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 4/10תמצית פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 
 30.6.10: תאריך 

 
 :  על סדר היום

 
 . 30.5.10מיום  3/10אישור פרוטוקול ישיבה קודמת  .1

 .ראש המועצה , דני עטר -דיווח שוטף  .2
 :יעדי מערכת החינוך בגלבוע  –דיון בנושא  .3

 .ע"סיכום שנת הלימודים תש .א

 .יעדי מערכת החינוך לשנה הבאה .ב

 .קציביותסוגיות ת .ג

 .רים"אישור תב .4

 .שונות  .5
 
 

 :ב "מצ***

 .לאישור המליאה רים"רשימת תב -

 . 2010תקציב ועד מקומי מולדת לשנת  -

 
משתתפים מקרב חברי 

 המליאה
 מוזמנים שאינם חברי המליאה חסרים מקרב חברי המליאה

 ט המועצה"רמ –ארז שטיין  אביטל –שאול מיכאל  ראש המועצה –דניאל עטר 
 גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג אדירים –יהודה עמר  מוקיבלה – עיד סלים

 ראש מינהל חינוך –דרור ללוש  אומן –רמי אמויאל  ברק –רמי אלהרר 
 מנהל מחלקת תחבורה –מאיר נוריאני  גדעונה -אהרון יהושוע בית אלפא –שמחה צלניקר 

 שפטייועץ מ –ד אילן מירון "עו בית השיטה –ניצן סלע  גבע –דן פלג 
 יעל -נציג ציבור  –אורי עזר  גן נר –ששון יעקב  גדיש –יעקב פרץ 

 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן גן נר -אליהו ארבל חפציבה –יאיר אפשטיין 
  דבורה –עמרם עמוס  טמרה –תייסיר זועבי 

  חבר –שלמה ניקסון  יזרעאל –שלמה לוי 
  טייבה - פודי עבדל לאטיף מוקיבלה –עותמאן זיאדה 

  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן  מולדת –מנחם רון 
  מיטב –חיים יוסף  ניר יפה –פליקס דה פז 

  מגן שאול –נח ליאור אברהם  נעורה –חאלד חלדי 
  פרזון -רחמים אליה  נעורה –מוחמד זועבי 
  מוקיבלה -מופיד זיאדת  סנדלה –עיזאת עומרי 

  מלאה -שה אזרד מנ עין חרוד איחוד –צביקי נור 
   עין חרוד מאוחד –רמון בן ארי 

   רם און –יוסי ביתן 
   רמת צבי –שניר פרידמן 

   תל יוסף –שחר צבי 
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 :  סיכום
 

 הצבעה והחלטת המליאה תמצית הדברים הנושא לסדר היום
אישור :  לסדר היום 1סעיף 

 3/10פרוטוקול ישיבה קודמת 
  30.5.10מיום 

 11–בעד  
 1 –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה 

מאשרת פרוטוקול ישיבה 
  30.5.10מיום  3/10קודמת 

דיווח :  לסדר היום 2סעיף 
ראש , דני עטר -שוטף 
 .המועצה

 
 

  :תמצית דברי ראש המועצה

צוות  .2011וביתר התחומים מינואר  2010תוכרז בחינוך מספטמבר  –שנת איכות הסביבה בגלבוע  .1
שירות לתושב בראשותו של רמי אלהרר שוקד על גיבוש התכניות עד לרמת היישובים  מינהל

 .ויחד עם מינהל החינוך בראשותו של דרור ללוש באשר לבתי הספר וגני הילדים, במגוון תחומים

 .ראש המועצה מברך על נכונותו של פליקס דה פז להתנדב ולסייע בתכנית

בפגישות אלו נועדו נושאים לקידום  –ירות ושר השיכון ביקור שר החקלאות ופגישות עם שר התי .2
 .שבסמכות אותם משרדים, תחומים שונים במועצה

, "שביל ישראל"בעיקר נדון קידום אתר הסקי וסלילת מסלולי אופניים כחלק ממתווה  –תיירות 
 .ותקציב נוסף יתקבל ממשדר החקלאות למטרה זו₪ מליון  1לשמו גויס תקציב של 

אחד בכל מגזר  –חוות לגידול סוסים  3שר אשרר התחייבותו לתקצב פיילוט הקמת ה –חקלאות 
יישובים בהצעה /בשבועות הקרובים נפרסם פנייה לתושבים(. כפר, קיבוץ, מושב)התיישבותי 

עובדה שתסייע , י השר כפרויקטור להיפודרום"נוסף על כך מרדכי קדמון מונה ע. להצטרף לפיילוט
 .ויקטרבות לקידומו של הפר

 . מסעדה וגן אירועים פעילים. השקתו מתעכבת עקב מחסור בחלקים לרכבל –אתר הסקי  .3
. יזמים שזכו במכרזי המינהל בקרקע החלו בעבודות התשתית –פארק תעסוקות מבואות הגלבוע  .4

 .המועצה עובדת מול המינהל לשיווק מגרשים נוספים

 
דיון :  לסדר היום 3סעיף 

 .  בועבנושא מערכת החינוך בגל
 

 :י ראש מינהל חינוך"הצגת הדברים ע
 

 :תרגום פעולה חברתית להצלחה לימודית   -מטרה ":שפת המצוינות בגלבוע"
תומכת והישגית המקיימת סולידריות חברתית , מלוכדת, בית ספרית מחויבת, יצירת קהילה כיתתית

