיד הצלחתכם 

 לפעמים. 

, זה תאריך המסירה של שני  15.8 -שורה תחתונה, מבחינת מסירה לבתי הספר, אם אני מבין נכון, ב

 בתי הספר החדשים?  

 

 אל תענה עכשיו. שאל את כל השאלות,    מר גדי ירקוני: 
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 רוצה לעשות את כל השאלות?    מר דודי אלון:

 

 כן.    מר גדי ירקוני: 

 

יש לי שאלה למנהלות, האם הן מבחינתן מרגישות שהן  שום בעיה.    מר דודי אלון:

מסודרות, הכול מוכן להן, יש איזה דברים שהן רוצות להציף פה בפני חברי המליאה, שאולי לא ניתן  

 זה? זה הזמן,  להן מענה על

 

רגע דודי, חוזרים רגע, שלא רוצים שנאסוף את השאלות, אז אני חוזר    מר גדי ירקוני: 

 בי. תן למשה לענות על השאלה הראשונה.  

 

 תשובה.  –שאלה    מר ניר ים:

 

 בבקשה.    מר דודי אלון:

 

אנחנו  אני חוזר על מה שאמרתי, אבל זה חשוב שנגיד. הכוונה, וככה   מר משה מורג:

שזה יום ראשון, בתי הספר ימסרו באופן   18, או 15.8-מכוונים כולנו, שבתאריך הכי מאוחר, שזה ה

 מעשי, 

 

 לצוותים.    מר דודי אלון:

 

וגם לא מעשי, כי צריך היתר עבודה, לבתי הספר, לצוותים, לעבודה     מר משה מורג:

 ימו. חופשית. זה לא אומר שברקע עוד לא יעבדו שם דברים וישל

, תהיה אפשרות לצוותים שירצו, או כקבוצות או כבודדים, להסתובב באתר  4.8-אנחנו רוצים שב

עוד טרקטורים וכדומה, זה בצורה יותר חופשית, אבל בתיאום איתנו, כדי לוודא שאין מפגשים. יש 
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 הקטע שאני התייחסתי אליו. 

 

 אוקיי.    מר משה מורג:

 

 זה עוד שבוע.    מר ניר ים:

 

 כן.    ר משה מורג:מ

 

אז לפני המנהלות, אני כבר אשאל אותך, כי אתה כבר עונה, כמה    מר דודי אלון:

 כיתות יש בכל שכבה, בסופו של דבר, הסופי?  

 

כיתות אם  18בתי הספר מונים כרגע, בשיטה שילמדו, על תקנים של    מר משה מורג:

זה בתהליך של הקמה, פוקנציה של כמות בכל בית ספר. בשנה הראשונה, לא כולן יאוכלסו, כי 

 הדמוגרפיה שלנו, בתכנון, אבל זה אבי יוכל לפרט, כי התחום שלו הוא הדיוק של זה. 

 

 פותחים עם כמה? 1.9 -אז ב   מר דודי אלון:

 

 17כיתות, בבית ספר של קרולינה  18בבית ספר של אלכסנדרה    מר אבי יונס:

-24ים בכל כיתה, אז רוב הכיתות, רוב השכבות, זה סדר גודל של לגבי תלמידכיתות.  13כיתות, ודנה 

תלמידים,   33/34-תלמידים. יש לנו שכבה אחת אצל אלכסנדרה, ד', שיש לנו כרגע שתי כיתות ו 26

שתי כיתות אצל קרולינה כאלה וכיתה אחת אצל דנה, שאנחנו מטפלים בזה, זה עדיין לא תשובה  

ם חדשים, גם עולים וגם קליטה ליישובים, ואנחנו עושים הכול כדי סופית. אנחנו גם קולטים תלמידי

 שגם בכיתות האלה, נפתח כיתה שלישית. ואנחנו גם,  

 

   על איזה שכבות מדובר?   מר דודי אלון:
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ג' אצל קרולינה, ושכבה ג' אצל  -שכבה ד' אצל אלכסנדרה, שכבה א' ו   מר אבי יונס:

, וממש אנחנו עומדים, שני ילדים בכל שכבה כזאת, כדי  דנה. אלה השכבות שאנחנו עומדים בהן

 לפתוח כיתה שלישית .כלומר, אנחנו ממש על הקשקש. 

 

אנחנו עובדים מול משרד החינוך בינתיים, זה עוד לא גמור, לקבל    מר גדי ירקוני: 

תקנים מיוחדים, לפתוח כיתות גם מתחת לתקן, או אם לא לפתוח כיתות מתחת, גם לקבל שעות. 

אנחנו מאוד מקווים שנצליח. בגלל זה גם מה שאבי אמר בדבריו, זה תלוי אם יהיו כיתות מאוד  

קטנות, אז לא צריכים באותה שכבה מ"מית, ואם יש כיתות גדולות, אז יש יותר היגיון שתהיה  

 מ"מית, זה קשור...  

 

 מתי, להערכתכם, תשובה סופית?    מר דודי אלון:

 

 ממש עובדים על זה שעות כל הזמן, אבל זה אי אפשר להגיד.   חבר'ה,   מר גדי ירקוני: 

 

אוקיי. זה עניתם לי. לגבי ההסעות, קצת להסביר לנו את העניין של     מר דודי אלון:

 התחנות, כולם יורדים בחדשות? או שיורדים גם בבית ספר הישן? 

 

ם. התלמידים יש שני טרמינלים, אחד קיים, שניהם קיימים כבר, שניי   מר משה מורג:

שמגיעים, לפי אזורי האיסוף שלהם, יורדים בעיקרון בתחנה שזה בית הספר שלהם. בשנה הראשונה,  

ו' עדיין נשארים מרוכזים, יצטרכו חלק מהאוטובוסים לפי הצורך, לעצור בתחנה הראשונה  -בגלל ש

עוד מספר ילדים.  בניצני אשכול של היום, דלת ימין בשיטה הרגילה, לדלג עוד מאתיים מטר ולהוריד

 זה כרגע עוד בתהליכי תכנון מדויקים, כי התלמידים, גם הם, לא כולם עדיין ידועים.

בעיקרון, תלמיד יורד איפה שבית הספר שלו ונאסף משם בצהריים. מגיע תלמיד כיסא בבוקר, וכיסא  

 בצהריים, יהיו לו חוגים, הכיסא פשוט נדחה, זה כל העניין. 

 

 אומר שלכל אוטובוס, לכל ישוב יש מפרץ שהוא עומד פה?  זה   מר דודי אלון:
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 כן, כמו שהיום, יש סימון.     מר משה מורג:

 

 כמו שהיום.    מר גדי ירקוני: 

 

כן, תהיה לו תחנה שכתוב בה השם של היישוב, הילדים ידעו ששם זה  גב' אלכסנדרה קופטש: 

 הישוב שלהם. 

 

כבות שלה, תלויה בכמות הזה. אבל סך השיטה אותה שיטה, והמור   מר משה מורג:

 הכול יש לנו יותר מפרצי חניה ואוטובוסים בבית הספר החדש. 

 

 האם מתגברים את מערך הליווי בתוך האוטובוסים?    גב' מזל ערוסי:

 

 לא.    מר משה מורג:

 

 דודי, סיימת? מזל תורך.     מר ניר ים:

 

 מזל, תורי.    גב' מזל ערוסי:

 

 היא קיבלה כבר תשובה.     : מר גדי ירקוני

 

 לא, לא, זאת לא השאלה שלי.    גב' מזל ערוסי:

 

 לא, אבל לאחת קיבלת.     מר גדי ירקוני: 

 

כן צריך לדאוג לנושא של מערך ההיסעים לבתי הספר, במיוחד שזה     גב' מזל ערוסי:
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 עד עכשיו היו המון מלווים.  משהו חדש לגמרי. 

 

אלה אחת, האם יהיה תיגבור. לא, יהיה בכל אוטובוס  את שאלת ש   מר גדי ירקוני: 

 מלווה, לא יהיה תיגבור מעבר למלווה באוטובוס.  

 

אוקיי. זו תשובה יותר מדויקת, בסדר. השאלה השנייה שלי, והיא     גב' מזל ערוסי:

שאלה באמת עקרונית, אף מנהלת לא דיברה על הנושא של החינוך המיוחד. אני בטוחה שיש לכם  

י ראייה בתוכנית. וועדת ההיגוי שקמה לפני שנתיים וחצי, עבדה כמעט שנתיים, תת ועדה, על  איזושה

הנושא של החינוך המיוחד, שחשבנו שבבתי הספר החדשים, ילדי החינוך המיוחד של המועצה  

האזורית אשכול, יקבלו סוף סוף יחס וטיפול אחר, שונה, טוב יותר. לפחות בחלק מבתי הספר, שלא 

 היו לפינוק שקיים היום בניצני אשכול.  רגילים 

 

 מה השאלה?    מר משה מורג:

 

 אז השאלה שלי היא למה אין התייחסות למה הולכים לעשות?    גב' מזל ערוסי:

 

 רגע, רגע, רגע,    מר גדי ירקוני: 

 

בשביל מה עבדה ועדה כמעט שנתיים, ויש המלצות שהמליאה    גב' מזל ערוסי:

 שא הוצג. הצביעה בשבילן? הנו

 

 את זוכרת, את יש לך זיכרון הרבה יותר טוב ממני, ואת זוכרת,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני יותר גדולה ממך.     גב' מזל ערוסי:

 

 אבל יש לך, אני מכיר את הזיכרון שלך.     מר גדי ירקוני: 
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 חבר'ה, תספרו על חוזקות, לא על חולשות.     מר משה מורג:

 

זוכרת, אם היית גם, את זוכרת את המלצות הוועדה. המלצות   ואת   מר גדי ירקוני: 

 הוועדה היו,  

 

 יש לי אותן.    גב' מזל ערוסי:

 

רגע, תני לי להגיד, אני זוכר אותן. המלצות הוועדה היו שאם יש    מר גדי ירקוני: 

תות  אפשרות, וזה היה בשורה שהתעקשתי עליה גם אני, שאם יהיו מספיק ילדים לחינוך מיוחד, כי

לחינוך מיוחד, רגע, זה משהו אחר, יהיה חינוך מיוחד. וזה בלי שום קשר למורות שכבה שדיברנו, 

 שיהיו בכיתות בשכבות שצריך. זו בדיוק ההמלצה. 

לצערי, אבי עכשיו יפרט, ניסינו מאוד מאוד, בהנחיה שלי, מאוד חריפה, לפתוח כיתות לחינוך מיוחד  

ילדים לפתוח חינוך מיוחד פה, ולא היה לנו. אבי ייתן עכשיו  פה. לצערי הרב פה, לא היו מספיק 

 תשובה, 

 

גדי, אני מכירה מועצות שפתחו כיתת חינוך מיוחד עם ילד אחד,     גב' מזל ערוסי:

כיתת חינוך מיוחד. וזה הלך וגדל וקיבל איזושהי, באו מכל האזור, באו מכל... לא יכול להיות שילדי  

 ו לנסוע לבית קמה.  החינוך המיוחד שלנו, ימשיכ

 

אז רגע, גם אנחנו רוצים את זה, אבי ייתן לך, הוא בדק את זה לפרטי     מר גדי ירקוני: 

 פרטים. 

 

 רק לפני שאבי עונה, אני רוצה להוסיף על מה שמזל אמרה.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, בבקשה.    מר גדי ירקוני: 
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ד, הן לא נוגעות רק לכיתות חינוך  שההמלצות של ועדת החינוך המיוח   גב' דנה אדמון: 

מיוחד, הן המלצות מאוד מאוד רחבות, בנוגע להמון דברים שקשורים בחינוך המיוחד. ואני רוצה 

להזכיר, למי שהזיכרון שלו טוב יותר או טוב פחות, שוועדת ההיגוי קיבלה את המלצותיה של הוועדה 

 . הזו, ואימצה אותן במלואן. אז השאלה היא למה יש פערים

 

 איפה הפערים? איך יודעים מה יהיה ומה לא?     מר דודי אלון:

 

 אני לא יודעת.     גב' דנה אדמון: 

 

לא הסבירו לנו. אבל עוד לא הסבירו בכלל מה יהיה ומה לא יהיה, אז     מר דודי אלון:

 איך אנחנו יודעים מה הפערים? 

 

 הם מוועדת ההיגוי, הם פשוט יודעים.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אני לא יודעת.     גב' דנה אדמון: 

 

הנושא שדובר, הומלץ עליו, הנושא של ההכלה, זה גם מתכתב עם     מר אבי יונס:

החוק החדש של חוק החינוך המיוחד, הכלה בבתי הספר. המגמה בחוק הזה, היא לצמצם את כיתות  

 וכים לנושא הזה, החינוך המיוחד, ולעשות יותר הכלה בכיתות הרגילות. ואנחנו ערוכים, ער

 

 לשילוב.    גב' מזל ערוסי:

 

לשילוב ולהכלה, כן. עם סייעות לילדים הדיפרנציאליים, ועם מורות     מר אבי יונס:

  שילוב איפה שצריך ואיפה שצריך יהיו מורות שילוב . 
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 מה זאת אומרת איפה שצריך? דיברנו על התחייבות למורת שילוב.     מר אמיר פלג:

 

 רגע, הייתה התחייבות, אבל אם לא צריכים,     ס:מר אבי יונ

 

 הייתה חד משמעית.      מר אמיר פלג:

 

 23אם בסוף, בכיתה מסוימת, לא צריך מורת שילוב, כי יש כיתה של    מר אבי יונס:

תלמידים, וצריכים דברים אחרים, אנחנו לא נשים את הכסף על מורת שילוב, שהערך שלה הוא 

ת זה עם צוותים מקצועיים, ותאמין לי, יש לנו צוותים מקצועיים שיודעים פחות. אנחנו נבדוק א

 לבדוק את זה.

זה התקן כמו בצבא, יש תקן עכשיו, גם בצבא זה לא עובד ככה. אבל להגיד, תקן למורת   –להגיד 

שילוב בכל שכבה, כזה ראה וקדש, יכול להיות שיש שכבה ויש כאלה שכבות, שהן יותר מורכבות, עם  

ילדים דיפרנציאליים. אז יכול להיות ששמה צריך לתת יותר משאבים, ואנחנו ניתן שם יותר   עשרה

 משאבים.

מורת שילוב בכל מקום. זה לא  –נבחר את הפתרון, ולא עם איזה משהו שנגיד בשביל זה אנחנו 

 הפתרון הנכון, לפחות מקצועית, בניצני אשכול.  

 

ני קראתי, הייתי בוועדה, קראתי את הזה שלך  רגע, רגע, תאמיני לי א   מר גדי ירקוני: 

וגם צריך ליישם את המסקנות בשום שכל, לא רק כזה ראה וקדש. גם עם התורה מסיני, יש לה  

 פרשנויות. 

 

רגע, דבר שני, תאמינו לי, עשינו מאמצים רבים מאוד גם בפניה    מר אבי יונס:

יוחד, לא היו מספרים בודדים, עלו  שכנות, כדי לפתוח כיתת תקשורת. כיתת חינוך מ למועצות

לוועדת השמה בודדים, אני הייתי יושב ראש ועדת ההשמה, בכלל לא היה על מה לדבר. על כיתת 

תקשורת כן היה מה לדבר, בדקנו את זה, ובסוף גם כן, בהמלצות של הוועדה של החינוך המיוחד,  

קשורת, יש תפקודים שונים. אמרו שבכיתה שמותאמת לפי התפקודים של כל אחד, וגם בכיתות ת
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ואנחנו לא נביא ילדים, גם מבחוץ, שיש להם מסגרת היום, שהם שוהים בה והיא יותר מתאימה  

להם, על פי כל הגורמים המקצועיים, ואנחנו נגיד להם, אוקיי, אנחנו נביא אותם לפה, כדי שנפתח 

 כיתה.

