לשכת ראש המועצה
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א .אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מישיבת הנהלת המועצה מספר  9045.מיום  ,11.59.195.אושר פה אחד.

ב .המלצה למבנה בית הספר העל יסודי -
ראש המועצה פתח ואמר כי אנו נכנסים לתהליך לא מתוך מחשבה כי בית הספר לא מתפקד כיום כראוי
אלא להיפך ,הוא ממוקם בעשירייה הראשונה בארץ בהרבה פרמטרים .המערכת היום מצוינת וכל צעד
שיחולט ,יבוצע בזהירות וברגישות ,זאת בכדי להמשיך ולשפר.
לאור צפי גידול ל 1.99 -תלמידים בעוד  59שנים .מדובר בתהליכים ארוכי טווח שישומם יכול לקחת .-1
שנים ואף יותר.
תהליך הבחינה עצמו היה ארוך ומקיף וכלל מינוי וועדה שמורכבת מאנשי מקצוע וכללה את מנהל בית
הספר וסגניותיו ,מפקח משרד החינוך ,ראש המועצה ,מנכ"ל המועצה ,מנהלת אגף החינוך ויו"ר וועדת
החינוך .את הצוות הנחה עידו ארגמן  -מפקח במינהל לחינוך התיישבותי ובעברו מנהל בית ספר בדרום.
הצוות התכנס למספר ישיבות לאורך השנה במהלכן נסקרו כל האפשרויות שעלו על הפרק ושנשלחו לחברי
המליאה כחלק מהמצע לדיון .בסופו של תהליך הגיע הצוות להמלצה ואותה הבאנו לדיון בוועדת החינוך.
תוך כדי התקיימו פגישות עם וועד הורי בית הספר ,וועד המורים וכל התהליך פורסם גם בעיתונות .בנוסף,
הנושא דווח בכל הפגישות שהתקיימו בישובים וערכנו גם יום פתוח לציבור במהלכו כל מי שרצה להשתתף
בתהליך ,יכול היה לבוא ולקחת חלק בשולחנות העגולים שהתקיימו .הרשמים שעלו מהיום הפתוח מופיעים
אף הם בנייר העמדה של הצוות.
מה שחזר ועלה בשולחנות העגולים ובשיחות היה נושא הצמחת בתי הספר היסודיים לכיתות א -ח .בתחילה
פסל הצוות את החלופה הזו בשל התנגדות נחרצת של משרד החינוך אך כתוצאה מהקולות שעלו ,החזרנו
אותה לבחינה מחודשת .התקיימו פגישות עם בכירי משרד החינוך ,בהם מנהלת מחוז צפון ומנהל המינהל
לחינוך התיישבותי ,הצגנו בפניהם את כלל האפשרויות כולל הבקשה להצמחה אך משניהם קיבלנו תשובה
עקבית שעמדת הנהלת המשרד נותרת בעינה ועל כן הם לא יכולים להמליץ על כך וכי הם אינם רואים זאת
כלל כחלופה .חשוב להדגיש כי מדובר במדיניות ברמת השר או המנכ"לית ובשלב זה הנושא לא עומד על
הפרק מבחינת משרד החינוך.
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נועה צוק ,מנהלת אגף החינוך הציגה את התהליך והמלצת הצוות .לדבריה ,הצוות עבר תהליך ארוך,
התקיימו גם שלושה מפגשים עם המורים ונציגי ציבור ולבסוף סוכם על שלוש חלופות מרכזיות :השארת
המצב הקיים ,פיצול במיקום הנוכחי והצמחת בית ספר במיקום חדש .לציין כי בשנת  1999היה תהליך דומה
וגם אז הוחלט לפצל את התיכון אלא שהחלטה זו לא בוצעה בפועל בסופו של דבר.
בסופו של תהליך המליץ הצוות על פיצול לשני בתי ספר שש שנתיים באותו מיקום ,אך וועדת החינוך
המליצה לשנות את נוסח ההמלצה וביקשה לאשר את פיצול בית הספר העל יסודי במיקומו הנוכחי .כמו כן
ממליצה הוועדה על הקמת צוותי ישום ,שכן זוהי סוגיה מורכבת מאוד וסבוכה שתדרוש חשיבה מדוקדקת
ורגישות.
אילן מאייר ,יו"ר וועדת חינוך ,הציג בפני הנוכחים את הקריטריונים שעמדו בבסיס קבלת ההחלטה .כן הוסיף
ואמר כי הוועדה המקצועית גיבשה המלצה שעברה לוועדת חינוך לאחר שלקחה בחשבון הערות של הרבה
גורמים .גם לישיבה של וועדת החינוך שעסקה בנושא הגיעו הרבה גורמים ,בין היתר נציגי מליאה ,מורים,
הורים וכו' ,מה שמראה על אכפתיות רבה לתהליך.
התייחסות הנוכחים:
רותי יהודה ,שורשים – אני חוששת ממצב שבו כל התלמידים עם הצרכים המיוחדים ירוכזו בבית ספר אחד,
צעד שיהיו לו השלכות בהיבט החברתי בעיקר.
נועה צוק – נושא זה ועוד נושאים רבים עומדים בפני הצוותים שיעסקו בפיצול.
רותי יהודה – מה הלך הרוח כיום בארץ בנוגע להפרדה בין החטיבה לתיכון?
נועה צוק – כל רשות מקומית שיכולה לבטל את החטיבות העצמאיות עושה זאת.
רפי דיין ,מורשת – מבחינת תקציבים ,אנו צפויים לקבל כספים נוספים לטובת הפיצול ?
נועה צוק – על פי הערכתנו ,צפויים להתווסף תקציבים ממשרד החינוך.
רותי יהודה – מה בנוגע לצרכי בינוי ?
נועה צוק – מבנה בית ספר עומד על  6כיתות כפול  6שכבות לכל בית ספר ,לפיכך ,אנו נבקש השלמת בינוי
ל 11 -כיתות.
רונן גל ,מעלה צביה – האם יש משמעות תקציבים בשוטף לתהליך ?
ראש המועצה – בדרך כלל יש השתתפות של המועצה אבל חשוב לזכור כי ישנה הסתברות גבוהה לקבל
עוד כיתה בשכבה בזכות הפיצול .מבחינת התקציב השוטף הרי שבתי ספר של  5999-5199תלמידים הם בתי
ספר גדולים שנמצאים ברמת תקצוב טובה שיכולה להספיק לתפעול איכותי .ככל שבית הספר קטן כך יורד
התקצוב .אנו חווים זאת אצלנו בבתי הספר הקטנים .לכן ,גם הצמחת בית ספר במיקום חדש פחות מומלצת
מהבחינה הזו .אומנם דנו בחלופה זו אבל המשמעות היא שמשרד החינוך יבקש לנצל את השטח שיתפנה
בעל יסודי הנוכחי ולאו דווקא יקצה אותו במיקום החדש.
רותי יהודה – האם גם המלצת הצוותים המקצועיים תעלה לאישור המליאה ?
ראש המועצה – לא .מדובר בהחלטה שתעשה בצורה עניינית על ידי הצוותים המקצועיים ,אחרי שישמעו
כלל הגורמים השותפים לתהליך.
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אילן מאייר – רוצה לציין כי בנושא קבלת החלטות ,בית ספר רצה להיות יותר מעורב בקביעת המדיניות
ואילו המליאה רוצה להיות מעורבת בשיח המקצועי .לא זה נכון ולא זה .המליאה צריכה לעסוק בקביעת
המדיניות אבל צריכה גם להשאיר מקום לבית הספר לעסוק בפן המקצועי ,בהובלת אגף החינוך כמובן.
נועה צוק – כן חשוב לציין כי התהליך דורש גם מעורבות של משרד החינוך.
ראש המועצה סיכם את הדיון ואמר כי הנהלת המועצה מתבקשת לאשר את המלצות וועדת החינוך לקראת
אישורן במליאה .הדרך עוד ארוכה ונכונה לנו עבודה רבה בתהליך.
החלטה:
הנהלת המועצה מאמצת את המלצות וועדת החינוך בנושא פיצול בית הספר העל יסודי ומעבירה את
המלצות הוועדה לאישור מליאת המועצה.

