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לא השתתף :ישראל ברמסון
נוכחים :שולי שמעון ,חיים שחר ,קדמיאלה העצני
מיקום הישיבה :גבעת מבשר
סדר יום :1 :הקמת תיכון בישוב (רודריג)
 :2שקיפות ישיבות המועצה (סטס ,שלומי)
סע'  :1הקמת תיכון בישוב
רודריג :מציע לתקצב ב 2019-תקן לאיש מקצוע שיבדוק החל  4/2019את ההיתכנות להקמת
תיכון בקריה ויגיש לנו את מסקנותיו תוך  3-4חודשים .זה צריך להיות איש חיצוני
אובייקטיבי ובעל ניסיון בהקמת מוסד כזה ,שיבדוק את הנושא בעיניים מקצועיות ללא
אג'נדות .במסגרת הבדיקה הוא ידבר בין היתר עם הורים ,משרד החינוך וחברי מועצה.
הצורך בבי"ס תיכון בקריה גדול מאד וזה חוצה מגזרים .קרית ארבע היא עיר מחוז
יהודה ויש אמירה בהקמת מסגרת חינוכית כזו בישוב.
חיים :מציע להטיל את המשימה לבדיקת ההיתכנות על מחלקת החינוך .רק לאחר שאנשי
המקצוע במחלקת החינוך יגיעו למסקנה כי קיימת היתכנות והמועצה תאשר זאת,
נצטרך לגייס אדם שיעמוד בראש המוסד הזה  -ירכז את הנושא ,יכין ניירות עמדה ,יקבע
אג'נדה למוסד ,ינהל את הרישום וכיו"ב.
בבדיקת ההיתכנות צריך לוודא שהצורך הוא אמיתי ולא דמיוני ,לשבת עם ההורים אחד
אחד ולשאול אותם  -מה הציפיות שלהם ,האם הם ישלחו את הילדים לתיכון הזה ,האם
יש מספיק תלמידים לכיתה ושכבת גיל בעלת מכנה משותף ,שניתן לחלק אותה למגמות
ורמות לימוד שונות .זאת עבודת נמלים שמחלקת החינוך יודעת לעשות.
סטס :מציע להכניס כבר לתקציב  2019את השכר של איש המקצוע שירכז את הנושא .הקמת
התיכון היא צורך דחוף .התיכון הזה נועד לכלל המגזרים ולא רק לתלמיד ממלכתי ,או
דתי .הנסיעה לירושלים היא נוראית ואורכת כשעתיים לכל כיוון וזה מדרדר לתלמידים
את הציונים וגורם להם לעבור לפנימיות .גם לתלמידים דתיים שלא מתקבלים ליתק"א
אין מענה בקריה.
שלומי :מציע לקבוע זמנים לבדיקה הזו.
אזולאי :מציע לבחון לא רק את ההיתכנות ,אלא איזה סוג תיכון אנו רוצים .זה צריך להיות
תיכון מאד מיוחד .החשיבה לא צריכה להצטמצם רק על תלמידי קרית ארבע ,אלא לכל
האזור ,כי אין לנו מספיק תלמידים כדי לפתוח כיתה.
צריך לראות מוסדות מחוץ לקריה ולהחליט מה מתאים לנו .אפשר לבחון גם פתיחת
שלוחה של תיכון קיים.
ליטי :מציעה שהבדיקה תעשה ע"י מח' חינוך כי יש להם את כל הנתונים .יש צורך בתיכון
לילדים שלא מוצאים עצמם בישיבות ,או בפנימיות וזה צריך להיות אזורי ,כי אין לנו
בקריה מספיק תלמידים .צריך לקבל הסכמה של הרשויות השכנות .הזמן דוחק .אם
קשה להגיע לירושלים בגלל הפקקים ,אני מציעה בינתיים לבדוק אפשרות שילמדו
במקומות אחרים כמו באר שבע ,קרית גת ,או בית שמש שם יש תיכון מעולה.