היו מספיק תלמידים כדי לפתוח,   תאמין לי, בדקנו את זה ברחל בתך הקטנה, ובסופו של דבר, לא

ואין שום כיתה שאני מכיר, אם תוכיחי לי אחרת אני אשמח, שעם תלמיד אחד פתחו כיתה, גם לא 

 כיתת תקשורת.  

 

 הדס, רגע, לנושא הזה ניתן להדס, מפני שבנושא הזה,    מר גדי ירקוני: 

 

 אני... עם ילד אחד.     גב' מזל ערוסי:

 

 , תראי לי כיתה אחת, ואנחנו נדבר עם משרד החינוך.תראי לי   מר אבי יונס:

 

 אני רוצה להגיד משהו.    גב' הדס זנזורי:

 

 כן?    מר אבי יונס:

 

אבי, אני הייתי גם חברת ועדת המשנה, שנתיים וחצי עבדתי עם   גב' הדס זנזורי:

דים, שלא לומד הוועדה, לי קוראים הדס זנזורי, אני ממושב פריגן ואני אמא לילד עם צרכים מיוח

 במועצה הזאת, לומד בבית קמה, בבית ספר המדובר בבית קמה. 

עכשיו, חבר'ה, זה הכול הכול עניין של רצון מועצה, הורה ומנהלת. כידוע לנו, כרגע, עד היום, לא היה 

את השילוב הקדוש הזה, של רצון מנהלת, מנהל אגף, הורה וילד, כי הייתה את הסטיגמה על הכיתה  

רצו. אבל בואו נשאיר רגע את הכיתה בצד, כי אני ליוויתי את הכיתה הזאת שנתיים,  הזאת ולא

 18ודיברנו על עוד דברים שחשובים. ומורת שילוב בכל שכבה, זה היה לא רק לשכבות שיש, אלא לכל 

השכבות בבית הספר. לא רק זה, משרה מלאה. זאת אומרת, ההשלמה של המתיא והמועצה  

 סקנות הוועדה שאתם אישרתם. עכשיו זה אחד. משלימה. תקראו את מ
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רכזת חינוך מיוחד, כלל בית ספרית לכל הקריה, אין. זו משרה של מאה אחוז מועצה, ואתם  –שתיים 

אישרתם. זאת אומרת, זה דברים, והצטיידות מיוחדת, הראתם רק את מערכת השמע, לקויות 

דיבור, שצריכים את הספר המיוחד, ספר   למידה ולקויות ראייה. אבל חבר'ה, יש ילדים עם לקויות

תקשורת מיוחד. גם על זה, הצטיידות מלאה. והכול נמצא במסקנות הוועדה. אף אחת מהמנהלות לא 

 שמה את זה בהתייחסות שלה, וגם לא אתה, אבי, לא הכנסתם את זה. 

ם בדיוק מה חיכיתי לראות את התקציב של כבי, כי בתקציב של כבי, קיוויתי לראות, ואני אגיד לכ

  1000, אוקיי. 1600לבית ספר, מושבניקים  3200המספר, אלף תלמידים. ניצני אשכול הייתה משלמת 

, היינו צריכים  1600רק  1.9-, ההשלמה שחסרה, כי הקיבוצניקים ישלמו מה1600תלמידים כפול 

זת חינוך  רק לצרכי חינוך מיוחד. מ"מית לכל שכבה, מ"מית, רכ 1,600,000לראות פה תקציב של 

אלף ₪ בשנה. שזה, לפני רגע, תב"ר שרציתם לאשר על להמשיך   300מיוחד כלל מועצתית, זה לפחות 

 את הפרויקט.

אז אני אומרת, זה דבר אחד שלא בא לפה בשום רגע לדיון, וחיכיתי לכבי לשמוע את מה שנקרא, את 

ואישרתם את מסמך  המשמעות הכלכלית של מה שאישרתם אתם, חברי המליאה, הצבעתם פה אחד 

 העקרונות. אז זה חבל, וזה לא מופיע אצל אף אחת מהמנהלות.

עכשיו, זה דבר אחד. דבר שבאמת באמת אני רציתי לשאול, וגם שוב פעם, אף אחד מהמנהלות לא  

אמרה, הבן שלי ועוד ילדים, שעלו לוועדת השמה, לא ילמדו פה בשנה הבאה. אף אחת, בכל המרחב 

איפה היא מתקשרת, מה העניינים? מה נשמע? תבואו לפעילות חוץ  –מרה הקהילתי הזה, לא א

, לא שער  כיתתית, כי אנחנו רוצים לשמור איתכם על קשר. זה המרחב הקהילתי שלנו, לא בית קמה

 הנגב, לא מרחבים ולא אופקים. שלושה ילדים נוסעים ללמוד בכיתה א' באופקים. 

רחב ילתי הפרטי שלי. פה, מה שהם הציגו, זה המאז חבר'ה, אף אחד מהם זה לא המרחב הקה

את לא נמצאת, אבל  1.9-הדס, נכון ב–הקהילתי, ואף אחת לא קראה לי ועשתה לי טלפון ואמרה לי 

בואי לחוגים וננסה  –אנחנו זוכרים אותך. גם לא המרחב הקהילתי, לא זכר אותי. לא אמר לי 

 כשאת חוזרת עם הילד.  17:30להתאים אותם לשעה 

פופוליסטיות היו פה, לא ראיתי את התקציב, ולא ראיתי את  חבר'ה, חינוך זה יפה, אמירות  אז

₪ להפעיל את החינוך המיוחד,   1,600,000הביטוי בתקציב, וזה הביטוי האמיתי. חסרים לכם פה 

ואתם צריכים לעשות את זה, כי כולם פה הצביעו על זה. זה הדבר, זה מה שהיה לי להגיד, באמת. 
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מה שהראתם פה היום. אני יכולה להמשיך עוד להגיד דברים, אבל כדאי שאני אראה תוצאות. מכל 

ותזמין אותי גם   1.9 -₪, ותתקשר אליי ב 1,600,000באמת אבי, אל תפתח כיתה, אבל תביא לפה 

 לבוא לפתיחה החגיגית. בבקשה. זה מה שיש לי להגיד. 

 

חינוך מיוחד אחת לכל הקריה, אני  לגבי רכזת  –שני דברים, אחד    מר אבי יונס:

מטפל בזה. לגבי מרחב חברתי אחרי הצהריים לילדי החינוך המיוחד שלומדים מחוץ למועצה, 

 התחלנו לטפל בזה, ויש דיון, נדמה לי בשבוע הבא, אם אני לא טועה.  

 

 ביום רביעי אנחנו נפגשים.   גב' הדס זנזורי:

 

שבוע אנחנו נפגשים על זה, ואנחנו על זה השבוע? אני כבר... אז ה   מר אבי יונס:

 ואנחנו מטפלים בזה. זה יהיה. 

 

 על מה?    גב' דנה אדמון: 

 

על שילוב של תלמידי חינוך מיוחד שלומדים מחוץ למועצה, בחינוך    מר אבי יונס:

 החברתי אחרי הצהריים.  

 

 אוקיי.    גב' דנה אדמון: 

 

 בחוגים,    מר אבי יונס:

 

 מה עם שאר הדברים שהיא העלתה?    גב' דנה אדמון: 

 

אמרתי, רכזת חינוך מיוחד אחת לכל הקריה, אנחנו מטפלים בזה    מר אבי יונס:

 שתהיה. יש פה מישהי ראויה.
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 זה סגור? תהיה רכזת חינוך מיוחד?    גב' דנה אדמון: 

 

 תהיה, תהיה רכזת חינוך מיוחד לכל הקריה.     מר אבי יונס:

 

 הוא בודק. אל תאמיני להצהרות, זה יהיה לא יהיה.     גב' מזל ערוסי:

 

למה? הוא אמר שהוא עובד על זה. למה לא להאמין? אם הוא אומר   גב' רונית בן רומנו: 

 שהוא עושה, למה לא להאמין? 

 

 אמר שזה ייבדק.     גב' מזל ערוסי:

 

 לא, הוא אמר שהוא מגייס. הוא אמר שיהיה.    גב' רונית בן רומנו: 

 

אז אני אמרתי, לגבי מורות שילוב, יש אגב תקציב שניתן, כמו     יונס: מר אבי

 ,  1,300,000שנאמר, סדר הגודל של התקציב זה 

 

 אבי, סליחה שאני עוצרת אותך, זה לא קשור לתקציב.    גב' דנה אדמון: 

 

  1,300,000רגע. אני אומר. תקציב נוסף שהמועצה שמה, סדר גודל של    מר אבי יונס:

כמובן. מתוך התקציב הזה, יהיו גם מורות השילוב. ואני אמרתי, אני חוזר ואני אומר, הם לשנה, 

 יהיו לפי הצרכים שאנחנו נבדוק אותם מקצועית.  

 

 אבל הצרכים הם שתהיה אחת לכל שכבה.     גב' דנה אדמון: 

 

 הצרכים, כמו שהוא,      מר אמיר פלג:
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 זה מה שאנחנו אישרנו.     גב' דנה אדמון: 

 

עם אחרי פעם, אז עכשיו  זה גם נאמר בעל פה על ידי הנהגת המועצה פ    ר אמיר פלג:מ

 נסוגים מזה? 

 

 חבר'ה, לא, אני רוצה להגיד לכם.    מר גדי ירקוני: 

 

זה נאמר וזה התחייב שיהיה המודל של ניצני אשכול, בהקשר      מר אמיר פלג:

ום, זה לפי צורך וזה גם יכול להיות מורה למורות, יועתק לכל השכבות. עכשיו אתם אומרים, פתא

 אחת בבית ספר, כי זה לפי צורך. 

 

 נכון.    מר גדי ירקוני: 

 

 זו חזרה אחורה מאוד מאוד גדולה שנאמרה.      מר אמיר פלג:

 

 זה יהיה בשיקול יחד עם המנהלות,    מר גדי ירקוני: 

 

 צועי, זה פשוט היה קיים.  בניצני אשכול זה היה קיים, בלי שיקול מק    מר אמיר פלג:

 

אתה רוצה לעשות כמו ניצני אשכול, או שאתה עושה דבר חדש? לא    מר משה מורג:

 הכול מתאים. 

 

 בהקשר הזה,     מר אמיר פלג:

 

 לא אמרתי אף רגע שיהיה אותו תקציב כמו בניצני אשכול.    מר גדי ירקוני: 
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 לא אותו תקציב,      מר אמיר פלג:

 

רגע, תקשיב, וגם פה, אם המנהלות ואנחנו נחשוב, שהכי חשוב, את    י: מר גדי ירקונ

כל התקציב של בית הספר לשים על מורות השילוב במקום על הדברים האחרים, אנחנו נשים. אבל  

ילדים, בשכבה מסוימת, ויש לה מורה מחנכת, ולא כדאי  23או  22אם נחשוב שבגלל שיש כיתה של 

יא לא תהיה, בגלל שאמרנו שתהיה מורת שילוב וסתם נזרוק כסף.  לשים שם מורת שילוב, אז ה

   אנחנו נעשה מה שנכון יחד עם המנהלות.

 

 ועם הכסף הזה נעשה מה שיותר טוב.    מר אבי יונס:

 

 למה אמרנו והבטחנו? ולמה הוועדה הגיעה למסקנות וכו'?     מר אמיר פלג:

 

 ...?בדיוק, למה הייתה ועדה ולמה   גב' דנה אדמון: 

 )מדברים ביחד(  

 

 גדי, לתשלומי הורים, יש לנו תשובה ברורה?      מר אמיר פלג:

 

₪. כולם אותו הדבר, ואני אומר לכם,  שלא  3000בוודאי לא יהיו    מר גדי ירקוני: 

₪ לתלמיד. אנחנו אמרנו, וזה אני אמרתי מהיום שנכנסתי, שלא נפגע  3200יהיה תקציב מועצתי של 

יתנת, ועל זה אנחנו עומדים. אנחנו ניתן לזה את התקציב שצריך. גם אתם לא ברמת החינוך שנ

מיליון ₪, או מיליון שצריכים להוסיף לו, נוסיף   1.5-הייתם רוצים שהיום ניקח לחינוך, ובמקום ה

 וזה מה שיהיה. אני אומר לכם שאלה הסכומים שהולכים להיות. בגלל שאמרנו 3000שם 

בסדר גודל של בין מיליון למיליון וחצי שקל, רק באיחוד הזה. האם זה   תקציב החינוך הולך לגדול

אחראי להגיד נושאים של שלושה מיליון ₪ בגלל שאמרנו? לא. אנחנו נוסיף את הסכום הזה, בגלל 

 שזה הסכום שצריך, וכן, אנחנו נבדוק יחד עם המנהלות את הצרכים המיוחדים של בתי הספר.  
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 גדי,    גב' דנה אדמון: 

 

 מה זאת אומרת? סליחה,      גב' נעמי פלד:

 

 לא, לא,    גב' דנה אדמון: 

 

 את בסוף תקשיבי,     מר גדי ירקוני: 

 

 חברים, תשמעו,     מר ניר ים:

 

ואת ואני צריכים להרים   31.12 -אני אתן לך לדבר. אבל בסוף מגיע ה   מר גדי ירקוני: 

 יב גירעוני. ביחד את היד על התקציב, והוא לא יכול להיות תקצ 

 

 קוראים לזה דמגוגיה, גדי.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה לא דמגוגיה.     מר גדי ירקוני: 

 

 זה כן. להגיד לי את תפחדי מהתקציב בסופו של דבר.    גב' דנה אדמון: 

 

 לא, אין לנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 לא. היו פה, עבדו אנשים, הציגו המלצות.     גב' דנה אדמון: 

 

חברים, בואו, אני לא הולך נכון. אבל אנחנו לצערי, אנחנו קצת חוזרי     :מר ניר ים

על הדברים. יש פה את האמירה המאוד ברורה של צוות ההיגוי, יש פה את הטענה שהמליאה אישרה 
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 ל... את זה, יש פה את העמדה ש

 

 לא מליאה, זה צוות ההיגוי.    מר גדי ירקוני: 

 

יש את הסיי של מנהל אגף החינוך, ושל גדי, ויש הדס אמרה מליאה.    מר ניר ים:

פה איזה פער, אין ספק... יש פה איזשהו פער, כנראה לא נפתור אותו כרגע, אוקיי? הוא פתוח. ויש גם 

 דרישה להקים ועדת חינוך מועצתית, 

 

 זה לא,    מר גדי ירקוני: 

 

מליאה ובין  חכה. בסדר? שהיא איזשהו דו"חות, איזשהו גשר בין ה   מר ניר ים:

מערכות החינוך. אז אני מציע להשאיר את העניין הזה ככה, לא כרגע לכופף את הידיים. מזל, יש לך  

 עוד משהו? 

 

אני רציתי לשאול רק לגבי, את המנהלות, לגבי תוכניות העבודה     גב' מזל ערוסי:

על ידי אותם החדשות והתאמה של, או השתלמות או למידה של הצוות. האם אתן עדיין תלווינה 

 מלווים שהיו בשנה שעברה ולפני כן? זאת אומרת, אם יש לכן ליווי, לא חשוב לי מי. 