  .ומביאה לידי מיצוי את פוטנציאל הפרטים בה
 .ההישגים הלימודיים בקרב כלל התלמידיםהגברת  :התוצאה הנדרשת

 .בית הספר ועד לרמת הקהילה, שיחול במעגלים מתרחבים הכיתה פרויקט חברתי ביסודו -
בסיס התפיסה החברתית היא סולידריות בקרב התלמידים והמורים שתחתם באמנה  -

. י החברה בכל תחום נדרש"יכול ונתרם ע כל פרט בחברה תורם בכל תחום בו הוא – חברתית
  .כל פרט  בחברה שווה בערכו

 .הערכה והפקת לקחים, בפרויקט יקבעו צמתי מדידה -
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 .ס היסודיים ויורחב בהדרגה לכלל מערכת החינוך בגלבוע"פרויקט צומח שיתחיל בכל בתיה -
, לשון, מתמטיקה, אנגלית -לעבור את הממוצע הארצי בארבעת מקצועות הליבה – המדד -

 .מחשבים/מדעים
 

 זמן שאלות ותשובות
 : דגשי ראש המועצה

שיחול במעגלים מתרחבים מרמת  זהו פרויקט חברתי ביסודו –" שפת המצוינות"פרויקט  .1
במטרה לעבור את , שיפור ההישגים בארבעת מקצועות הליבה. התלמיד ועד לרמת הקהילה/הפרט

ת הסולידריות החברתית שתחתם באמנה יביא לידי ביטוי א, הממוצע הארצי במקצועות אלה
כ המנהלים עם ועדי "אח, על האמנה החברתית יחתמו הילדים והמורים מול המנהלים. חברתית

כל יום לימודים יפתח בדיון בכיתות על . ההורים ומועצות התלמידים יחתמו מול ראש המועצה
מה האישית ויגביר את תהליך זה יצור תחרות על מידת התרו. התרומה האישית לאמנה החברתית

. הערכה והפקת לקחים, בפרויקט יקבעו צמתי מדידה. החניכה והסולידריות בקרב התלמידים
מכון ברנקו וייס נבחר להוביל את הפרויקט והמועצה תידרש למעטפת ולכינוס המשאבים הרבים 

קדים של אך הצלחתה תיצור ת, התכנית כרוכה בהפניית משאבים רבים. שיידרשו לאוריינטציה זו
 .ס היסודיים"זהו פרויקט צומח שיוחל בכל בתיה. תרגום פעולה חברתית להצלחה לימודית

לבקשתו של תייסיר . ס היסודיים וזכה להצלחה רבה"הפרויקט יושם רק בבתיה –נאמני הסעות  .2
 .ס התיכוניים"זועבי ייבחן בחיוב שילובה בבתיה

ה חוטאת להישגים חסרי התקדים של כלל הטבלה שפורסמה מעצם אופן בניית –הישגי בגרויות  .3
בעיה במקצוע אחד . הישגים ברמה הארצית וברמה הבינלאומית, ס התיכוניים בגלבוע"בתיה

אנו , למרות הסיבות האובייקטיביות. מצניחה את השכלול באחוזים רבים ומעוותת את המציאות
 .בהישגים דרמטייפור מ לחייבם לפעול לש"בוחנים את הנתונים לעומק ונפעם מול המנהלים ע

אישור :  לסדר היום 4סעיף 
 רים"תב

 

  : תמצית דברי ראש המועצה 
ר משרד הפנים "תב, רים"ראש המועצה מבקש לכלול ברשימת התב

ישנן הסכמות עם . ₪מליון  24ס "לביצוע תשתיות ביישוב נורית ע
משרד הפנים שההקצבה תינתן כהלוואה שתוחזר מתשלומי 

האישור נדרש בכדי לא לעכב . י היזם"ת תוחזר עהריבי. המתיישבים
את התחלת ביצוע העבודות עם קבלת האישור הרשמי ממשרד 

ועדת הקבלה תחל . היישוב נורית נצמא בשלבים מתקדמים. הפנים
 . לפעול בעוד כחודש עם השלמת הנדרש בתחנת העמקים

 .רים תתוקן ותצורף לפרוטוקול"רשימת התב

 20 –בעד 
 אין –נגד 
 אין –ע נמנ

מליאת  המועצה :  החלטה
 רים"מאשרת את רשימת התב

כפי שהועברה בנוסף להערת 
הרשימה תתוקן . ראש המועצה

 .ותצורף לפרוטוקול
 

 : סעיף שונות 
₪  5,000ס "תרומה ע: סעיף א

למרכז הרפואי העמק עבור 
 ".ילדים מחייכים"פרויקט 

 

  : תמצית דברי ראש המועצה 
התרומה . שמחים את הילדים המאושפזיםהפרויקט בו ליצנים מ

בהמשך לערב התרמה שנערך בו גויסו כספים לפרויקט שעתיד היה 
 .להיסגר בשל מחסור תקציבי

 20 –בעד 
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה

₪  5,000ס "מאשרת תרומה ע
למרכז הרפואי העמק עבור 

 ".ילדים מחייכים"פרויקט 
ב לוועד אישור תקצי: סעיף ב

 .2010מקומי מולדת לשנת 
 

   :תמצית דברי ראש המועצה  
 .התקציב עבר את בדיקת הוועדה שנקבעה במליאה

  20–בעד 
 אין –נגד 

 .אין  –נמנע 
מליאת המועצה :  החלטה 

מאשרת את תקציב וועד מקומי 
 2010מולדת לשנת 

 .מנהלת הלשכה , שאול -אלונה סדן: ערכה לפרסום
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