אליהו :מציע שמחלקת החינוך תבדוק נושא זה יחד עם נציג מכל סיעה – אליעזר ,אזולאי,
שלומי וחיים והמסקנות לגבי ההיתכנות יוגשו למועצה תוך  90יום .אין שום ספק
שנדרש מאד להקים בקריה תיכון .יש פה סוג של אפליה ,שלחלק מהילדים יש אפשרות
ללמוד בישוב מכיתה א' עד יב' וחלק נאלצים לעבור את הסיוט הכרוך בנסיעות
היומיומיות לירושלים .תפקידנו כמועצה לתת שוויון בשירות לכל תלמיד ותושב .יחד עם
זאת ,כולנו מבינים את מורכבות הנושא מבחינת מספר התלמידים המינימאלי הנדרש
ע"י משרד החינוך והקושי להכניס למסגרת קטנה רמות וסגנונות שונים .צריך כמובן
לבדוק גם את ההיבט התקציבי ,שלא יהיה מעבר ליכולותינו .במידה ויתברר כי יש
היתכנות נצטרך לתקצב ולגייס פרוייקטור שיטפל בהקמת המוסד הזה במהירות
האפשרית ,כדי שתלמידנו לא יסבלו יותר.
מלאכי :מציע ששני נציגי הורים שאליהו יבחר יהיו שותפים לפורום ולהליך הבדיקה.
אליעזר :מציע להעלות את הצעת אליהו להצבעה.
הצבעה על הצעת אליהו :בעד – פה אחד
החלטת לסע'  1בישיבה מס'  13/2018מיום 16/12/2018
מחלקת החינוך בשיתוף עם חברי המועצה אליעזר ,חיים  ,אזולאי ,שלומי ו 2-נציגי הורים
שיבחרו ע"י ראש המועצה ,תבדוק את ההיתכנות להקמת בי"ס תיכון בקרית ארבע.
מסקנות הבדיקה יוגשו למועצה תוך  90יום.
במידה ויוחלט כי יש היתכנות ,המועצה תתקצב ותגייס פרוייקטור שיטפל בהקמת התיכון.
סע'  :2שקיפות ישיבות המועצה
שלומי :מציע לשדרג את אתר האינטרנט של המועצה ולעדכן אותו באופן שוטף כחלק
מהשקיפות וההנגשה של פעילות המועצה .האתר כפי שהוא כיום עלוב ויש צורך להעלות
בו פרסומים שונים כגון שקיפות סביבתית ,תוצאות בדיקות מים ואנטנות ופרוטוקולים
של וועדות המועצה .בנוסף אני מציע להתקין באולם המליאה מצלמה עם קישור לאתר
שכל אחד יוכל לראות את הישיבות מביתו.
סטס :מציע להוסיף להצעת שלומי ,שגם כל ישיבות הועדות יתקיימו באולם המליאה ויצולמו.
רודריג :מציע לממש החלטת המועצה מלפני כמה שנים ,לפרסם בפרסומתנ"ס לפני ישיבות
מועצה את סדר היום.
סטס :מציע שהפרסומים יהיו גם בשפות אחרות.
שולי :בעוד כחודש יעלה אתר אינטרנט חדש ומשודרג .לא ניתן לפרסם את הישיבות מראש
בפרסומתנ"ס כי הוא מועבר לדפוס ביום שלישי בבוקר ונושאים לסדר יום ניתן להעביר
עד יום חמישי אחה"צ .אפשרי להעלות את הפרסום באתר החדש.
ליטי :מציעה להסתפק בהקלטות ובפרוטוקולים של ישיבות המועצה שמועלים לאתר באופן
סדיר .הכל הגון ושקוף פה וישיבות המועצה פתוחות לציבור .צילום הישיבות תהיה
הצגה שכופים עלינו ואני מתנגדת לכך.
אזולאי :אני מציע לחשוב פעמיים אם זה טוב לצלם את ישיבות המועצה .לי אין דעה ברורה לכאן,
או לכאן .מצד אחד זה מנגיש את הישיבות ולנו הרי אין מה להסתיר כי הכל מוקלט
ומופיע באתר .מצד שני אני חושש שישיבות המועצה יהפכו לשואו וקרקס .מציע לפרסם
באתר החדש כל מידע חיוני כפי ששלומי הציע ולדאוג לעדכון שוטף ,בניגוד למה שהיה
בשנים האחרונות ששום דבר לא השתנה באתר .יש פה אמירה חדשה שאליהו לא מונע
מאף אחד לדבר.

אליהו :במערכת הבחירות דיברתי על הצורך בשקיפות ושהכל יהיה על השולחן ולכן אני תומך
בהצעת שלומי לגבי פרסום מידע באינטרנט ומבחינתי גם אין בעיה בהתקנת מצלמה
באולם המליאה כשהאתר יהיה מוכן ,כדי שהכל יהיה שקוף ונגיש לציבור.
מאידך אני מבין גם את הרגישות שישראל וליטי הביעו ואני מקווה שהימצאות המצלמה
לא תגרום לחברי מועצה לעשות הצגות ושהדיונים יהיו ענייניים ומכובדים.
אני מעלה להצבעה את הצעת שלומי.
הצבעה :בעד ( 5 :שלומי ,סטס ,מלאכי ,חיים ,אליעזר)
נגד( 1 :ליטי)
נמנעים( 2 :אליהו ,אזולאי)
הצעת שלומי התקבלה
החלטת לסע'  2בישיבה מס'  13/2018מיום 16/12/2018
אתר האינטרנט החדש והמשודרג של המועצה שנמצא בשלבי הכנה ,יעודכן באופן שוטף
ויפורסם בו גם מידע בנושא שקיפות סביבתית ,תוצאות בדיקות מים ואנטנות ופרוטוקולים של
ועדות המועצה.
באולם המליאה תותקן מצלמה עם קישור לאתר שכל אחד יוכל לראות את הישיבה מביתו.
סע'  :3שונות
אליהו :מציע לדון עפ"י בקשת הגזבר בנושא סגירת חשבון בנק של המועצה בבנק איגוד ,והעברת
כל תשלומי משרד החינוך לבנק מרכנתיל דיסקונט.
רודריג :מציע להעלות גם את נושא ערבות המועצה לחכ"ל ,שהיה אמור לעלות לסדר היום.
אליהו :בנושא הערבות ביקשתי מאלון לדבר עם החברים ולהעלות זאת בהסכמה .חלק מהחברים
ביקשו לקבל עוד הסברים כדי ללמוד את הנושא לעומק.
הצבעה על בקשת הגזבר :בעד  -פה אחד
החלטת לסע' שונות בישיבה מס'  13/2018מיום 16/12/2018
הוחלט לסגור את חשבון בנק של המועצה בבנק איגוד והעברת כל תשלומי משרד החינוך לבנק
מרכנתיל דיסקונט סניף ביתר עילית.

אליהו ליבמן
ראש המועצה

שולי שמעון
מזכיר המועצה