 

 אורית פה והיא ממשיכה ללוות אותנו, גם בשנה הבאה.   גב'ק קרולינה ארם: 

 

 אתכם, זה כל הצוותים?    מר איתי ציפורי: 

 

 שלושת בתי הספר.    גב'ק קרולינה ארם: 

 

מר, הצוותים החינוכיים וההכשרות, וכל המרחב הגני הזה שזה  כלו  מר איתי ציפורי: 

 איך עושים אותו וכל הדברים האלה. 
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 כן.   גב'ק קרולינה ארם: 

 

 יש לי שאלה על וועדת חינוך וליווי, זה לא צריך לעניין את כולם.    גב' מזל ערוסי:

 

 לפני שאנחנו עוברים רגע ליובל, יפעת,     מר ניר ים:

 

 ני רוצה לשאול משהו, יש פה עוד כמה שאלות.  א    דובר:

 

 כולנו נשאל, כולם.     מר גדי ירקוני: 

 

אבל לפני, אני לא הספקתי להגיב לדבריך. אתה, אני מכבדת מאוד    גב' דנה אדמון: 

את האמירה שיש פה פערים ושכל אחד אמר כבר את עמדתו, אבל להגיד, להשאיר את זה ככה,  

ון, יש פער, הוא מובנה. יש פער עוד יותר גדול מבחינתי, שראש המועצה  מבחינתי זה לא סגור. נכ

אז אמרנו, עכשיו אנחנו פועלים לפי הצרכים הקיימים. השאלה, מה אנחנו עושים עם הפער  –אומר 

 הזה, ואיך אנחנו סוגרים אותו?

 

אם תשאלי לדעתי, אנחנו לא נמצאים פה בפורום שנכון לו והוא    מר ניר ים:

 לתת סוף פסוק לעניין הזה. מסוגל 

 

 אז מה הפורום שכן?    מר איתי ציפורי: 

 

 אז איך כן?    גב' דנה אדמון: 

 

אוקיי, אז בסדר, בשביל זה יש עובדים ויש אגף חינוך ויש מנהלות     מר ניר ים:

 בית ספר. 
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 זה לא הפורום הזה.    מר גדי ירקוני: 

 

יהיה מסוגל, ולא נכון לו, גם אם הוא לכן אני אומר, הפורום הזה, לא    מר ניר ים:

 מסוגל, לחתוך כאן ועכשיו ולקבוע מסמרות.  

 

לא, אני לא מבקשת לחתוך. ביקשתי להבין באיזה מנגנון נגיע     גב' דנה אדמון: 

 לתשובה. 

 

אז בהחלט זה נשמע, ובהחלט זה מוכר, ובהחלט זה מתייחס לזה.    מר ניר ים:

בהיבט ה"חינוכי" במירכאות, אז נתייחס לזה עכשיו גם בהיבט   ואם עד עכשיו, התייחסנו לזה רק

הניהולי. זאת אומרת, מה הייתה דרך קבלת ההחלטות, ולמה זה כן מחייב אותנו. אבל זה צריך טיפה 

 בשיקול דעת, ונחשוב, וכנראה ביחד למצוא לזה פתרון. 

 

 למצוא פתרון?   מה זה אומר? מה זה אומר שיקול דעת? מה זה אומר  מר איתי ציפורי: 

 

 רגע, תירגע, תירגע,     מר גדי ירקוני: 

 

זה אומר שעכשיו תוך שבועיים נקבל עדכון על זה? זה אומר, מה זה   מר איתי ציפורי: 

 אומר? 

 

לא. זה אומר שבשלב זה, אני אומר את זה חד וחלק, לא יהיה. אנחנו    מר גדי ירקוני: 

בילן. אנחנו, כמו שאמרתי, ביחד, גם עם משרד החינוך,  לא נגיד אמירות שאין לנו כיסוי תקציבי בש

הולכים ובודקים את גודל הכיתות. ואחרי שנדע את גודל הכיתות, נשב עם המנהלות ועם מחלקת  

החינוך, ונראה איפה צריך לשים מורת שילוב, ואיפה שיהיה צריך, תהיה מורת שילוב. אם אתם  

תבואו אחרי זה, נראה מה לעשות עם זה. אני  ן של זה, חושבים שזו פגיעה בהחלטות, או בחינוך הנכו
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 אומר עוד פעם, זה ברגע זה, זאת ההחלטה שלפיה אנחנו פועלים. 

 

 אני יכולה לדבר?   קליין: [01:06:47גב' יפעת ]

 

 יפעת, כן.    מר ניר ים:

 

יבור,  הנושא הזה של החינוך המיוחד, עורר פה הרבה חוסר אמון של צ  : ]גב' יפעת יפעת קליין

היפתר. על כל פנים, הנושא הזה הוא נושא עכשיו אני מדברת על אלה שמחוץ, של ציבור והוא צריך ל

כאוב, כאשר הורים רבים האמינו, הילד שלך הוא חינוך מיוחד, אבל הוא צריך עזרה בתגבור כזה או 

 אחר. ניצני אשכול נתן את זה בצורה מדהימה, וההורים היו מאוד רגועים. 

ושבת שמה שגדי הציע זה לא נכון, אני גם שמעתי את התשובה הזאת גם מדנה, אבל העניין  אני לא ח

הוא שצריך זמן ולראות, וצריך גם תשובה פה למליאה. אני חושבת שצריך לקום הצוות המצומצם  

המקצועי, על כן לשים פה איזשהו נציג ציבור, שהוא כן בעל עניין ומבין בעניין, והוא לא רק מיושבי 

ליאה, שאנשים לא ישאירו שתופרים אותם מאחורי הגב. ולבוא לפה בעוד חודש עם תשובה המ

שברורה לכולם, שניתן לה פתרון, כל החוסרים. ככה יעלו החוסרים, ככה עודפים, כי אנשים יעדיפו,  

אולי יהיו פחות שיעורי מוסיקה, אבל יהיה חינוך מיוחד. אנשים, בכל זאת,  –אני מניחה, להגיד 

ים לקבל החלטות, או להשפיע על מה קורה בבית הספר שלהם, כי כולנו הלכנו לבתי הספר  רוצ

 האלה, מתוך אמונה שלא נקבל פחות, אלא יותר. אז אנחנו רוצים להיות שם.  

 

לא אמרנו שיקבל פחות. אני חושב שברגע שנגמור לסדר את כל     מר גדי ירקוני: 

כמו שקוראים להם, אנחנו בהחלט נביא את זה למליאה הצוותים של בתי הספר, כולל צוותי העזר, 

 ונגיד להם מה עשינו, ואז גם תיתנו הערות.  

 

 מבחינה פדגוגית?  אני יכולה להתייחס רגע   גב' אורית שטרית: 

 

 כן, רגע. אורית, סוף כל סוף.    מר גדי ירקוני: 

2 2 



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 91 
 

 

אלא מבחינה  אני רוצה רגע להתייחס לזה לא מעניין תקציבי,  גב' אורית שטרית: 

פדגוגית, ואיך היום מסתכלים על הדברים. ראיתם את המרחב הגמיש. בעצם, בעבר, עבדו שתי 

מורות עם שתי כיתות. זה היה כי מורה הובילה. במרחב גמיש, כל הרעיון זה שכשנמצאים במרחב,  

יכולה  נמצאות הרבה יותר משתי מורות כל הזמן במרחב. עם דנה ממש ישבתי על המערכת,  אז היא

לספר, אני לרגע אתנצל, דנה יצאה כי היא בפגישה עם ההורים של בית הספר שלה, ולכן היא כבר  

יצאה. אז אני מתייחסת אל מה שקורה אצלה בבית הספר, ומה שאנחנו עושים, אנחנו קוראים לזה 

 "מורת מרחב". 

אגים שבמרחב יהיו הכוונה היא שכשאנחנו מצוותים את הצוות, כשאנחנו משבצים אותם, אנחנו דו

שתי כיתות, מינימום שלוש מורות. זאת אומרת, שאת כל השעות הנוספות שהיא מקבלת, מה 

שנקרא, שעות עוטף, שעות שהפיקוח נותן, אנחנו בעצם מאפשרים, כל פעם שיש שתי כיתות במרחב,  

לזה  או שלוש כיתות במרחב, שתמיד תהיה מורה אחת נוספת. זאת אומרת, שכבר, בעבר קראתם 

מורה משלבת, אבל אנחנו קוראים לזה היום מורת מרחב, כי היא לא אמורה לתת רק תשובה לילד  

 אחד במקרה, אלא לעבוד יחד עם הצוות בסנכרון. 

בנוסף לזה, כל מורה יש לה שעות שנקראות שעות פרטניות, בעבר התפיסה הייתה להוציא החוצה 

היום להשאיר במרחב, שילד לא ירגיש שהוא מוצא   מתוך המרחב, וללמד ילדים בצד ובנפרד, והרעיון

החוצה. כי הוא לא טוב מספיק, הוא לא קלט מספיק, כי אולי הוא חלש יותר. אלא ההיפך, להשאיר  

אותו בתוך המרחב הזה, ובזמן היום הגמיש, הילדים יקבלו שם את כל התמיכה שהם צריכים. יש  

ר והם צריכים עוד תגבור, או ההיפך, ילדים  ילדים שצריכים תמיכה, זאת אומרת, הסתיים שיעו

 שצריכים שיכינו אותם לקראת הלא נודע. אז אתם מקבלים התרמה לפני פתיחה של נושא חדש. 

בכיתה ג', ת, יש לנו שתי מחנכות, נניח כמו ולכן, אנחנו דואגים שגם מורת המרחב תהיה, זאת אומר

היא קיבלה, יכניסו את המורה השלישית, את שיש לנו שתי כיתות יחסית גדולות, השעות הנוספות ש

לפחות של ארבע   Capacity -מורת המרחב, והשעות הפרטניות גם יהיו. זאת אומרת, שאנחנו נהיה ב

 מורות, שיהיו בו זמנית במרחב.

מורה מול כיתה, ואז מוציאים  –ולכן, צריך להסתכל אחרת על מבנה כיתה, כי אנחנו כבר לא עובדים 

בשכבה ריך לשלב. אלא, נמצאים בתוך המרחב, צוותי החינוך שמלווים או נמצאים ממנו ילדים שצ
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 באותה שעה. 

 

 חבל שלא אמרת את זה בהתחלה.  גב' יפעת יפעת קליין]: 

 

 תודה אורית.     מר ניר ים:

 

בגלל זה אני אומרת, לפעמים אנחנו נשארים, גדי ניסה להסביר את    גב' אורית שטרית: 

ו בודקים את ההתאמות. אני יכולה לענות בינתיים לגבי דנה, כי ירדנו לפרטים העניין הזה, שאנחנ

האלה. עדיין לא עשיתי את זה, לא עם אלכס ולא עם קרולינה, אז רק נתתי דוגמא. אבל גם שם יש  

את אותו פתרון. זאת אומרת, מה אנחנו עושים עם שעות הרוחב האלה, זה נקרא, זה מורות נוספות,  

נוספות שיש לנו, שאנחנו מנסים להכניס ולשבץ אותן אחרת. אנחנו פשוט חושבים  יש לנו שעות 

 אחרת על מרחב הלמידה. זה ההבדל המאוד גדול בין פעם להיום. 

 

 תודה אורית. יובל?     מר ניר ים:

 

 כן, ענו על תשלומי ההורים, אז אני אשאל על משהו אחר.    מר יובל בר:

 

 לא חובה.    מר גדי ירקוני: 

 

היו לי כמה. בחירה מבוקרת, ענו על זה, ברור שעכשיו כל המרץ    מר יובל בר:

מופנה לפתיחת שנת הלימודים, ולבתי הספר החדשים, וזה יפה ומרגש. באיזה סטאטוס זה נמצא  

הבחירה המבוקרת? בתור אמירה כללית עכשיו? או משהו שאנחנו מעגנים אותו עכשיו, אחרת הוא  

 עלול להתמסמס?  

 

 אבי, אתה רוצה לענות?     גדי ירקוני: מר 
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 כן.    מר אבי יונס:

 

אבי, יש אנשים ששאלו מה זה בחירה מבוקרת, אז אולי שתי מילים     גב' דנה אדמון: 

 לפני כן.  

 

אוקיי. בחירה של הורים וילדים לאיזה בית ספר הם רוצים ללכת    מר אבי יונס:

הספר. הציגו פה את העקרונות של הייחודיות, כל בית  משלושת בתי הספר, על פי הייחודיות של בית

, בית 1אנחנו רוצים ללכת לבית ספר  –ספר תהיה לו ייחודיות אחרת. ואז, ההורה והתלמיד יגידו 

כיתות,  18לכל בית ספר כזה,  Capacity. ולמה מבוקרת? כי בסופו של דבר, יש 3, בית ספר 2ספר 

ח שלושים כיתות בבית ספר אחד ובבית ספר שני אנחנו לא  ואנחנו רק נראה שבאמת לא ירצו לפתו

 נפתח גם חמש כיתות.  

אז זו תהיה הבחירה המבוקרת, ואנחנו הולכים לשם בתהליך, שאנחנו נתחיל איתו בשנה הבאה, 

לבנות אותו, אבל הוא מסתכל שלוש שנים קדימה, שבאמת תהיה את התפיסה הפדגוגית והייחודיות  

שיהיה בסיס לבחירה המבוקרת. כי היום אין בסיס לבחירה המבוקרת, אין   של כל בית ספר, באמת

עד שלוש שנים, אנחנו יהיה לנו   –שוני ואין ייחודיות, כי זה מתגבש. ובסופו של דבר, אנחנו אומרים 

  את מה שאנחנו אומרים, ואנחנו הולכים לתהליך הזה. 

 

הייחודיות הבית ספרית, כדי לתקן עוד רגע אני רוצה להוסיף, רק על   גב' אורית שטרית: 

עוולות עבר ומושגים שגויים שנמצאים אצל חלק מהאנשים. פעם, כשחששו לגעת בליבת העשייה 

אנחנו בית ספר  –, אני קוראת לזה, בצלופן. אמרו Nice to have -האמיתית של בית הספר, אז נגעו ב

ל היה שעתיים בשבוע מדעים. למדעים, לימדו מתמטיקה משעמם, שפה משעמם, תנ"ך משעמם, אב

או היינו בית ספר מנגן, הילדים שלי למדו בבית ספר מנגן, הכול היה משעמם, אבל היו שעתיים 

 מוסיקה.

היום, השינוי נעשה בליבת העשייה של בית הספר. איך אני משנה כך שהלמידה עצמה, שמקצועות 

משעמם, אז בואו נעשה לפחות  טוב, תנ"ך זה תמיד יהיה –הליבה, לא עושים הפרדה ואומרים 



 אזורית אשכולמועצה 
 28.7.2019, ראשון מיום, מליאהישיבת 

 

 94 
 

מוסיקה מעניין. לא, אנחנו רוצים את ליבת העשייה של בית הספר, את כל השיעורים. ולכן, אין יותר 

 את הצלופנים של בתי הספר, אלא במהות, זה אמור להשתנות. 

זאת אומרת, שכל אחד מבתי הספר, כשאני יושבת, ותאמינו לי, שאלו אותי כמה זמן הנסיעה שלי  

וד היום הביתה, אני נמצאת פה, צוותי החינוך שואבים אותי עכשיו. אני שלוש פעמים בשבוע, ע

לפחות, נמצאת פה, ימי עבודה, כי צוותי החינוך קוראים לי ואני יושבת איתם, ואנחנו משנים ממש  

את הראיה, את התפיסה של איך רואים יום לימודים של ילד, ואיך מסתכלים על עניין אחר  

ה חווה בבית הספר, ואנחנו לא מחפשים רק איך עושים עוד איזה שיעור יצירתי נחמד. שתלמיד

כשבתי הספר יעבור ויפתחו כל בית ספר את שלו, ראיתם פה לדוגמא את הר אדר, את מה שהם יצרו,  

אז תהיה באמת משמעות לבחירת ההורים והתלמידים את בית הספר. אז זה מה שאנחנו עושים  

ך שבו כל בית ספר מתחדש ונכנס פנימה הרבה יותר, על איך הוא עושה אחרת את עכשיו, זה התהלי

החוויה הכוללת, ולא יוצר צלופן, בא לבית הספר ואומר, אני בית ספר למדעים, או אני בית ספר 

 למוסיקה. זה ממש לא העניין. 

