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 //19' פרוטוקול מישיבת מליאת המועצה מס
 במשגב 99.2.11שהתקיימה ביום 
 

 
ברוך , (דמיידה)דעוף -מוחמד אבו, (אשחר)סקוט מן , (אבטליון)דוד סופרין , (ר"יו)ארז קרייזלר : השתתפו

שלום לטמן , (יעד)עמיקם מתוקי , (ודפתי)דני עברי , (אל-טל)יוסי שפר , (חרשים)לורה נייס , (הררית)רוזן 
דני דוידי , (ב"מצפה אבי)רון שני , (מכמנים)מנוח שמלץ , (מורן)יוסי לוי , (לוטם)יוסי בן סימון , (כישור)
עיד סואעד , (תובל)חדווה ליבנת , (שורשים)הרי רודס , (קורנית)גדי כץ , (עצמון)דב וינגרטן , (מעלה צביה)
 (.אזור עודף)טהא פעור , (כמאנה)

אבי , (לבון)אריה דהן , (כמון)גיא ניר , (יובלים)יעקב ליכטר , (חלוץ)יון אפסון 'ג, (גילון)יוסי קסנר : חסרים
אורי , (צורית)יפתח מיכאלי , (פלך)אירינה טרסיוק , (סלמה)עלי סואעד , (מורשת)אורי פיק , (מנוף)חנין 
 (.שכניה)טוביה קורנפלד , (רקפת)יפה 
חנה , צביה כפיר מקרן קרב, אפי סטולרסקי, תמי דומאי, מיקי נבו, ישראלה אלוני, (מורשת)יר דני נ: נכחו
 בטי שוייצר, רומה מנור, ענת וייס, (כמאנה)מחמוד סואעד , אבי נטע, אבי דורון, קרן

 
 
 

, דוד סופרין מאבטליון: ארז קרייזלר פתח את הישיבה ובירך את הנציגים החדשים במליאה
מאחלים הצלחה . שהחליף את ישראל עוז, מעצמון, שהחליף את אביטל הכט ודב וינגרטן

 .לנציגים החדשים ומקווים לשיתוף פעולה פורה
 

 :עדכון תכנית אב לחינוך
 

י מליאת המועצה בשנת "ואושרה ע 9111שהוכנה בשנת , ארז ציין כי תכנית האב לחינוך
. ובינוי במוסדות החינוך במשגבהיוותה מאז בסיס לפעילות בתחום אזורי הרישום , 9111

. הורגש הצורך בעידכון התכנית הקיימת, לאור הגידול והצמיחה המהירים באזורנו, לאחרונה
שאושרו , הוקמה לשם כך והגישה המלצות, בליווי אנשי משרד החינוך, ועדת ההיגוי

 . י משרד החינוך ומובאים לאישור המליאה"עקרונית ע
 

 .עדכון תכנית האב נדון בהנהלת המועצה והומלץ על ידה לאשור במליאה
 

הביעה את שביעות רצונה מכינוס ישיבת מליאה , מנהלת מערכת החינוך -ישראלה אלוני 
, אלקה אמיתי)מיוחדת לנושא החינוך והתנצלה בשם מנהלי בתי הספר שלא הצליחו להגיע 

 .ונציגי משרד החינוך( מוחמד סואעד ומחמוד סואעד, אורלי ירוסלבסקי
 

ישראלה דיווחה על אופן עבודתה של ועדת ההיגוי והרחיבה לגבי כל אחד מהנושאים בהם 
 : התמקדה הועדה

 

הוצעו מספר חלופות והיתה התיחסות מיוחדת לגבי  - ארגון מחדש של אזורי רישום
בהמשך לבקשת משרד החינוך לבדוק את הנושא בהקשר , ס הר גילון"אזור הרישום של בי

בסופו של . ז מרום גליל"הנמצא בקיבוץ פרוד והשייך למוא" נוף הגליל"ס "למיפוי של בי
כיתות ולא יהיה שינוי באזור  99ס הר גילון יהיה בן "לפיה בי', דבר נבחרה החלופה א

 .הרישום
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אם הדבר , ישראלה חזרה ואמרה כי לא ישוחררו ילדים לבתי הספר במעלה צביה או בתפן
 .ס הר גילון"יפגע בתקנים של בי

 

 :  בין ההמלצות שסוכמו - ארגון ומיפוי מחדש של כל המגזר הבדואי

 ז משגב כאזור תכנוני אחד ואין הצדקה ליצור "יש להתייחס למגזר הבדואי שבתחום המוא 
 .הפרדה   

 שיכלול גם את תלמידי חוסנייה, יש להקים בית ספר צומח בכמאנה. 
  

