פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס' 320/
שהתקיימה ביום  00.4.11במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,אביטל הכט (אבטליון) ,עופר ירושלמי (אשחר) ,קובי סבן (גילון) ,מירה חפץ
(חרשים) ,נועם דיצ'ק (כישור) ,מאיר יעקובי (לבון) ,גדי זיגלמן (מכמנים) ,חזי כפיר (מנוף) ,רונן גל (מעלה
צביה) ,יצחק בוכריס (מורשת) ,סעיד סואעד (סלמה) ,גידי אהרוני (עצמון) ,עטאללה ניקולא (ראס אל עין),
אייל זוהר (צורית) ,יואב פיסטינר (רקפת) ,חיים ריס (שורשים) ,חדווה ליבנת (תובל).
חסרים :מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,ברוך רוזן (הררית) ,טהא פעור (חוסנייה) ,איתן קונצ'ינסקי (חלוץ) ,רן
אקרמן (טל-אל) ,צביקה פאר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,טל יער (יעד) ,עיד סואעד (כמאנה) ,גדעון רודוביץ
(כמון) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,יוסי לוי ( מורן) ,ירון מאיר (מצפה אבי"ב) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,דיוויד היימן
(קורנית) ,ג'יימי גרשונוביץ (שכניה).
נכחו :מושית פיינשטיין (אשבל) ,ישראלה אלוני ומנהלי בתי הספר :מוחמד סואעד ,מחמוד סואעד ,צילה
אדלשטיין ,אורלי ירוסלבסקי ,תמי דומאי ,אלקה אמיתי ,מיקי נבו ,עידית קמחי (לסעיף ג') ,ד"ר ויקטור פרידמן
(לסעיף ד') ,רומה מנור ,בטי שוייצר.

א .אישור פרוטוקול:

פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס'  1211מיום  10.3.11אושר.

ב .דיווח ראש המועצה:
נאמני בטחון – התקיים כנס עם נאמני הבטחון בישובי משגב ,בו ניתנה הערכת מצב
ומידע עדכני .ארז הוסיף כי נעשה מאמץ גדול כדי להבטיח שמירה בגני הילדים ולשם כך,
תגענה כנראה בשבוע הבא מורות חיילות .הישובים יעודכנו על אופן ההערכות( .מאוחר
יותר ,במהלך השבוע שאחרי ,קבלנו הודעה על ביטול הגעתן של המורות החיילות
למשגב).
פרוגרמה של משרד השיכון – התקבלה הודעה מהמינהל לבניה כפרית לפיה אושרה
השתתפות של כ -5מיליון שקלים בפרויקטים שונים בישובי משגב ,במסגרת תכנית
העבודה המאושרת לשנת  1111של משרד השיכון .ארז יוציא הודעות לישובים בהתאם.
כבישים  -בהתאם לסיכום שהתקבל בפגישה עם מר יוסי קופ  -סמנכ"ל מע"צ ,ישודרגו
בשלבים שני כבישים :כביש הר כמון (המאפשר גישה לישובים מכמנים ,כמון וכמאנה)
וכביש רכס יודפת הררית .עד סוף שנה זו יושלם התכנון המפורט לשני הכבישים (כפוף
ללו"ז מע"צ) ומיד עם סיומו ,יבוצע שלב א'.

ג .אישור תב"רים:

מליאת המועצה אישרה את רשימת התב"רים הרצ"ב.

ד .הצגת בתי הספר השונים במשגב:

בטרם פינתה את "הבמה" למנהלי בתי הספר ,הודתה ישראלה אלוני  -מנהלת אגף
החינוך ,לחברי המליאה על נכונותם לבוא ולשמוע על החינוך  -הפעם לא מההיבט
התקציבי .היא ציינה כי לומדים במערכת החינוך במשגב כ -0,111ילדים והוסיפה מספר
מילים על הפעוטונים גני הילדים:
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פעוטונים  -עפ"י מדיניות המועצה עד היום ,הישובים הם שאחראים על הניהול והטיפול
בפעוטונים ואילו המועצה אחראית על הליווי והדרכת המטפלות ועל תקצוב המשאבים.
בשלב מסוים מערכת החינוך מצאה את עצמה בדילמה בין האחריות לסמכות והחליטה
לבחון את הנושא מחדש .שנה זו נקראה "שנת מעבר" והוועדה שבודקת את הנושא תביא
בקרוב את המלצותיה בפני המליאה.
גנים  -לאור מצב ההיעדרויות בקרב הסייעות בגנים ,החליטה מערכת החינוך להתמקד
השנה במגזר זה והכוונה היא להפעיל מודל של שכר עידוד ולתגמל את הסייעות שלא
נעדרות מהעבודה.
בהמשך הציגו מנהלי בתי הספר השונים במשגב את בתי הספר שלהם ושמו דגש על
הדברים הייחודיים הקיימים בהם:
בי"ס יסודי סלמה ( 481תלמידים)  -מנהל :מחמוד סועאד.
מחמוד ציין כי השנה הצטרפו תלמידים מערב אל נעים .זאת ,בהתאם למדיניות המועצה,
לפיה יש לשאוף לכך שכל ילדי משגב ילמדו בבתי הספר במשגב.
בי"ס יסודי הר גילון ( 484תלמידים)  -מנהלת :אלקה אמיתי.
אלקה שמה דגש על תאוריית האינטלגנציות המרובות הנהוגה בבית ספרה וציינה כי,
בקיץ שעבר זכו כל המורים להשתלמות בתחום זה בארה"ב.
חט"ב וחט"ע צומחת בסלמה ( 141תלמידים)  -מנהל :מוחמד סועאד.
מוחמד הדגיש את חשיבותה של החטיבה העליונה ,שאמורה בין היתר למנוע נשירת
תלמידים המסרבים להשתלב בבתי הספר בכפרים השכנים.
בי"ס על יסודי ( 0411תלמידים)  -מנהל :מיקי נבו.
לפי דעתו של מיקי ,ההתמקדות אינה צריכה להיות בציונים או בתעודה (יחד עם זאת,
כ -81%מהתלמידים מסיימים עם תעודת בגרות מלאה!) אלא בתהליך שעובר התלמיד ועם
איזה כלים הוא יוצא מביה"ס כדי להתמודד בהמשך עם המערכות השונות.
בי"ס יסודי מורשת ( 045תלמידים)  -מנהלת :צילה אדלשטיין.
צילה ציינה כי מדובר בבי"ס צומח שגישתו החינוכית מושתתת על תכנית ייחודית
תורנית-סביבתית וטיפוח הייחודיות והמיוחדות של כל תלמיד.
בי"ס יסודי משגב ( 401תלמידים)  -מנהלת :תמי דומאי.
בגישתו החינוכית ,ביה"ס מכיר בשונות בין הילדים באישיותם ,כישוריהם וקצב הלמידה
שלהם ,מגמיש תכניות לימודים ומתאים אותן לתלמידים ,לסביבה ולזמן.
תמי הוסיפה כי ביה"ס החליט להתמקד השנה במורשת ישראל  -הוכנה תכנית לימודים
שמשלבת את הסבים ודודים מבוגרים.
בי"ס "תבנית החינוך המוזהב" במעלה צביה ( 011תלמידים)  -מנהלת :עידית קמחי.
עפ"י תפיסתו החינוכית של ביה"ס ,יש לשאוף לאפשר ליכולות הטבעיות הטמונות
בילדים להתפתח ולבוא לידי ביטוי במהלך התבגרותם ,כיחידים וכקבוצה2חברה.
בי"ס יסודי הר שכניה ( 401תלמידים)  -מנהלת :אורלי ירוסלבסקי.
בבי"ס הר שכניה מאמינים כי ילד שמפתח את יחודו בסביבה תומכת ,ילמד בהנאה ויהיה
פתוח לצורכי הזולת .לכן ,שם ביה"ס דגש על חשיבותם של מספר עקרונות וביניהם לתת
מקום לפרט ,לייחודו ולפוטנציאל הטמון בו.
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בי"ס יהודי-ערבי "גליל" ( 011תלמידים)  -מנהלים :תמי דומאי וכמאל אבו יונס.
תמי ציינה כי ביה"ס פועל כבי"ס ניסויי דו-לשוני ,דו-לאומי .תכנית הלימודים מחויבת
לערכי הדמוקרטיה ושואפת להכשיר את הבוגרים לאתגרי האזור תוך מודעות לצרכיו
ולרצונותיו של כל ילד.
ארז הודה לכל המנהלים והציע לארגן לחברי המליאה סיור בבתי הספר השונים.

ה .הצגת תהליך הכנת החזון החינוכי למשגב:

ארז ציין כי ,לאחר שנים רבות של עשייה בתחום החינוך ,החלטנו לעצור ולשאול את
עצמנו "לאן אנו הולכים ?" הוא הוסיף כי עצירה זו באה דווקא מתוך חוזק והכוונה היא
לפנות לציבור ,לנסות להבין מה הוא רוצה  -מבחינה טכנית וערכית ולשתף אותו בתהליך
פיתוח החזון החינוכי של המועצה.
ישראלה אלוני הוסיפה כי ד"ר פרידמן  -פסיכולוג ארגוני ,הציג מודל שנראה מתאים
והוחלט לנסות לפתח אותו במשגב.
ד"ר פרידמן ציין כי תהליך זה מבוסס על נתונים ומשלב דיון ומחקר .מטרתו להוביל לכך
שאפשר יהיה להגדיר חזון משותף לאוכלוסיה כמה שיותר רחבה :נבחרי ציבור ,קהילה
ואנשי מקצוע .כל קבוצה תעבור תהליך נפרד של בירור ובסוף  -כולם יחד ינסו להגיע
לדיאלוג.
ד"ר פרידמן הוסיף כי יחולק לכל חברי המליאה שאלון שהם מתבקשים למלא לאחר
חשיבה .הוא יעבד את הנתונים שיתקבלו ויציג את התוצאות באחת הישיבות הקרובות.
יתקיים דיון ,שמטרתו להגיע למכנה משותף.
ישראלה הודתה לחברי המליאה על נכונותם להשתתף בתהליך הבחינה ובקשה להחזיר
את השאלון בהקדם.

ו .ש ו נ ו ת :
ועדת הנחות – מליאת המועצה אישרה את הצטרפותם של דני עברי (יודפת) ומירה
חפץ (חרשים) לועדת ההנחות .הרכב הועדה הוא כדלקמן:
ירון מאיר (מצפה אבי"ב)
דני עברי (יודפת)
מירה חפץ (חרשים)
עו"ד קובי קורין
שלמה אלקחר  -מנהל צוות גזברות
אורנה שוייצר  -מנהלת המחלקת לשירותים חברתיים
נרשמה נכונותו של נועם דיצ'ק (כישור) להצטרף לועדה אם וכאשר אחד החברים יפרוש.

ארז קרייזלר
ראש המועצה

רשמה:
בטי שוייצר
3

4