 

חד זה משהו שצריך לחדד לקהילה, כי זה נורא לא היה ברור לאף א   מר דודי אלון:

 מההורים, הדבר הזה. הם חשבו שהייחודיות תהיה באמת בכותרות,  

 

 , ice to haveN -ב  גב' אורית שטרית: 

 

 בספורט,    מר דודי אלון:

 

 אבל אי אפשר לבנות ייחודיות בשנה ראשונה.     גב' מזל ערוסי:

 

 אני מתחבר למה שהיא אומרת, בסוף ירשמו שלושה דברים טובים.     מר דודי אלון:

 

 שלוש לפחות, עם הרבה תהיות בדרך והרבה עבודה.   –צריך שנתיים   גב' אורית שטרית: 
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 אוקיי, הבנו, הפינה ממש הובנה. יובל, עוד משהו? אריק?    מר ניר ים:

 

אני מתנצל שאני חוזר לסעיף שכבר דסקסנו אותו לא מעט בנושא    מר אריק דניאל: 

ון הזה, פנו אליי באמת תושבים להציג את הנושא הזה,  חינוך מיוחד, מהסיבה הפשוטה שלקראת הדי

 רק להמחיש, כנראה, לכולנו, כמה הנושא הזה מטריד.

אבל אני ככה לא רוצה עוד פעם להיכנס לזה, רציתי רק להשכלה הכללית, בפורום הזה, לשמוע על  

מישהו כמה ילדים היום מדובר במועצה אזורית אשכול, שכל בוקר יוצאים מחוץ למועצה? האם 

 יודע? יש לו מספר מוחלט? 

 

 כן. יש לנו גם בבית ספר תיכון ויש לנו גם בבית ספר יסודי.    מר אבי יונס:

 

 אני מדבר בבית ספר יסודי.   מר אריק דניאל: 

 

תלמידים בבית ספר   13-12בבית ספר יסודי, יש לנו סדר גודל של    מר אבי יונס:

 יסודי שיוצאים החוצה.  

 

 אבל כל אחד, חבר'ה,     י: מר גדי ירקונ

 

 .  13-לא בהכרח המאפיין הוא זהה באותם ה   מר ניר ים:

 

 בדיוק.    מר גדי ירקוני: 

 

יכול להיות שעם חינוך מיוחד הכי מושלם, ביסודי שלנו,  זאת אומרת,    מר ניר ים:

נחנו לא  עדיין אולי, לא ספרתי, שבעה היו בכל מקרה יוצאים למקומות אחרים. חייבים להבין. א

נכנס לזה, כאמור, לו הייתה נצברת פה קבוצה שאפשר היה לעשות ממנה כיתה, או משהו, אז זה היה  

 קורה. רוויטל?  
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 כן. אז ככה, אחרי התרוממות הרוח,  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

 לא שומעים.    מר גדי ירקוני: 

 

ותי לאיזושהי התרוממות  אני אומרת שכל ההצגה הזאת הכניסה א : רוויטל דג'אווי בן יעקב

רוח. אבל אני חייבת קצת להנחית. נניח ונוצר איזשהו מצב ביטחוני, זו שאלה שמכוונת למשה, מצב  

ביטחוני, איזה בלת"ם, משהו שפתאום משבית את סיום העבודות, האם יש איזושהי תוכנית מגירה?  

 במידה והמבנים, בעצם, לא מוכנים בתחילת השנה?  

 

יושב פה בן אדם שאחראי על זה שזה לא יקרה,  –אני רוצה להגיד. א'    מר גדי ירקוני: 

קוראים לו ליאור, זה הפורום גם להגיד לו תודה גדולה, מפני שהוא המפקח שלנו על כל הבניה, הוא 

והחברה שהוא עובד בה, ובלעדיה באמת, בלעדיהם ובלעדיו, לא היינו מגיעים לאן שאנחנו מגיעים  

ש לנו ליווי צמוד בבניה שחבל על הזמן. וגם יניב, מרעים, שהם עובדים בצוות. אמר  היום, וזה לא... י

תישן בשקט, זו בעיה  –לי, אנחנו באים לשם לסיורים לא מעטים ולהטריד אותם, אז אמר לי ליאור 

שלי. אני לא ישן בשקט, אבל זו בעיה שלו. ואם לא יהיה פתאום פצמ"רים, קסאמים, מלחמה, עושים  

 נותן לנו את המפתחות, והוא עובד רק בצללים.   15 -ודה, ליאור, אני אחראי? זה מוכן באת העב

 

 אבל זה הפוך, גוטה, אם כן יהיה.  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 

אם, אם תהיה מלחמה ויהיה אסון ויהיה זה. לא יהיה שנת לימודים.    מר גדי ירקוני: 

ן לספטמבר לפתוח, ואם על אף הכול תהיה מלחמה,  ואם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם נחליט בראשו

תהיה עכשיו כוח עליון ושבועיים לא נעבוד, ורק עוד שבועיים, ונחליט לפתוח את הלימודים, על אף  

, נעשה אלתור, ונעשה משהו בבית ספר ניצני וביובלי, ונתחיל את השנה איפשהו. 1.9 -הכוח העליון ב

ו הדבר הזה, ויקרה פה כוח עליון כזה, כנראה שגם יגידו לנו אבל תראו, זה כל כך אם ואם יקרה לנ

 לא לפתוח את שנת הלימודים בזמן.
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אז אנחנו, באמת, ולהגיד לכם שאתם רואים איך כולנו זזים עוד יום, פחות יום, כל יום פה נראה  

ר.  עולם ומלואו, ואנחנו באמת לאנשים לא מקצועיים, נראה כאילו הדבר הזה לא יכול להיות גמו

אבל כשאתה הולך עם אנשי המקצוע, הוא אומר לך, פה גומרים מחר, את זה גומרים זה, ושמעתם  

באיזה רזולוציה משה מדבר, של בעצם, באיזה יום כל חלק של בית הספר אנחנו ניתן. אנחנו יכולים  

החינוך. , פה יום, שם יום, ניתן את בית הספר לאנשי 15-להגיד בביטחון גדול, לא זה, שאנחנו עד ה

 ובאמת, זה מה שמוביל אותנו. 

 

עכשיו, שאלה בנוגע לעניין הזה של האישורים, אולי להוספת כיתות  : רוויטל דג'אווי בן יעקב

 נוספות בשכבות הדו כיתתיות. היה ויתקבלו אישורים כאלה, ובאמת אפשר יהיה לפתוח, יש...  

 

 ם.  צוותי החינוך מתארגנים, כאילו מקבלי   מר גדי ירקוני: 

 

 לא, אין מספיק מורים. אין עוד מספיק מורים.     גב' דנה פרץ:

 

 לא אצלך, אבל עובדים על זה, לאסוף את המורות, שיקבלו.     מר גדי ירקוני: 

 

 אבל אנחנו עוד מגייסים מורים, אין עוד מספיק מורים.    גב' דנה פרץ:

 

 חכות שאם. לא, אבל ההוראה היא לגייס מורים, לא ל   מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי. איתי, ואחר כך ויקי.    מר ניר ים:

 

 ומי שיכול לעשות עוד שני ילדים לכיתה א' בשבוע הבא, זה הכי טוב.     מר גדי ירקוני: 

 

טוב, אז משה, יש פערי בינוי שצפויים להיות? אנחנו כאילו יודעים    מר איתי ציפורי: 

 כאילו יש כאלה דברים.  בוודאות וזה יהיה,  1.9-א יגמרו את זה עד השל
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יהיו תיקונים, כמו בכל מערכת, והשלמות של דברים של פה צבע, שם    מר משה מורג:

 צבע,  

 

 אבל ילדים לא יצאו מהכיתות ויראו פתאום,     מר יובל בר:

 

 פיגום.     דוברת:

 

לא יפלו לביוב. ליאור אולי יתקן אותי, אבל אנחנו לא מזהים שום    מר משה מורג:

עיה משמעותית שלא תסתיים עד פתיחת השנה, ואני אומר שאם יהיו דברים גדולים, שנאתר אותם, ב

תקלה וכדומה, נוסיף בסוכות. ואם יהיו דברים דחופים, אחר הצהריים, בלילה, לקראת הלימודים,  

 גם זה בתיאום.

טון בתוך בית לא יהיו פועלים מסוכנים, נקרא לזה, בסדר? שמעבירים טרקטור על מלגזה עם מאה 

הספר כשהילדים נמצאים שם. אסור לנו גם, זה לא קשור אם אנחנו רוצים או לא, אבל לשאלתך, אין  

 לנו שום זיהוי כזה.  

 

 תודה. שעות תחילת הלימודים, שעות ההסעה מהיישובים,   מר איתי ציפורי: 

 

 זה בתי הספר יקבעו.     גב' מזל ערוסי:

 

 שמעתי.  מה שאלת? לא    מר גדי ירקוני: 

 

אני שואל האם הן יהיו אחידות, אני שואל האם יש תכנון לזה, כי יש   מר איתי ציפורי: 

לזה משמעות. נניח אני גר בכרם שלום, יש חצי שעה נסיעה. היום כבר ילדים ביסודי יוצאים בשעה 

  מאוד מוקדמת מהבתים לבתי הספר,
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וד, שאלה טובה. אבי, אתה זוכר הוא תיכף יגיד לך מתי מתחילים ללמ   מר גדי ירקוני: 

 בעל פה? 

 

 אנחנו מתחילים,     מר אבי יונס:

 

 מתי שעת הלימודים?     מר גדי ירקוני: 

 

כל בתי הספר באותה שעה, מסיימים באותה שעה, ואוספים לפי    מר אבי יונס:

 המרחקים. ברור לי שאם אנחנו הולכים לאסוף ממגן, אז אוספים יותר מאוחר, ואם... 

 

נכון, השאלה היא האם אתם, בתוך השיקול של שעת פתיחת   איתי ציפורי:  מר

היום, אנחנו מבינים, היום ילד בחבל שלום, צריך לקום בשש בבוקר כדי להגיע   –הלימודים אומרים 

להסעה כדי להגיע לבית הספר בזמן, אוקיי? כשהוא למד ביובלי, שהוא טיפה פחות נסיעה. טיפה. 

וקחים אותו בחשבון ומתייחסים אליו? מסתכלים עליו? לצורך העניין, גם האם זה משהו שאתם ל

באפשרות לדחות את שעת תחילת הלימודים, מה שהייתה בשנים האחרונות של שמונה בבוקר, 

 לשמונה ורבע, או לשמונה וחצי או ווטאבר, כדי שיהיה קצת יותר שפוי.  

 

קריית החינוך, כי  אי אפשר לדחות את שעת הלימודים של   מר אבי יונס:

האוטובוסים האלה משמשים אותנו אחר כך בנופי, לתיכון. והתיכון, אנחנו מתחילים בשמונה וחצי, 

בשביל הנושא הזה, בסופו של דבר. אז אנחנו מתחילים באותה שעה שהתחלנו השנה, כרגע עושים את 

מוקדם, אם אני לא  העבודה בתחבורה, לראות מתי בדיוק צריך לאסוף. זה יהיה בסביבות, הכי 

 טועה, אוספים בסביבות עשרה לשבע את הכי רחוקים. 

 

אנחנו ננסה, רגע, אנחנו ננסה בזמן המאוד קרוב, אם אני זוכר, שעת    מר גדי ירקוני: 

 הלימודים מתחילה ברבע לשמונה, אבי? 
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 כן.    מר אבי יונס:

 

 נכון?    מר גדי ירקוני: 

 

 כן.    מר אבי יונס:

 

שעת הלימודים מתחילה ביסודי ברבע לשמונה, אנחנו ננסה, ניר,     קוני: מר גדי יר

לשלוח כמה שיותר מוקדם לכם, בימים הקרובים, שאני חושב שההסעות גם יוקדמו לארגן אותן, כל  

 איזה שעה הולכים לאסוף אותו. יישוב ב

 

כבר חסר   יופי, מעולה. אני כן אגיד שאמנם אם זה כבר נקבע, אז זה  מר איתי ציפורי: 

טעם, כל מה שאני אומר. אבל בגדול, הסיפור הזה של לאסוף ילד בהסעה בשבע בבוקר מהבית שלו, 

  מהתחנה, זה חתיכת עניין. 

 

אתה צודק, אבל יש עוד נקודה אחת לזכות, יש יותר תלמידים בסיפור    מר משה מורג:

שובים. אפשר להסיע, ברוב , יש פחות אוטובוסים שעוברים הרבה תחנות והרבה יי1ש... לקמפוס 

היישובים, אוטובוסים שלמים. אז ידלגו בין מושב למושב, ולא יעשו סבב כזה מסובך. כל הדברים  

האלה, הם פונקציה של יכולת, כמות האוטובוסים, עלויות ועמידה באיזה שהן נורמות של ילדים,  

 שלא יקומו בחמש בבוקר. 

 ... והם בעצמם, היו צריכים לוותר עלגם הדתיים, המגזר הדתי, תרם בעניין הזה, 

 

 חצי תפילה.    מר גדי ירקוני: 

 

 מסוים, כדי לאפשר לנו להסיע את התלמידים בהיקף הזה, בזמן.    מר משה מורג:

 

בסדר, אני רק מבקש שזה כן יכנס לנושא של שיקול הדעת. כיתות ו'    מר איתי ציפורי: 
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 ביובלי, עולים בעצם לארבע כיתות? 

 

 כן, ארבע כיתות.    ולינה ארם: גב' קר

 

 איך זה הולך להיות, אם כל שכבה בנויה לפי שלוש שכבות.   מר איתי ציפורי: 

 

 מצאנו פתרון, יש לנו בשכבות האלה,    מר משה מורג:

 

מכיוון שהחלטנו שמשאירים את כיתות ו' כמו שהן, לא נוגעים בהן,    מר אבי יונס:

אצל קרולינה, ויש ארבע כיתות אצל אלכסנדרה בכיתה ו'. אנחנו  אז יש לנו מענה. יש ארבע כיתות 

 נשארים עם המתכונת הזאת. 

 

 הם יהיו כולם באותו מתחם.   גב' קרולינה ארם: 

 

 הם יהיו כולם באותו מתחם.   מר איתי ציפורי: 

 

 כן.   גב' קרולינה ארם: 

 

ש פה איזושהי  ושאלה אחרונה, לא קשורה ליסודי, אלא בהבנה שי  מר איתי ציפורי: 

חשיבה כללית, חינוכית, על כל בתי הספר היסודיים, אם יש תכנון לעשות מחשבה על החיבור לתיכון 

 גם בהמשך? יש גם בתי ספר ייחודיים, עם כל מיני מחשבות ועניינים וזה וזה וזה? אז... 

 

 אתה רוצה תשובה בשעה...    מר משה מורג:

 

 שעה שנתנו לי לשאול את השאלה. אני רוצה תשובה ב  מר איתי ציפורי: 
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 נכון.    גב' דנה אדמון: 

 

 זה הכול.   מר איתי ציפורי: 

 

 אתה באמת רוצה בתשע בערב שידברו איתך,     מר משה מורג:

 

אני רוצה להבין אם יש תוכנית כזאת, אפשר לענות על זה בכן ולא,   מר איתי ציפורי: 

 אפשר לענות על זה גם בקצת יותר. 

 

אין תוכנית כזאת, אבל יש רעיון ורצון כזה, שאנחנו נעבוד עליו     ונס:מר אבי י

 במהלך השנה הבאה.  

 

 תהיה תוכנית.     מר גדי ירקוני: 

 

 אוקיי, תודה רבה.    מר איתי ציפורי: 

 

 ויקי?    מר ניר ים:

 

של אני ויקי, ואני פסיכולוגית חינוכית. אז אני רוצה להתייחס לנושא   :ויקי ויקי ויקי]

החינוך המיוחד. אורית תיארה כאן תיאור שאולי ירגיע חלק מהאנשים, אבל אני רוצה לומר מזווית  

הראייה שלי, שזה לא תמיד מענה לילדי החינוך המיוחד. זה שהילדים מקבלים, ילדים חינוך מיוחד,  

 מקבלים מענה בתוך המרחב המשותף, עם הרעש, וההמולה, לא תמיד מותאם להם.