ג .אישור ערבויות לחכ"ל
הנושא כבר דווח במליאה הקודמת .מספר ישובים לא גדול נמצא באזור עדיפות א' של משרד הבינוי והם
מקבלים סבסוד של  19-19אחוזים מעלות פיתוח התשתיות הציבוריות .מדובר בסכום משמעותי לכל משפחה
שנע בין  09-519אלף .₪
כללי משרד הבינוי אומרים שבכדי לקבל את הסבסוד ,עבודות הפיתוח צריכה לעבוד דרך המועצה ואנחנו
החלטנו שנפעל דרך החברה הכלכלית .היא זו שגם חותמת על הסכם מול כל תושב שמצידו משלם את דמי
התשתיות הציבוריות ומשרד הבינוי מעביר את חלקו דרך המועצה לחכ"ל.
הבעיה היא אבני הדרך שבהם מעביר משרד הבינוי את הכספים – כיום מעביר המשרד שליש בתחילת
הפרויקט ,שליש שני כשחצי מהבתים בשלב שלד והשליש הנוסף כשרוב הבתים מאוכלסים .לעומת זאת,
החכ" ל צריך להוציא את רוב הכסף עוד לפני שלב השלד ,כאשר בשלב בו מתקבל התשלום השני החכ"ל
כבר לא בשטח כשנה וכשנתיים לא בשטח בקבלת התשלום השלישי.
הפער המימוני בישובים בעדיפות ב' לא משמעותי אבל בישובים בעדיפות א' מדובר בפער משמעותי .פנינו
לרמ" י ומשרד הבינוי בבקשה לפתור את הבעיה וממשרד הבינוי נאמר לנו שיפנו לאוצר וינסו לקדם החלטה
לקידום מימון של לפחות  19אחוזים .אולם ,קשה להניח שהחלטה שכזו תתקבל עד הבחירות ועד שתורכב
ממשלה .לציין כי גם רשויות אחרות נמצאות באותה הבעיה והחטיבה להתיישבות גם היא מעורבת .בחנו גם
את האפשרות לגבות את הכסף מהמתיישבים ולהשיבו עם הגעת הסבסוד ,אך צעד זה אינו מתאפשר בידינו
בשל הנחיות משרד הבינוי.
מאחר ויש לנו כרגע שני ישובים ,אבטליון והררית ,החכ"ל מעוניינת לקחת הלוואה שתאפשר לה לסיים את
פיתוח התשתיות .בהררית מדובר על הלוואה של כ 1-מיליון  ₪ובאבטליון כ 6-מיליון  .₪זוהי למעשה
הלוואת גישור הנקראת הלוואת בלון והחזר ההלוואה יתבצע כאשר משרד הבינוי יעביר את הכסף .על מנת
לקחת את ההלוואות ,המועצה צריכה לתת ערבות לחכ"ל אבל חשוב להדגיש שאין כאן סיכון שכן יש
התחייבות חשבית של משרד הבינוי .וועדת הכספים דנה בנושא וממליצה לאשר .אלה שני ישובים שאנחנו
מאוד רוצים לדחוף אותם קדימה.
רותי יהודה – כלומר ,עלויות המימון יפלו על המשפחות ?
ראש המועצה – לאור המצב במשק כרגע מדובר על סכום שולי שיכנס לסעיף הבצ"מ של הפרויקט.
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החלטה:
א .הנהלת המועצה מאמצת את המלצת וועדת הכספים בנושא מתן ערבות לחכ"ל ומעבירה את המלצת
הוועדה לאישור המליאה.
ב .כמו כן ממליצה הנהלת המועצה למליאה לאשר לחכ"ל לקיחת הלוואה למימון הנושא.