 -כאשר טהא פעור מחוסנייה , התנהל ויכוח בין נציגי כמאנה ונציגי חוסנייה, סביב נושא זה
עמד על כך שילדיהם ימשיכו ללמוד בנחף ואילו עזיז ומחמוד  -פזורה שטרם הוכרה כישוב 

 .ס בכמאנה יותנה בצירופם של ילדי חוסנייה"סואעד מכאנה מחו על כך שהקמת בי
 

ילמדו בתחום  חשוב שכל ילדי משגב -י הראייה הכוללת של המערכת "עפ, ארז ציין כי
כפי שזה קורה , אחרת אנו נדרשים לקחת אחריות על מערכת שאינה באחריותנו, שיפוטה

אבל מדובר בתהליך וצריך לממש אותו בצורה , ארז הוסיף כי יש לשנות מצב זה. היום
 .מובנית ומושכלת

 
נרשמה מחאתם של הנציגים הבדואים על כך שלא הוזמנו לדיון בנושא זה אצל מנהל המחוז 

 .במשרד החינוך
 

ר ועד "יו -דעוף -י בקשתו של מוחמד אבו"עפ, ישראלה סיכמה את הנושא בהבטחה לבדוק
מכפר מנדא לכאוכב , האפשרות של שינוי אזור הרישום עבור תלמידי דמיידה, מקומי דמיידה

 .או אעבלין
 

, דיס על יסו"לאור הגידול המהיר של אוכלוסיית התלמידים בבי - החינוך העל יסודי
מ "ע, שנתיים במרכז השרותים במשגב-הומלץ להיערך לפיצולו לשני בתי ספר נפרדים שש

ס יסודי "הקמתו במשגב של בי -משמעות המלצה זו . שיוכלו להשתמש במתקנים הקיימים
 .שנים 3תוך  -ל "מימוש ההמלצות הנ. חלופי לזה הקיים

 
עמיקם מתוקי : הביעו חברי מליאה מספר הסתייגויות -למרות שרעיון הפיצול נראה להם 

, בתי ספר באותו קמפוס ורון שני 2הביע דאגה לגבי היכולת האופרטיבית להפריד 
 .סבר שיש לקחת פסק זמן ולבדוק מודלים בארץ או בעולם, כשלעצמו

 
וישראלה הזמינו את חברי המליאה המוכנים לתרום  -ס על יסודי "מנהל בי -מיקי נבו 

 .להצטרף לועדת ההיגוי, החינוכיים והכלכליים של פרויקט כזה בחשיבה ובחינת ההביטים
 

כיתות  1-1הרעיון הוא להקים אשכולות גנים מעורבים של  - התייחסות לאשכולות גנים
ישרלאה (. סלמה, מורשת, הר שכניה, כמו הר גילון)באזורים בהם מספר הילדים מצדיק זאת 

ניתן יהיה להציע  -ציינה כי משרד החינוך בודק את הנושא בכללותו ואם המליאה תאשר 
 .שמשגב תהיה פיילוט

 

 .י הנחיות משרד החינוך"לא נבדק עפ - התחום הממלכתי דתי
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 :שנתקבלו ברוב קולות, הציע ארז את ההצעות הבאות, לסיכום
 

 (0: נמנע - 0: נגד - 91: בעד) במגזר היהודי

   ס יסודי "בהקשר לאזורי רישום ובינוי ביאישור עדכון תכנית האב לחינוך למגזר היהודי 
 .במשגב, משגב    

  ס על יסודי משגב "הקמת צוות היגוי לבדיקת המלצת תכנית האב בהקשר לפיצול בי 
 .חודשים 6ועדכון המליאה תוך     

  ס ממלכתי דתי במורשת בהתאם לעקרונות תכנית האב "הקמת בי. 

   בהתאם להמלצת תכנית האב -אשכולות גנים. 
 

 (9: נמנע - 0: נגד - 91: בעד) במגזר הבדואי

  ס יסודי צומח בכמאנה"המלצה על הקמת בי. 

  יצירת אזור רישום בתהליך שיותאם לאופי האוכלוסיה ולתהליך הקמת הישובים. 

  בהתאם להמלצות תכנית האב -ס על יסודי בסלמה "הקמת בי. 
 
 

לאריה ארנר ולכל מי שסייע והשקיע מאמצים , לישראלה אלוני, בשם המליאה, ארז הודה
 !יישר כח . בעדכון תכנית האב לחינוך

 
 
 
 

 ארז קרייזלר         :רשמה
 ראש המועצה        בטי שוייצר

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