מה היה בדיוק בצוותי החינוך, אבל אני רוצה לומר ששעות שילוב, אני לא יודעת מה  ואני לא יודעת

המנהלות חושבות, שעות שילוב הן לא תמיד המענה האופטימאלי לילד עם צרכים מיוחדים. כי הוא  

 יכול לקבל ארבע, או חמש, או שש שעות שילוב בכיתה, במשך השבוע, והוא זקוק ליותר.

מיוחד, שכל המורים שנכנסים לכיתות עם החינוך המיוחד, אמורים להיות,  וכשיש כיתות חינוך 
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וצריך לשאוף לזה, שיש להם הכשרה ללמד ילדי חינוך מיוחד, אז כל השיעורים שלהם, גם המוסיקה  

שם נראית קצת אחרת, וגם הספורט שלהם נראה קצת אחרת, וגם המדעים שלהם נראה קצת אחרת. 

 נוך מיוחד. וזה אחרת ללמוד בכיתות חי

אני חושבת שבגדול, צריך לשאוף לזה שיפתחו כאן כיתות חינוך מיוחד. אולי זה צריך להיות 

בהדרגה, אני עבדתי הרבה שנים במרחבים, ואני יודעת שבמועצה בלי פתרונות, וגם הם מסיעים את  

ינוכי, יש גם  הילדים שלהם. אז אנחנו מסיעים, והם מסיעים, וכאן לפי דעתי, בשירות הפסיכולוגי הח

הפניית חסר למסגרות של חינוך מיוחד. גם בגלל התפיסה של נכיל, נכיל, נכיל בכיתות, וגם בגלל  

הידיעה שילדים צריכים לנסוע, ולפעמים מאוד רחוק, וגם זה דבר ששווה לבחון אותו. אני רק מעלה  

 את הדברים האלה, כדי שנבחן אותם במועצה שלנו. 

צרי לנסות לפתוח כאן כתות חינוך מיוחד, אני מניחה, יש גם כתות דו אני חושבת שבגדול בגדול, 

גיליות, וזה מענים, לפעמים, יותר טובים ושהילדים מהכיתה של החינוך המיוחד שלי, הם ירצו  

להשתלב בכיתות הרגילות ולא הפוך. כי ילדים עם בעיות קשב, או ילדים עם לקויות קשות, ללמד  

ל ידי מורים שלא עברו הכשרה לחינוך מיוחד, אני ראיתי בבתי הספר  אותם במתחם המאוד גדול, ע

 את השעות הפרטניות שהמורות מקבלות, הן לא קיבלו הכשרה לחינוך מיוחד. 

 

 אני רוצה רגע לעשות סדר.   גב' אורית שטרית: 

 

 ולא תמיד מספיק טוב.    ויקי ויקי ויקי]:

 

יש פה כמה מושגים שאת אומרת, אני  אני רק רוצה לעשות סדר, כי  גב' אורית שטרית: 

מבינה ואת מבינה, ויש פה הרבה אנשים שלא הבינו. צריך לעשות הפרדה, בין תלמידים שהם 

תלמידים של חינוך מיוחד, ועברו ועדה שמאפשרת להם לצאת לכיתות קטנות, וזו אמירה אחת, ואלו  

וחייבים חמישה כאלה כדי   תלמידים שצריך לתת להם מענה מיוחד, הוא לא ניתן בתור המרחב,

לפתוח כיתה. זה המינימום, וזה התקן של משרד החינוך, והם צריכים להיות מאותו, ניסו כאן  

להגדיר מקודם, מאותו תחום של חינוך מיוחד. הם לא יכולים להיות ילדי תקשורת, עם ילדי רגשית.  

אתה יכול לעשות רב גילאי.   צריכים לעשות הפרדה והם צריכים להיות גם ברב גילאי, יש גבול כמה 
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יכול להיות דו גילאי, ולכן אלה תלמידים מסוג אחד, לא דיברתי עליהם בכלל.  זה חינוך מיוחד  

פרופר, שכרגע אני לא מדברת עליו, אין לנו כאלה כיתות, למרות שהיה פה ניסיון מאוד גדול. הייתה 

היא מאוד רצתה שתהיה כזאת   פה מנהלת שמאוד רצתה שאצלה בבית הספר זה יהיה, אצל אלכס.

 כיתה, לא הצליח לנו, כי לא היה מספיק. זו הגדרה אחת, נניח אותה בצד. 

יש ילדים, שמה שנקרא, זכאים לשעות שילוב. זה לא ילדים שמוצאים לכיתות של חינוך מיוחד, אלא  

בים  ילדים של שילוב, שמשלבים אותם. גם ילדים כאלה, כדי לקבל את השעות שהם זכאים, חיי

לעבור ועדה. וזו פניה אל הורים פה שצריך לעשות. יש פה הרבה ילדים, שהילדים שלהם עד היום לא  

עברו כאלה ועדות. הם נורא רוצים לקבל כאלה מענים, אבל אם הם לא יעזרו לנו, בזה שהם ייגשו  

בעצם  לוועדות ויקבלו את השעות האלה, כדי שהשעות האלה יהיו גם משולמות על ידי המשרד, אז

 אין לנו מאיפה להביא. צריך להביא כסף, אבל הוא תמיד יבוא על משהו אחר. 

ולכן, נניח, אני עוד פעם, אני מכירה יותר טוב את מה שקרה אצל דנה, אנחנו ממש יודעים על ילדים  

שההורים החליטו לא לגשת. ואנחנו עכשיו נצטרך לתת להם מענה, ואנחנו מבקשים מהם אולי לגשת 

חריגות, כי נכון, מגיע להם. ואז עושים שיקול אם זה קורה במרחב או לא, וזה מורות  לוועדות

מתי"א, וזה מורות שיעברו, והמשרד מאשר אותן, וזה מורים שהתמקצעו בזה, וזה התפקיד שלהם.  

 גם עליהם אני עכשיו לא מדברת, למרות שגם להם ננסה לתת מענה.

יעברו שום ועדה, ועדיין הם זקוקים לעבודה הפרטנית   אבל גם בתוך הכיתות, יש את הילדים שלא

יותר, לעבודה עם הרבה יותר תשומת לב של מורה, ולאו דווקא בגלל שקשה להם, לפעמים זה ילדים  

שרצים נורא מהר עם החומר, והם מרגישים שהם לא מוצאים את עצמם בתוך כיתה, ואז הם  

אות עם ידע של חינוך, שמתאים לזה, שיודעות מטפסים על קירות. אז אלה המורות, זה המורות שב

 לתת מענה. 

, אבל בתוך קבוצה קטנה, כי כל הזמן תהיה פה חלוקה לקבוצות 34נורא קשה לתת מענה כזה בתוך 

קטנות, אפשר יהיה לתת להם, בתוך המרחב, ואני אשתדל להשאיר אותם בתוך המרחב ולא לנתק  

 אותם.

על  מדברים עם הבנת המושגים, וחלקנו לא, ומדברים כאילו לכן, אנחנו מדברים פה ככה, חלקנו 

הכול זו גזרה אחת שווה, זה לא. צריך להפריד ולהתייחס לכל אחד. ולכן, הייתה פה הצעה מאוד 

נכונה, שצריך לשבת בוועדה הרבה יותר מצומצמת, שכולם מכירים את אותה שפה ויודעים את  
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 א הכול מעורבב ביחד, ולתת מענה, אותה שפה, ולנהל את זה מושכל ומקצועי, ול

 

אורית, אני לא חושבת שזה לא נכון. אני גם חושבת שזה נכון מה   ויקי ויקי ויקי]:

 שגדי אומר, הכול צריך להיות גם מותאם לתקציב ותכנון.

אני רק אומרת שוב, מי שכאן דיבר על כיתות חינוך מיוחד, יש לו איזשהו צורך, צריך לבחון אותו, 

 ה ולא למהר לוותר, עם פתרונות של מורות שילוב. לתת מענ

 

אני רוצה להגיד לנושא הזה, שלהשלים את מה שאורית אומרת וגם     מר גדי ירקוני: 

מה שאת. אנחנו, בבתי הספר החדשים, בנינו כיתות מיוחדות לחינוך מיוחד. הן שם, עלו הרבה מאוד  

 כסף. 

 

 אז צריך לנסות לאכלס.    ויקי ויקי ויקי]:

 

 עכשיו, ברגע שיהיו,     מר גדי ירקוני: 

 

 אם יש צרכים,    ויקי ויקי ויקי]:

 

יש, אני אומר לך, אנחנו רואים את זה כערך, ויכולים פה, אנחנו    מר גדי ירקוני: 

רואים את זה כערך. אבל לא הצלחנו למצוא, כמו שאורית אמרה, מספיק ילדים. ויכולים להגיד לנו 

לא. משרד החינוך לנו לא מאשר, כי הם יודעים איפה למשוך את הילדים  גם אפשר עם שני ילדים,

 האלה. בכיתות שכבר יש את זה.

אז אנחנו רוצים לעשות כיתות כאלה, יש לנו את הפוטנציאל, ואם נצליח גם בשנה הבאה, נעשה את 

 זה. 

 

 אגב, יש לנו כיתות חינוך מיוחד שנבנו כבר.     מר אבי יונס:
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זה מה שהוא כרגע אמר, בסדר. אני רוצה להתייחס רגע, יש לי שאלה,   ]:ויקי ויקי ויקי

 אני יודעת שהשעה מאוחרת, אבל יש לי שאלה לצד השני. 

 

 רגע, ניתן לויקי להגיד את המילה האחרונה.     מר ניר ים:

 

 לא, לא את המילה האחרונה, יש לי שאלה נוספת לגבי הצד השני.    ויקי ויקי ויקי]:

 

 אבל אנחנו חייבים לקצר.     ם:מר ניר י

 

אני אשאל. אני חושבת שהתפיסה של הלמידה הגמישה הזאת, היא   ויקי ויקי ויקי]:

באמת מאוד מרגשת ומאוד מעניינת, וכנראה שם המחר. אני שואלת, איפה נכנסים לימודי הליבה? כי 

רי שיש את הבסיס קרוא וכתוב, צריך ללמד ואנגלית צריך ללמד, וגם מתמטיקה צריך ללמד. אח

 הזה, אפשר שהילד יחקור ויזום ו, ו, ו, ו, ו, אני שואלת איפה זה נכנס?  

 

, ice to haveN -אנחנו מתעסקים רק בלימודי ליבה. אני לא עוסקת ב  גב' אורית שטרית: 

אמרתי. לא בשביל זה החינוך הישראלי נמצא פה. חינוך ישראלי נכנס לזה, לליבת העשייה, לאיך 

ד קריאה. לא מורה אחד מול שלושים ילדים, איך את יושבת מורה ... מול חמישה,  אתה מלמ

והילדים האחרים עושים דברים אחרים, ואת יודעת לנוע ביניהם, ויש מורת מרחב שעוזרת לך, ואי  

אפשר לדבר על שלושים ילדים, לנסות ביחד ללמד אותם קריאה. זה לא אפקטיבי. ולכן, את 

, תלוי, את לוקחת את מי שביחד, וככה מלמדים. הרעיון של מורה  4-5-6של  מתאימה את זה להוראה

  אחד מול שלושים, לא נכון. 

 

 תודה. חנניה, בבקשה.     מר ניר ים:

 

אני מלא פליאה והערכה, על האומץ שניתן למנהלות, עם הגישה   מר חנניה אווקרט: 

י זו קפיצה מהמקפצה הגבוהה, החופשית להכתיב את הגישה החינוכית בבתי הספר. בעיני רוח
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האולימפית לבריכה האולימפית, ולא ידוע מה יש בפנים. לא הילדים מכירים את השיטה ורוב 

 המורים, אני חושב, שגם לא מכירים. 

מילת מפתח שהסתובבה פה הרבה, זה מרחב והוליסטיקה, ואני רוצה להבין בשפה פשוטה, מה 

במילים פשוטות, מה המטרות, לאן היא רוצה להגיע עם המשמעות? שאחת מהמנהלות תגיד בבקשה, 

התלמידים בסוף השנה? וגם איך מודדים את זה, האם הגענו או לא הגענו? אני לא מצפה שבשנה  

 הראשונה זה יהיה, אבל לפחות בשנתיים, שלוש שנים. בעיניי זה מפחיד. 

יתה ח', זה לא כל כך מרחב לימודי כזה, שתלמיד אחד ילמד לקרוא בסוף כיתה א', והשני בכ

משמעותי, אני מכיר גם ילדים כאלה. אבל יש להם הישגים אחרים. אם זה מחפה, זה בסדר גמור, 

אין לי בעיה. אבל קצת הסבר על העניין הזה, כי זה סיכון אדיר, זה עומס בלתי רגיל למנהלות. זו 

 אחריות אדירה.  

 

 אני דווקא מציע שאורית תיתן את זה.    מר ניר ים:

 

אז אני אתן לך דוגמא. המורות שישבתי, הצוות של קרולינה, אני אתן   גב' אורית שטרית: 

לך למשל, המורות של א'. ביקשתי מהן לעשות כזאת מפה, לפגישה הבאה שלנו, שיש בה את כל  

א' להעביר. את כל מיומנויות הקריאה, חשבון, שפה, כל מיומנות  -מיומנויות הלומד שהן צריכות, ב

חברתית שהן רוצות להוסיף   –א', צריכה להיות רשומה שם. כל מיומנות ערכית -צריך לרכוש בשילד 

שם, כל מיומנויות לומד שהן רוצות לשים שם, חלקן על פי מה שבית ספר חושב וחלקם על פי מה  

 שמשרד החינוך מכתיב. 

מה שצריך  למשל, אם משרד החינוך אומר שצריך לדעת את התנועה אה עד סוף ספטמבר, אז זה

להיות, אני לא שמה על זה סימן שאלה, בסדר? יש משהו מוכתב ממשרד החינוך. אם אומרים לנו 

שאנחנו צריכים לדעת כפל ולוח כפל הקטן, עד נובמבר, אז יהיה רשום שזאת המיומנות שצריך  

 לרכוש.

הילדים  ועכשיו, במקום ללמד כל הזמן שלושים ילדים, שאז יש לי, שאל רותם, מה עושים עם 

הרגילים? אין ילד רגיל, כי כל ילד בא עם הקצב שלו, עם הסגנון שלו, עם ההעדפה שלו, בסדר? כל  

אחד אחר. ואז, אני כמורה, מנהלת את, נניח וניקח את המיומנויות של כפל, בסדר? באתי מעולם  
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 קל לי שם.שנים מתמטיקה, אז  10המתמטיקה, לימדתי 

ת של הכפל, ואני יודעת שהשבוע אני מלמדת מיומנות אחת מתוך  אני לוקחת, למשל, את המיומנויו

העולם הזה של הכפל. אז אני דואגת שכל אחת מקבוצות הילדים האלה, שמחולקות אצלי, מגיעה 

אליי לפחות לפעמיים של הקנייה. הקנייה שהיא הקנייה פותחת, הקנייה אחר כך שהיא הקניית 

שיש להם תרגול בנושא במהלך כל השבוע, ואני גם יודעת בדיקה שלי, ויחד עם זה, אני דואגת גם 

 מהו המבדק שלי, מתי אני בודקת ואיך אני בודקת. 