ד .שינוי נוסח בסעיף החלטה – אישור לחכ"ל למתן ערבות לרמ"י למכרזי עודפי עפר
ראש המועצה פתח ואמר כי בישובים בהם מבוצעות הרחבות נוצרים עודפי עפר כתוצאה מעבודות
התשתית .רמ"י מחייבים לפרסם מכרז לפינוי העודפים אך הקבלנים לא ששים לתת הצעות וכך ,במידה ואין
צורך בעודפי העפר בשטח העבודות ,הישוב למעשה נתקע עם העודפים .רמ"י מוכן היום לפרסם את
המכרזים ללא מחיר רצפה והפיילוט לכך היה באשחר .אנו הגשנו הצעה דרך החברה הכלכלית במחיר נמוך
והחכ"ל זכתה במכרז .אחרי שהפיילוט הצליח פורסמו מכרזים בעוד  .ישובים .במסגרת המכרזים נערך סיור
קבלנים ובפועל רק החכ"ל ניגשה וזכתה.
כחלק מהזכיות במכרזים על החכ"ל לתת ערבות לרמ"י .הנהלת המועצה אישרה זאת כבר בחודש ביולי 195.
(פרוטוקול ישיבה  9145.מתאריך  )914914195.אבל מסעיף ההחלטה משתמע שהנהלת המועצה אישרה
לתת ערבות לרמ"י כשלמעשה אנו נדרשים לאשר לחכ"ל שהיא זו שתיתן ערבות .משרד הפנים ביקש את
השינוי מכיוון שהוא אמור לאשר זאת גם כן .התייעצנו עם עו"ד קורין ,יועצה המשפטי של המועצה והוחלט
לדון מחדש בנושא ולהביא החלטה חדשה לאישור הנהלת המועצה.
החלטה:
הנהלת המועצה מאשרת לחכ"ל לתת ערבות מצטברת בסך  ₪ 119,999לרמ"י לטובת השתתפות וביצוע
מכרזי פינוי עפר.

רשם:

רון שני

רפי גדעון

ראש מועצה אזורית משגב
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