במקביל לזה, אני שמה את יעדי השפה שלי, במקביל לזה אני שמה עוד יעדים חברתיים. ועכשיו, אני 

וצה אחת, לא מנהלת שיעור שכולם עושים אותו דבר, אלא אני יושבת עם קבוצה מסוימת, יש קב

א', -א' ב', כי דיברנו על רכישת הקריאה ב-שבינתיים, אני נותנת לה לעשות בפלסטלינה את אותיות ה

 זה הגילים. 

קבוצה אחת שיותר עסוקה בלחקור תולעים וזרעים, כל קבוצה עושה משהו אחר, והם יודעים גם 

זה, יש מה שנקרא, מי  באיזה סבב הם עוברים אליי, כי אני מלמדת אותם איך עושים את הסבב ה

שנמצא אצל המורה, מי שנמצא במרחב המורה, יותר קרוב למורה, ומי שנמצא במרחב. ואני, כל  

הזמן, כמורה, יודעת לנהל את הקבוצות האלה בתנועה הזאת, וגם פוגשת את כל אחד מהילדים 

 בקבוצה היותר קטנה,  

 

 גדולים.  זה מחייב כישורי ניהול ושליטה מאוד   מר חנניה אווקרט: 

 

 מאוד.   גב' אורית שטרית: 

 

 הרבה יותר מאשר בכיתה רגילה.   מר חנניה אווקרט: 

 

ברור. הרבה יותר קל לעמוד ולנאום לשלושים ילדים שלא שומעים   גב' אורית שטרית: 

 אותי. 

 

ואת אומרת שיהיה לכם מדדים לכל הדברים האלה? לכל הקבוצות   מר חנניה אווקרט: 
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 האלה? 

 

  ברור. לא רק זה, כבר שמנו מראש,  ת שטרית: גב' אורי

 

 ההישגים יהיו יותר גבוהים בסוף.    מר אבי יונס:

 

 הלוואי.   מר חנניה אווקרט: 

 

שמנו, למשל, את הנושא של א', הם לקחו מה הם רוצים, עם קבוצה   גב' אורית שטרית: 

ידע להגיע לפינה ולדעת מה   אחרת דווקא, שם אני אתן לך דוגמא, הם לקחו את זה שהם רוצים שילד

עושים באותה פינה, ולדעת איך מסיימים לעבוד באותה פינה. והם ממש יבדקו את זה בסוף החודש. 

 זו מיומנות שהם בודקים אותה.

אני  אני מאוד בודקת מיומנויות, לא בא לי לעשות חינוך מה שבא לי, חינוך זה כן להתוות דרך, 

 מתווה דרך.  

 

שאלה אחרונה לכבי שהלכה, ולא הייתה בשאלה של התקציב. אני    גב' הדס זנזורי:

מבקשת ממך, כי באמת התקציב, את לא הצגת, של בית הספר, ועלו פה דברים כשאת לא ה יית. אז 

באמת, כאחת שגם מנהלת תקציב לאחת שגם מנהלת את התקציב, אני מבקשת שתבדקי שבתוך 

מיוחד של הרכזת, כלל בית ספרית, של מורת התקציב שלך יש את מה שאושרה בנושא החינוך ה

המרחב שעכשיו יש לה שם חדש, במקום ממ"ית, מורת מרחב. ההצטיידות המתאימה, שהראית חלק  

ממנה, כבי, מרחבים שקטים שהיה רשום, שיכול להיות שאפשר להיעזר בכיתות שנבנו כבר, שזה  

 יהיה מרחב שקט. 

מייל, הדרכת סייעות רשמנו בפירוש שזה משהו אחר,  הדרכת סייעות, כבי, אנחנו, אני אשלח לך ב

יוצא דופן, וזה לא מה שהמתיא נותנת, כי המתיא לא נותנת כלום בהדרכת סייעות, שאנחנו צריכים  

להכשיר את הסייעות של החינוך המיוחד, את הילדים הדיפרנציאליים, את האישה שנצמדת, או לא  

וב מביטוח לאומי. ביטוח לאומי נותן תקציב לצרכים  משנה, המדריך. והפניה האחרונה, כבי, לתקצ
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מיוחדים, לא לפרט, אלא למבנה ולהנגשת הפרט. אז כבי, אני אשלח לך למייל את הרשימה, תודה זה  

 רק דבר בגלל שכבי לא הייתה. 

 

אני רק רוצה להגיד דבר אחד, בתי הספר של היום מתנהלים במה    גב' כבי שקולניק: 

אני אשים לב לכל הדברים האלה, אני אהיה בקשר עם המורות, איך מבצעים שנקרא, ניהול עצמי. 

את זה, המנהלות, סליחה. אבל זה צריך להיות חלק, לפחות הדברים שקשורים להדרכה ולדברים  

 ודאי שזה חלק מה...  -מהסוג הזה, ודאי ו

 

 אבל הדברים האלה קיימים בבתי הספר, כל ההדרכות וכל הלימוד    גב' דנה פרץ:

 של הסייעות. 

 

 אני בטוחה בזה, אבל היא רוצה לראות תשובות, אז בסדר.   גב' כבי שקולניק: 

 

 אני יכולה,     גב' נעמי פלד:

 

 רוצה לסגור את הרשימה?     מר ניר ים:

 

כן, לסגור את הרשימה, כן. אחרונה חביבה. יש לי כמה, ככה, קצוות      גב' נעמי פלד:

ת החניה, ההיסעים, אני עדיין גם בהתחלה היו לי את החששות האלה, לא סגורים. קודם כל, מבחינ

גם היום יש לי את החששות האלה, מבחינה ביטחונית. החניה ממוקמת יותר לכיוון הרצועה, ועדיין  

 מה אנחנו עושים?לא ניתן מענה חוץ מאשר מיגוניות שיהיו שם. 

 

   איזה מענה את מצפה שיהיה? חוץ משלום.   מר משה מורג:

 

 לצערי,     גב' נעמי פלד:
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 זה דבר שקשה להתייחס אליו, ואני רוצה להתייחס.    מר משה מורג:

 

לא, מבחינת מיגון, אנחנו ראינו שבארז היה שם טיווח ישיר, ובנו      גב' נעמי פלד:

חומה מעכשיו לעכשיו. אנחנו מקימים קריית חינוך, אנחנו לוקחים את כל הילדים שלנו ושמים  

בקצה. יש, אנחנו היינו צריכים לדרוש, ואני כבר אמרתי אז, לדרוש איזשהו מענה מיוחד  אותם 

ממש ישירה לתוך בית   האיזשהו משהו שימנע יריי לאיזושהי, מבחינתי, אפילו חומה. לא יודעת מה.

 הספר שלנו. החניות ממוקמות ממש ממול, יש להם צפי ישיר. מה אנחנו עושים? 

 

 ראשון, תקשיבו, דבר ראשון כל ה...  דבר    מר משה מורג:

 

 זה מרחק, אי אפשר לעשות משם טיווח ישיר.    גב' כבי שקולניק: 

 

 לא יודעת, אני...      גב' נעמי פלד:

 

רגע, דבר ראשון רוצים לשפר אותו כרגע, כי כל נושא המיגון    מר משה מורג:

עים לכיתות שלהם, אני הסברתי ם מגיעים לאוטובוסים, יורדים, עד שהם מגישהילדים, מהרגע שה

 שניות, בכל רגע נתון. אפילו בזה.  15-בסיורים, מי שהיה, יש מערכת שלמה של תשובות על ה

עכשיו, דיברת על קשר העין בין הרצועה לבינינו, ששם על המסגד וה... הסתכלו וטווחו אותם. עכשיו, 

ה מסודרת, אני מקווה שישפרו את הפתרון הזה בדרך כלל, וזה מה שהתחילו לעשות, אבל לא בצור

זה, זה אפשר להוסיף גם ייעור בטחוני, שהוא תלוי במגן בעיקר, שאיפה מגן נעלם לי? איננו דני,  

כאשר עושים ייעור ביטחוני, מנתק קשר העין בין האויבים לבינינו. כרגע יש שם אשלים שהעבירו 

יותר מזה, לדעתי, אין מקום, כי   אותם ועושים חלק גדול מהעבודה, עדיין אפשר לצופף אותם.

השטחים של מגן הם לא שלנו. זו התשובה כרגע, גם הטווח הוא מאוד מאוד מאוד, הרבה יותר  

   מגבולי. זה לא ארז, שם זה טווח של יריד ממש.

 

 זו התשובה של פיקוד העורף.     מר אמיר פלג:
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ה במקום איתנו רמ"ח פיקוד העורף, שאישר את המרחב הזה, הי   מר משה מורג:

ביחד, עלה על הגבעה, אישר את המיקום, הוא ראה את הזה, זה התפקיד שלו. עכשיו, להגיד לך  

על כל דבר? אף אחד מאיתנו לא עושה את זה. נסביר שנושא ההתגוננות   200%שאפשר להבטיח 

 הפרטית של כל ילד, בתוך הקמפוס, פתורה לחלוטין. ברמה מאוד גבוהה.  

ר, למעשה מתחיל בהסעות, ואתם יודעים שבשנים האחרונות, אחרי שלמדנו לקח, הקטע הרגיש ביות

ילדים  20במצב של התחממות, אנחנו את ההסעות, או דוחים אותן, או מצמצמים אותן, או מסיעים 

באוטובוס עם ליווי, ויש לנו אפשרות להכניס גם ילדים מהצד השני, אם נרצה, כי יש לנו עוד כניסות  

ל פינוי מיידי. אז לכן, יש פתרונות, אם אנחנו נכנסים למצב של הסלמה מסוימת ללא ירי. נוספות, כול

ירי, היום במרחב של עוטף עזה, למרות כל ההשקעה, נוטים לא לאפשר למידה בשדה ההסלמה, ולא  

להסתמך על המיגון המשמעותי ביותר, כי מרכיב האוטובוסים, הוא המרכיב הכי בעייתי, בגלל  

 חשופים.החשיפה. לא בית הספר דווקא, מספר קיבוצים בעיקר, שהם ממש  המרחקים, 

שעשינו השנה בכל ההסלמות, לימודים נבחנים בפינצטה, אם בכלל  ולכן, ההנחה, וגם אלה ההחלטות

אבל זה הילדים   –לקיים אותם במצב של סכנה. אז כל זה מתחבר לאיזשהו ניהול סיכונים. תגידו 

, זאת אומרת, אני לא נמצא פה מחוץ לאזור. אני מניח שאם יפתרו את  שלנו, זה גם הילדות שלי

 הבעיה של הייעור הביטחוני וישפרו אותו, אני אהיה רגוע לחלוטין. עכשיו אני רגוע כמעט לחלוטין.  

 

אוקיי, עכשיו יש לי שאלה לצוות החינוכי. מבחינת, אנחנו הלכנו     גב' נעמי פלד:

כדי לספק כיתות קטנות יותר, ורבות מבחינת כמות הכיתות. עכשיו,   לכיוון הזה של קריית חינוך,

+ ילדים. זה לא משהו שלקראת זה אנחנו פיללנו ורצינו, 30אנחנו שומעים שיהיו עדיין כיתות של 

המטרה הייתה באמת לצמצם את כמות הילדים בכיתה, ולתת להם יותר מענה מבחינה חינוכית,  

ים שיופלו לרעה מהבחינה הזאת. חוץ מזה, גם לגבי הלימוד  שעכשיו אנחנו רואים שיהיו ילד

 במרחבים,  

 

 רגע, את שאלת פה שאלה על הכיתות, ואני חושב שפה,    מר גדי ירקוני: 
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 כן, כן, זה,     גב' נעמי פלד:

 

 לא, פה את בחרת לשמוע את החצי של התשובה.     מר גדי ירקוני: 

 

המשפט שלי. אמרת כאן, את החצי השני של אז אתה גם לא שומע     גב' נעמי פלד:

אורית, שהכיתות הקטנות, מבחינת כיתות, אבל יותר ילדים בכל כיתה, אז יהיו עוד שתי כיתות,  

שלוש מורות. זאת אומרת, את אמרת שיש שכבות עם שתי כיתות, יהיו שם שלוש מורות במרחב  

 רות.כולו. זה אומר, שעל שישים ילדים יהיו פלוס מינוס שלוש מו

השאלה היא, היום יש לנו את הילדים עם הצרכים, כל אחד לגופו, שיש להם את החונכות. אבל  

 החונכות האלה, הן לא ממש מוכשרות מבחינה חינוכית.

 

 לא דיברתי על סייעת.    גב' אורית שטרית: 

 

 מורות.     גב' נעמי פלד:

 

 כן, מורה.   גב' אורית שטרית: 

 

 עכשיו, מבחינת, מצוין.     גב' נעמי פלד:

 

 הן יהיו מורות?    גב' הדס זנזורי:

 

 היא טוענת שהן יהיו מורות.     גב' נעמי פלד:

 

 כן, כן, הצוות החינוכי.   גב' אורית שטרית: 

 

 היא טוענת שהן יהיו חלק מה...     גב' נעמי פלד:
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 לא הסייעות.   גב' הדס זנזורי:

 

 מורה.  סייעת מסייעת, מורה היא   גב' אורית שטרית: 

 

סייעות מסייעות, הן עדיין יישארו סייעות לכל ילד עם הצרכים שלו.     גב' נעמי פלד:

 אז למה מלכתחילה אנחנו לא הולכים לשלוש כיתות? 

 

 כי למשרד החינוך יש תקן, אנחנו לא קובעים את התקן.   גב' אורית שטרית: 

 

עשות מהלך שלא היה פה. תראו, אמרת נכון, קריית החינוך אפשרה ל   מר אבי ינוס:

כיתות קטנות, לא היה. ורק שש כיתות, כרגע, גדולות, שעושים הכול, ואני   43כיתות, מתוכן  49

מאמין שאנחנו, אני לא יודע אם להגיד עם כולם, אבל חלקם כנראה שאנחנו נדע לטפל ולפתוח כיתה  

תלמידים   34החינוך הוא שלישית. אבל זה נתן לנו, הקרית חינוך, כי יש תקן. התקן של משרד 

שמאפשר לנו לפתוח עוד ועוד   בכיתה. אם היו לנו שני בתי ספר, לא היה לנו את המשחק הזה, אוקיי?

 כיתות, ובסופו שלד בר,  

 

שוב, זה יוצר איזשהו אי שוויוניות בין הילדים, כי עם כל הכבוד,      גב' נעמי פלד:

יכולה לתת מענה הרבה יותר, מאשר למורה שיש ילדים,  24מורה שיכולה, מורה כמורה לכיתה של 

 ילדים.  33לה 

 

 זה ברור לנו.     מר אבי ינוס:

 

 על אחת כמה וכמה, כשהם פרושים לה במרחב.      גב' נעמי פלד:

 

תלמידים, ויש כיתות, כרגע, עם   23זה ברור לנו, נכון שיש כיתות שהן    מר אבי ינוס:
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 , וזה לא... 33

 

 זה פער מטורף.      גב' נעמי פלד:

 

זה התקן של משרד החינוך, ואנחנו עושים עוד עבודה, אנחנו לא     מר אבי ינוס:

 הרמנו ידיים. עושים עוד עבודה, כדי שגם בשש כיתות האלה, ניתן להם מענה.  

 

רגע, רגע, נעמי, אני רוצה פה לעזור לאבי ותקשיבי, למה אמרתי לך     מר גדי ירקוני: 

בביקורת. בגלל שרוב הכיתות שהולכות להיות בשנה הבאה, הן הרבה יותר  שאני מעדיף חצי, לא 

 קטנות מהשלוש כיתות,  

 

 כן, אבל אני לא רוצה לשמוע בכלל את המילה רוב.      גב' נעמי פלד:

 

 רגע.    מר גדי ירקוני: 

 

 אני רוצה לשמוע שכל כיתות בית הספר,      גב' נעמי פלד:

 

אני רציתי שגם כל הילדים שלי יהיו יפים, יצא לי אחד  רגע, אבל גם   מר גדי ירקוני: 

 אולי פחות יפה. רגע, תקשיבי. 

 

 זה עדיין לא,     גב' נעמי פלד:

 

כולם מקסימים. יצאה כזאת דוגמא גרועה שאני לא יודע מאיפה היא    מר גדי ירקוני: 

 יצאה לי, רגע.  

 

 חינוך.   כל האלף ילדים, שכולם יקבלו את אותם    גב' נעמי פלד:
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רגע, תקשיבי נעמי, נעמי בגלל השעה גם יצאה לי דוגמא רעה. תמחק    מר גדי ירקוני: 

את זה מהפרוטוקול, אני אסתבך עם הילדים. נעמי, נעמי, רגע, תני לי לעזור לך. לעזור לעצמי, לא 

 ,  25-28-24לעזור לך. רוב הכיתות, אבי אמר, הן 

 

 ות יהיו כאלה. אני רוצה שכל הכית    גב' נעמי פלד:

 

רגע. תקשיבי. בשביל תקשיבי, בשביל שכל הכיתות יהיו קטנות, היום     מר גדי ירקוני: 

 מועצה אזורית אשכול, היום מועצה אזורית אשכול צריכה לשים קרוב למיליון שקל נוספים. 

 

 אנחנו שמנו כבר מיליון ₪,     גב' נעמי פלד:

 

 אסור.  גב' אורית שטרית: 

 

אסור, אסור לך, אני אמרתי בהתחלת דבריי, שאנחנו במשא ומתן     ני: מר גדי ירקו

כולל כמעט לפני כניסת השבת, על מנת שיאשרו לנו כיתות קטנות.  קשה ומפרך עם משרד החינוך. 

הדבר הזה, הוא גורף בעוטף עזה, ויש ויכוח גדול. אני אמרתי בהתחלת הדיון, גם אבי אמר את זה, 

 3או  4-תם, אנחנו מאוד מקווים לקבל בסוף את הסכמתם, לעשות את השאנחנו בדין ודברים אי

אמרתי כיתות שיש לנו, מתחת לתקן. אסור לנו לעשות דברים, בגלל זה גם כשאלכסנדרה דיברה פה, 

לה שנתנו להם הוראה להתארגן לכיתות האלה. אבל בסוף, אם לא יאשרו לנו, צריכים לראות מה 

 ת השלימה את זה,  לעשות, נביא יותר, ואז אורי

 

אז הסברתי את כל השעות שיעזרו לנו לפתוח את זה כמה שיותר.    גב' אורית שטרית: 

אבל אנחנו חייבים לעמוד בתקנים של משרד החינוך. בסוף, הבעלות על בתי הספר היא של משרד 

 , זו החלטה של משרד החינוך, לא של33-ל 34החינוך, הם קובעים תקנים. לשנות תקן, במקום 

 המועצה. אין פה איזה איש רע שעושה את זה.  
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 ניר, יש עוד שאלות?     גב' דנה אדמון: 

 

אני רוצה עוד משהו להגיד לדיון הזה, לפני ניר, ברשותכם. ואנחנו לא    מר גדי ירקוני: 

נציג את זה היום, אבל זה מאוד חסר לדיון, ושלא תחשבו ששכחתי. אנחנו מתכוונים גם להציג לכם  

אה, במליאה הבאה, את כמות הכסף שאתם שמתם בבית הספר הזה. כולל כל הסביבה  בפעם הב

 מסביב.

מיליון ₪. שזה כולל,  141אני רוצה להגיד לכם, שהמספר מתחת, הסופי, שלא תישארו במתח, הוא 

לא המועצה שמה, כן? זה כולל כל המקורות שהשגנו והכול, אבל כל בניית הקמפוס הזה, כולל אולם 

מיליון ₪, זה המון כסף. יש לכבי גם סקירה  141החדש, וכולל מרכז האומנויות, זה הספורט 

תזרימית על זה, מאוד קשה, היא לא ישנה בלילות האחרונים. אני לא חושב שזה הזמן להראות את 

זה, אנחנו נעשה מליאה הבאה, ונציג את התזרים של המועצה, ואת הקושי המתוכנן שידענו שיהיה 

 הזאת, ואת התקציבים שאנחנו צריכים לקבל. לנו בתוכנית

אבל חשוב מאוד שדיון כזה, שנגמר ידעו גם, לא רק בשוטף, שזה לא כסף בשוטף בכלל, תדעו זה אני 

 חושב סכום שאתם יכולים להיות גאים מאוד שהחלטתם להשקיע בו, בקמפוס החדש.

 

בד  עכשיו, כמו ששמתם לב, בתקופה האחרונה, העסק עו   מר ניר ים:

באינטנסיביות רבה. יש ריבוי סעיפים בקבלות ההחלטות, לפעמים קצת מתעכבת, ולפעמים הביצוע  

מקדים את קבלת ההחלטות. אנחנו ברשותכם נזמן את המליאה הבאה לעוד שבועיים, כדי להצליח  

יומיים הקרובים, זה מה שאנחנו מתכננים   –קצת לסגור את הפער הזה. אז זימון יצא בטח ביום 

ות. יש לנו לא מעט סעיפים, שאנחנו צריכים לקבל עליהם החלטות די דחופות. אז תודה רבה,  לעש

 לילה טוב,

 

 רגע, רגע, רגע,      מר גדי ירקוני: 

 

 גב' דנה אדמון  –בקשה להעלות הצעה לסדר היום  
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 לא, לא, מה לילה טוב? אני ביקשתי בקשה. צריך להתייחס אליה.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני מבקש, תראו,     י ירקוני: מר גד

 

 לדנה, לא, פה אני עונה. תראו,    מר ניר ים:

 

 אתה זוכר?    מר גדי ירקוני: 

 

 מה שדנה ביקשה? ברור.     מר ניר ים:

 

 אוקיי.    מר גדי ירקוני: 

 

 מה שדנה ביקשה, זה ועדת חינוך מועצתית.     מר ניר ים:

 

 דר היום. ביקשתי להוסיף סעיף לס    גב' דנה אדמון: 

 

רגע, רגע, דקה, לפני. אני אפילו מקדים את הבקשה לדיון בסדר היום.     מר ניר ים:

הנהלת המועצה,   –מי שדיבר על ועדת חינוך מועצתית, זאת הייתה מזל ערוסי, בישיבה שנקראת 

 שהיא ועדה סטטוטורית, לכל, 

 

 היא דיברה גם פה.     מר גדי ירקוני: 

 

 רגע.    מר ניר ים:
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 אבל גם פה.    גדי ירקוני:  מר

 

בסדר. היא דיברה גם פה. אבל הנושא דוין ודובר בהנהלת המועצה,     מר ניר ים:

שהיא ועדה סטטוטורית, ומה שנאמר, יכול להיות שזה לא רוח הדברים של המליאה, אז אנחנו נשנה. 

ה, מצד אחד. מצד נאמר שהרעיון הוא יבחן בחיוביות, נקרא לזה בלשון עדינ –מה שנאמר זה ככה 

שני, צריך לתת לשנה להיפתח, צריך להתחיל לתת לבתי הספר להתחיל את ההרצה שלהם, תוך 

 , תוקם ועדת חינוך מועצתית.  2019התכווננות לזה שעד סוף השנה, סוף דצמבר 

 

 ולא הסכמתי לזה, שיהיה ברור בזה.    גב' מזל ערוסי:

 

 ת לזה. את זה אני לא זוכר שלא הסכמ   מר ניר ים:

 

 לא הסכמתי לזה, זה מה שאתם אמרתם,    גב' מזל ערוסי:

 

 למה זו בעיה? למה זה לא יכול להיות, למה שלא נצביע,    גב' דנה אדמון: 

 

 אז אני אגיד, אני אגיד למה,    מר גדי ירקוני: 

 

לא, עכשיו אנחנו מקיימים דיון, אם מקיימים דיון, אז קודם אני     גב' דנה אדמון: 

 . אדבר

 

 ההנהלה קיבלה את ההחלטה, ותנו לי לנמק למה.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא.    גב' דנה אדמון: 
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 ואם תרצי, זכותך,     מר גדי ירקוני: 

 

 לא! אני ביקשתי להעלות לסדר היום נושא.     גב' דנה אדמון: 

 

 נעלה לסדר היום.     מר גדי ירקוני: 

 

נושא הזה. אם כן, אז כל אחד יציג את ואני מבקשת לקיים דיון ב   גב' דנה אדמון: 

 דעתו. 

 

שהמועצה  שמעתי. אני מבקש מהמליאה, לפני שזה עולה, לראות    מר גדי ירקוני: 

 נתנה לי עכשיו לדבר. אני מבקש לדחות את ההצעה הזאת, בגלל שאנחנו לא בשלים לדון בזה.  

 

 גדי, יש נהלים תקינים,     גב' דנה אדמון: 

 

 אל תפריעי, דנה.  רגע,    מר ניר ים:

 

 לא, זה מותר לי.     מר גדי ירקוני: 

 

 הנוהל התקין,     גב' דנה אדמון: 

 

 לא, לא, לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 מהנוכחים,  2/3כשאני מבקשת הצעה לסדר היום, ואם    גב' דנה אדמון: 

 

דנה, דנה, עצרי, גדי עצור גם אתה, בבקשה, עצרו שנייה. תראו,     מר ניר ים:

ר גמור. עכשיו, זכותו של כל אחד מאנשי  ך, תנו לי לדבר. זכותך לבקש סעיף לסדר היום, זה בסדזכות
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המליאה, לדבר האם הוא בעד לאפשר את הסעיף הזה, או נגד לאפשר אותו, ואחרי שנשמע את  

הדעות, נצביע. אם נחליט שזה יעלה, זה יעלה. אם נחליט שזה לא יעלה, זה לא יעלה, אחרי שנשמע 

נימוקים, של כל אחד, למה הוא חושב שזה כן צריך לעלות, או לא צריך לעלות. אז את דעתך את ה

 אמרת, אם יש לך מה להוסיף, בסדר. 

 

 לא, לא אמרתי.     גב' דנה אדמון: 

 

 אוקיי. אז,    מר ניר ים:

 

 עכשיו תן לי לדבר.     מר גדי ירקוני: 

 

עלות, לא מדובר על הסעיף, עכשיו בוא ניתן למי שחושב, בעד לה   מר ניר ים:

 מדובר האם להעלות אותו, כן או לא. גדי, בבקשה.  

 

אני מבקש מהמליאה לא להעלות את זה היום לסדר היום. אני    מר גדי ירקוני: 

ביקשתי, אני הסעיף הזה, היה בהנהלה, לפי בקשה של מזל, ולאור הלחץ האדיר שיש לנו, בלפתוח  

עבודה זה, זה לא נכון היום  , ורק פה היום בישיבה, ראיתם כמה את בתי הספר, בלפתוח אותם נכון

 להפיל, קשה לי,  

 

 לא, אני רק רציתי...     גב' מזל ערוסי:

 

בסדר, אבל לא שמעתי, בסדר. רגע, זכותה של חברת המליאה לא     מר גדי ירקוני: 

 לוותר. 

 

 זכותה, אבל אני חושבת,    גב' סילביה גרין: 
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 תהיי בעדי, רגע, תני לי להשלים.  אז   מר גדי ירקוני: 

 

 זה מספיק חשוב בשביל לדחות את זה.   גב' סילביה גרין: 

 

אז רגע, אז אני רוצה להגיד רגע, תנו לי לסיים. כבר הייתי מסיים.     מר גדי ירקוני: 

חבר'ה, תקשיבו, הנושא היום הועלה במליאה ובעקבות הלחץ שיש במחלקת החינוך, לפתוח את שנת 

עם הקריה החדשה, שזה לא דבר פשוט, אתם רואים כמה זה. אני חושב שזה לא נכון  ים, והלימוד

להפיל על אבי היום, שמי שאני רוצה שיטיל את ההצעה, ואני חושב שזה נכון מה שמזל דרשה, 

שתהיה ועדת חינוך. אני חושב שמנהל החינוך אמור להביא למליאה ולהנהלה את ההצעה ומה יהיה 

 תי הוא יעשה את זה, של וועדת החינוך.המנדט, יחד אי

 אוקטובר, זה לא נכון.    –אני חושב שלדרוש ממנו את זה עכשיו, בספטמבר 

 

 אז תגיד, יפרקו את ראש ועדת ההיגוי.     מר אמיר פלג:

 

פירקו ולא יהיה כלום, כן. ולא יהיה כלום, וחיינו ככה שלושים שנה,     מר גדי ירקוני: 

 ולא סוף העולם.   

 

 ועדת חינוך למועצה, לא רק ל...    משה מורג: מר

 

 כן, ועדת החינוך אמורה להיות לכל החינוך, לא רק לנו.    מר גדי ירקוני: 

 

 גם לדתיים, גם לחילונים.     מר משה מורג:

 

בדיוק. וזו ועדה אחרת לגמרי. ואני מבקש שהמליאה תוריד את זה     מר גדי ירקוני: 

 סוף דצמבר, אנחנו, לא רוצה לעשות את זה בהתחלת שנה,  מסדר היום, ואני מבטיח שעד
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 למה לא עד סוף אוקטובר?     מר אמיר פלג:

 

 רגע, זה עוד לא דיון.     גב' דנה אדמון: 

 

 אני הסברתי למה, בגלל שיש חגים באוקטובר,     מר גדי ירקוני: 

 

 אני יכולה גם להגיד עכשיו?    גב' דנה אדמון: 

 

ואז   גע, אחריי את תוכלי, אבל אם לא תתני לי ככה אדבר שעתיים.ר   מר גדי ירקוני: 

אני מבקש, באמת, אחרי ספטמבר יש חגים ואחרי זה צריך גם לארגן את הוועדה הזאת וצריכים  

 לראות מה באמת הדרישות.

אני חושב שלא יקרה כלום, אם עד סוף דצמבר נביא הנה הצעה מסודרת להנהלה ולמליאה, ואני  

 ד את זה מסדר היום. מבקש להורי

 

קודם כל, אם כבר אנחנו עומדים בחוקים, אז במעמד הזה, צריכים    גב' דנה אדמון: 

 להיות מוקדשים חמש דקות לכל דובר. חרגת.  

 

 ראש המועצה אין לו הגבלת זמן.    מר גדי ירקוני: 

 

מה אתה אומר, במעמד הזה? אתה יכול לבקש עוד חמש דקות    גב' דנה אדמון: 

 פות, מחבר שלא רוצה לדבר. נוס

כמה דברים, אחד, ועדת ההיגוי ביקשה להתפרק, בשביל שוועדת ההיגוי תתפרק, המליאה צריכה 

לאשר את זה, כי המליאה היא שהסמיכה אותה, זה משהו שלא עלה. ולכן, אני לא יודעת באיזה 

 מעמד זה כרגע נמצא. ועדת היגוי, לא מתפקדת, זה אחד.

ודר, למעשה, מהמהלך הזה. אתם עושים עבודה נהדרת, אתם עושים התקדמות אז אין, הציבור ה

נהדרת, אני באמת נפעמת מהרבה דברים שקורים, אבל הציבור חייב להיות באיזושהי צורה מעורב  
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בעניינים האלה. אז כרגע אין ועדת היגוי, בנופי הבשור לשעבר הייתה הנהלה ציבורית, או איך שזה 

 כול לעזור לי? לא נקרא, משה אתה י

 

 שמה?    מר משה מורג:

 

 בנופי הבשור?     גב' דנה אדמון: 

 

   הייתה הנהלה ציבורית?   מר משה מורג:

 

הייתה הנהלה ציבורית, שהמשיכה את התהליך, וכך חלק, הציבור    גב' דנה אדמון: 

  היה שם.

 

מכן, הייתה ועדת היגוי להקמת בית הספר, נתחיל בזה. ולאחר    מר משה מורג:

 הוקמה, זה כבר המנכ"ל היה שם, הנהגה ציבורית,  

 

 הנהגה ציבורית.     גב' מזל ערוסי:

 

 שטיפלה בדברים השוטפים אחרי שזה הוקם.     מר משה מורג:

 

בסדר, היה לציבור מקום להשמיע ויכולת להשפיע על התהליך. כרגע,     גב' דנה אדמון: 

ושים את תפקידם. שאני מכבדת אותם מאוד, אבל אני  אין לציבור שום נגיעה, רק בעלי התפקידים ע

חושבת שהמוצר הסופי, סליחה על המילה הזולה, המוצר הסופי הוא מוצר של הציבור, וחייב שיהיה 

 מרחב לציבור להביע את דעתו.

לא יתכן, שאתה תגיד לי עכשיו, אחרי שהבטחת פה, במעגל הזה, שמיד כשתתפרק ועדת ההיגוי, 

חינוך, לא פעם אחת ולא פעמיים. זה היה ספטמבר, עכשיו אנחנו רצנו לדצמבר. אני  אנחנו נקים ועדת

מצטערת, אני חושבת שזה עניין הכרחי, גם אם נחכה עוד שבועיים, זה הרבה מדי עבורי, אני חושבת  
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 עבור כל הילדים של המועצה. אנחנו מבקשים שלציבור יהיה מקום להשפיע על הדברים האלה.  

 

 נבחרי הציבור הם לא הציבור?   וקרט: מר חנניה או

 

 איפה.    גב' דנה אדמון: 

 

 ראש מועצה, מליאת מועצה,   מר חנניה אווקרט: 

 

 חבר'ה, בואו, השעה ממש מאוחרת,    מר ניר ים:

 

 דקה,    מר דני ברזילי: 

 

אני אתן לך, כמובן, אבל כמה שאפשר בשקט, בשלווה, בואו נדבר     מר ניר ים:

 ביע עמדות חד משמעיות. אחר כך נקבל החלטה. חבר'ה, בואו, בבקשה. ברור, בואו נ

 

אני חושב שיש קונצנזוס שהמוסד הזה צריך   –שני משפטים, א'    מר דני ברזילי: 

להיות, או כמעט קונצנזוס, אני מקווה. הוויכוח הוא על העיתוי, שלא לדבר על זה שאין כל כך קשר,  

בין זה, ועדת חינוך צריכה להתעסק מאפס עד שמונה עשרה, לא  כמו שאמרו כבר, בין ועדת היגוי ל

רק בבית ספר יסודי, ובחינוך הבלתי פורמאלי ובסמים, ולא יודע, הרבה דברים אחרים. זה לא 

 במקום ועדת היגוי, אין בכלל קשר בין שני הדברים.  

, יותר חודש, אני  פחות חודש –ואם צריך ועדת חינוך, בואו נעשה אותה כמו שצריך, וזה לא בוער 

הצעה, בהנחה שיש הנחיה שהגוף הזה צריך לקום, אין שום מניעה, כמו שאמרו, אם חושב שה

 שלושים שנה היינו בלי, אז זה עוד שלושה חודשים נהיה בלי, אני באמת לא רואה בעיה. 

 

אוקיי, אני רק אצרף את דעתי, אם יותר לי. אז כמו שאמר דני, גם    מר ניר ים:

ב ככה. אני חושב שנכון למועצה להקים גוף חזק, גוף בריא, גוף שיש זמן לחשוב איך הוא אני חוש
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צריך להיות, שיהיה לו אחר כך את הכוח המתאים, שתהיה לו את היכולת, מאשר להזדרז ולבנות 

 משהו שאחר כך אולי נצטער על זה שהוא קם, באופן שהוא קם.

תר, או בחודשיים פחות, לא רואה את הדבר העקרוני, לכן אני לא ממרום גילי, אני לא רואה בחודש יו

באמת, כמו שאמר גם גדי, אנחנו מבקשים, דיברנו על זה, חשבנו ככה זה נכון. אין ספק, ועדת חינוך  

   מועצתית, זה דבר שצריך לקום, רק התזמון.

 

  ,2018אני רוצה להצטרף למה שחנניה אמר, במדריך לנבחר אוקטובר     מר אמיר פלג:

מפורט לך אחד לאחד בדיוק מה זה ועדת חינוך, מה תפקידיה, מה יעדיה, מתי היא נפגשת, מי מרכיב 

 אותה, מי לא נמצא בה, מי כן נמצא בה.  

 

 לא צריך לעבוד בזה.     גב' דנה אדמון: 

 

הכול מוכן, לא צריך לעבוד על זה, חוסך לאבי עבודה, וחוסך לכם,      מר אמיר פלג:

 רק להביא החלטה ולהקים את הוועדה.  הכול רשום, צריך

 

 אבל אולי יש לנו תוספות?     מר גדי ירקוני: 

 

 אין, אבל יש את הבסיס, אם אחרי זה נוסיף, נהדר.      מר אמיר פלג:

 

 ועדת חינוך, מי אמר לך שזה סטטוטורי?     מר גדי ירקוני: 

 

 זה לא סטטוטורי.      מר אמיר פלג:

 

 ים לדחות.  אתם רוצ   גב' דנה אדמון: 

 

 אנחנו רוצים אחרת אולי, אני לא מכיר את זה.     מר גדי ירקוני: 
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 השאלה אם ועדת ההיגוי שהתפזרה, אולי יכולה, חלקה,    מר דודי אלון:

 

 לא,    מר גדי ירקוני: 

 

 להישאר בפרק הזמן הזה, ב...    מר דודי אלון:

 

יון היום התארך, היינו אמורים  דודי, אני חושב שאחד, מתוך זה שהד   מר גדי ירקוני: 

 גם להודיע, היינו צריכים להגיד שוועדת ההיגוי הפסיקה, התפזרה.  

 

 מבקשת.    גב' דנה אדמון: 

 

 פוזרה מרצון.     מר גדי ירקוני: 

 

 לא. לא.    גב' דנה אדמון: 

 

 כן, זה הסיכום היה, מה לא?    מר ניר ים:

 

 זה הסיכום.    מר גדי ירקוני: 

 

ועדת ההיגוי לא התפזרה מרצון, ועדת ההיגוי הצהירה חד משמעית    דמון: גב' דנה א

 שהיא לא, 

 

 תקשיבי, אני מבקש, דווקא רק על ועדת זה אולי,     מר גדי ירקוני: 

 

המליאה הצהרתית, יכולה גם להתנגד להתפזרות, זה מסר לציבור.   מר סיגל פביאן: 
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שצריך משהו במקום, שצריך הנהלה ציבורית,   זה נשמע סרקסטי, זה נשמע לא נכון, אבל האמירה

בתור תמיכה לכל הדבר  שצריך מישהו שייתן תשובות לציבור, זו אמירה שצריכה לצאת מהמליאה 

 הגרנדיוזי, וזה צריך למצוא פתרון, וזה מה שבאים להגיד.

אה,  שהיום, נשארנו בלי כלום, ואז צריך איזשהו, יש שבועיים עכשיו, עד הישיבה הבאה של המלי

בואו תביאו איזושהי הצעה שנוכל לצאת קדימה עם משהו אחר, לתת תשובה לציבור, לתת תשובה  

למה שקורה. כי יש הרבה הרבה שזורם לא תחת, אנשים ממש כועסים על כל מה שקרה. אז אנחנו  

 צריכים לתת איזושהי תשובה. 

 

 על מה כועסים?     מר גדי ירקוני: 

 

 ם,  תראו, כדי שתקו   מר ניר ים:

 

 על מה כועסים?  אל תפתח את זה עכשיו ,באמת.    גב' מזל ערוסי:

 

כדי שתקום ועדת חינוך מועצתית, צריך באמת ללמוד, כמו שאמר    מר ניר ים:

 אמיר, ללמוד מספר הכללים, מה היא צריכה לעשות, 

 

 זה קיים.    גב' דנה אדמון: 

 

ה, יכול להיות שני לילות. אחר  הכול בסדר, יכול להיות שזה לוקח ליל   מר ניר ים:

 כך צריך לחפש את האנשים, 

 

 אבל אני לא מדבר על ועדת חינוך, אתם מדברים.    מר סיגל פביאן: 

 

 רגע, הדיון כרגע,     מר ניר ים:
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היא ביקשה להעלות סעיף שבסוף אנחנו דנים בלי להצביע, אם דנים    מר סיגל פביאן: 

 בסיס מה שקרה עם ההתפזרות של הצוות היגוי.  או לא, והיא ביקשה להעלות סעיף, על

 

 לא, בוא לא נערבב.     מר ניר ים:

 

 לא, לא.    מר גדי ירקוני: 

 

חבר'ה, בואו נחליט שהסיפור של ועדת ההיגוי, הוא הסיפור של ועדת     מר ניר ים:

עצמה,   ההיגוי. לטוב, לרע, לאיך קרה והויכוח הוא חסר טעם, אם הוועדה הזאת החליטה לפזר את

או שמישהו החליט בשבילה. בסופו של דבר, הייתה ישיבה, יש לזה סיכום, די ברור מה היה שם, אבל 

 לא נפתח את זה כאן כרגע, כי זה לא קשור לעניין. 

מה שכן, הצורך בלהקים ועדת חינוך אזורית, מועצתית, שתשלב את התושבים, ואת הציבור בעשייה 

. חייב וצריך ויקום. כל השאלה כרגע, וכל מה שדנה, אני מתרגם, החינוכית, הצורך הזה ברור לכולם

רוצה להביא להחלטת המליאה, היא מתי לעשות את זה.  מחר בבוקר? או תוך שלושת החודשים,  

 ארבעת החודשים הקרובים. זה הסיפור. ולכן,  

 

אני אוסיף ואומר לתרגום שלך, שהסיבה שאני חושבת שצריך לקום     גב' דנה אדמון: 

 מחר בבוקר, זה בגלל שאין מענה לציבור כרגע.  

 

 אוקיי, בסדר.     מר ניר ים:

 

 אז אתה לא רוצה להקים ועדת חינוך, אני יכולה לקבל את זה,    גב' דנה אדמון: 

 

אני כן רוצה. אוקיי, חברים תקשיבו, לדעתי, דנה, לדעתי אמרנו, כל    מר ניר ים:

כל אחד בהיגיון שלו וזה בסדר. אני מעלה להצבעה, האם אחד באמת ניסה לשכנע כמיטב יכולתו, ו

 להקים כאן לאלתר, ועדת חינוך. המליאה תחליט, אני מעלה את הסעיף.  
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 להעלות את הסעיף. אין לך קוורום.    מר דני ברזילי: 

 

ניר, מה שאני מציעה, שתרשום את זה לסדר היום, בעוד שבועיים    גב' מזל ערוסי:

תעמיסו בנושאים. אם רוצים לדון בנושא הזה, אז נדון בנושא הזה בעוד  תתקיים מליאה, אל 

 שבועיים. 

 

 אפשר לראות בזה הסכמה?    מר ניר ים:

 

 סעיף ראשון בעוד שבועיים?    גב' דנה אדמון: 

 

 אני רציתי להגיד את זה בהתחלה, היא לא הסכימה.    מר גדי ירקוני: 

 

 תב"רים ולא זה,  סעיף ראשון, לא אחרי   גב' דנה אדמון: 

 

 לא, האם לכלול את זה בסדר היום או לא.     מר גדי ירקוני: 

 

 של המליאה?    גב' מזל ערוסי:

 

 הבאה.    מר גדי ירקוני: 

 

 במקום הראשון.     גב' מזל ערוסי:

 

גדי, אני ביקשתי, לפי הנוהל בתחילת הישיבה הזאת להוסיף לסדר    גב' דנה אדמון: 

 היום. 
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 אוקיי.    ני: מר גדי ירקו

 

אם דוחים את זה לישיבה הבאה, אז זה נכנס כסעיף לסדר היום? לא     גב' דנה אדמון: 

 הבנתי. 

 

 כן.     גב' נעמי פלד:

 

חבר'ה, זה יכנס כסעיף לסדר היום, לא לדיון אם זה יכנס כסעיף או    מר גדי ירקוני: 

 לא יכנס כסעיף. כסעיף.  

 

את בקשתך להעלות את זה היום לסדר היום,  דנה, האם את מסירה    מר ניר ים:

 כנגד זה שבמליאה הבאה, שבעזרת השם, תתקיים בעוד שבועיים, יופיע כסעיף בסדר היום, מסכימה?  

 

 מבחינת סדר היום, כן.     גב' דנה אדמון: 

 

 שיש החלטת הנהלה שכבר קיבלה.    מר גדי ירקוני: 

 

 זה. אבל גם בנוהל צריך לכבד את    גב' מזל ערוסי:

 

אני רק רוצה להגיד שאת הסדר של סדר היום, אנחנו נקבע, כי לנו יש    גב' כבי שקולניק: 

 אחריות גם על התקציב, גם על תב"רים וגם על התנהגות המועצה. עם כל הכבוד.
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 __________________ 
 גדי ירקוני

 המועצהיו"ר 

__________________ 
 ניר ים

 המועצהמזכיר 
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 ותריכוז החלט
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 8#2019: הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה החלטה

 
 אישור תבר"ים. . 5

 
 אלף ₪,   160-ב 1138: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד החינוך 

 
צים והרחקת סיכוני  ניקוי גדרות מקו – 1171: הוחלט פה אחד לאשר את הקמת תב"ר החלטה

 שריפה. 

 
 תשתיות להרחבת היישוב.  –גבולות  – 160: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד השיכון, התחייבות היישוב  

 
 ושינוי שמו לסקר שטחים פתוחים.  סקר אקולוגי - 1172: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 ישראלרשות מקרקעי  מקורות מימון:

 
 נגישות ראייה במועצה.  – 1173: הוחלט פה אחד לאשר את הקמת תב"ר החלטה

 
 שינוי תב"ע.  –נחלות  40תוספת  –נווה  – 1175: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 
 אלף ₪.  55שער ביטחון קדמי, תב"ר בסך  –נירים  – 1176: הוחלט פה אחד לאשר את תב"ר החלטה

 הביטחון. מקורות מימון: משרד 

 
 עבודות תשתית ופיתוח סביבתי.   –בני נצרים  –  1177: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: התחייבות היישוב
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 ש"ח.  226,000גן ילדים בסך  –סופר  –  1178: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד החינוך

 
 שיפוץ גגוני מגן.  –בית ספר ניצני אשכול  – 1127לת תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר הגדהחלטה

 אלף ₪.  250הגדלה בסך 

 מקורות מימון: משרד החינוך

 
 ₪. 1,300,000תשתיות שלב ג'  –שדה ניצן  –  1181: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה
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 אלף ₪. 150-ע בהנגשת שמ – 1041: הוחלט פה אחד לאשר את הגדלת תב"ר החלטה

 מקורות מימון: משרד החינוך

 
 שלוש כיתות יבילות לבית ספר נווה בנות. –  1179: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 מקור מימון: משרד החינוך

 
 הצללה במגרש המשחקים פיס ירוק   –יתד  – 1183: הוחלט ברוב קולות לאשר הקמת תב"ר החלטה

 
גן צבר שיפוצים במוסדות חינוך.   –מבטחים  – 1185מת תב"ר : הוחלט פה אחד לאשר הקהחלטה
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 סיוד וריהוט לבתי ספר   –  1188: הוחלט פה אחד לאשר הקמת תב"ר החלטה

 
 גן פרפר.  –למי יוסף ת – 1187: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 
 נעם נצרים רכישת מחשבים   –בני נצרים  – 1189: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה

 
 רכישת מחשבים  –נווה תלמוד תורה  – 1190: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה
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 רכישת מחשבים –אולפנה   – 1191: הוחלט ברוב קולות  לאשר הקמת תב"ר החלטה
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