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 14/19אישור פרוטוקול מליאה  .1
 מאושר.  - 14/19מליאה פרוטוקול 

 מבקשת לדון בהצעתי לסדר היום למינוי סגנית מ"מ לראש המועצה. עידית אריאל
מינוי סגן מ"מ יכול להציע רק ראש המועצה. ואכן בתחילת הקדנציה  אברהם אזולאי

 הנוכחית ראש המועצה הציע למנות את יואל מחפוד לסגן ומ"מ והוא נבחר.
 סגן נוסף ניתן לאשר.

 : מינוי סגן נוסף לראש המועצהםהצעה לסדר היו עידית אריאל
  .לא מתכוון להביא הצעה לסגן/ית נוספת. מציע לא לקבל את ההצעה איציק חולבסקי

 לא רואה סיבה למינוי סגן שני/סגנית שניה שי צור
הצעה לאדם מסוים, ניתן לדון. אם ההצעה היא כללית, זו החלטה  ההייתאם  שוקי ליס

 .של ראש המועצה, אין מה לדון
יש לחברי המליאה אפשרות לבקש מראש המועצה כן למנות סגן שני. זו  עידית אריאל

החלטה גם של המליאה, לא רק של ראש המועצה. זה גם עניין של מגדר, 
 .הגישה צריך שתהיה סגנית אישה. יש לשנות את

 המועצה שלנו מאוזנת בנושא שוקי ליס
כבר שנים בוחרים סגן, הפעם, כעיקרון, החלטנו שיהיה מהמושבים. ניתן  זאב שחורי

לקבוע קריטריון נוסף שיהיה מגדר. אצלנו אין אופוזיציה וקואליציה לכן לא 
  .רואה צורך



 

 
 

הדגשת את הנושא המגדרי, אין לזה מחזק את דברי שוקי. עידית, בפנייתך  איציק חולבסקי
אחיזה אצלנו, יש לנו נשים רבות שממלאות תפקידים בכירים במועצה. 

 .לא יישנה את המצב. אין כאן שאלה מגדרית , כן/לא -סגנית 

 מעלה הצעה להצבעה : לא למנות סגן נוסף לראש המועצה
 הובא להצבעה

 1  -בעד  
 7  -נגד   
 2  -נמנע 

 
 החלטה

 הוחלט לא למנות סגן נוסף לראש המועצה
 

 אישור תב"רים .2
 מיכל כהן הציגה את רשימת התב"רים

 החלטה
 הוחלט לאשר את התב"רים.

 
 2020 עדכון תקציב ועד מקומי גלעד לשנת .3

 2020 הוחלט לאשר את עדכון תקציב ועד מקומי גלעד לשנת
 

בליסינג תפעולי למעוצה אישור התקשרות בפטור ממכרז למתן שירותי החכרת רכבים  .4
 ולגופי הסמך

יצאנו למכרז ולא בפעם הראשונה ולא הוגשו הצעות. היום אנו  -אברהם אזולאי   
רוכשים את הרכבים בליסינג תפעולי דרך משכ"ל. מבקשים לנהל מו"מ עם מציעים על 

 מנת לנסות להוזיל עלויות.
 החלטה

רת רכבים בליסינג תפעולי  הוחלט לאשר התקשרות בפטור ממכרז למתן שירותי החכ
לצו המועצות המקומיות )מועצות  ההשניי)ח( לתוספת  22למועצה ולגופי סמך לפי תקנה 

 . 1958-אזוריות( התשי"ח
 

 הצגת תכנית הקמת מכינת רבין במתחם רעות .5
 

מסגרת את הרצון עמותת דרכים, תנועת החלוץ מסביר עפ"י מנכ"ל  אבישי בן אהרון
 להקים את מכינת רבין במתחם רעות.

מודאג מהמקום אליו הולכת החברה הישראלית. המכינות ממשיכות  הנרי אלקסלסי
את הבסיס הציוני והמורשת לגבי סולם הערכים שאנו מאמינים בו. 

ערך מוסף גדול  יש מיון מאוד קפדני לכניסה למכינה. המכינה תיתן
ברעות לביה"ס, לרעות ולכל האזור. ארבעת הקיבוצים השותפים 

חינוכית  -תמיכה במהלך. נעשית היום עבודה מבורכת  והביע
וחברתית, ברעות. המהלך של הקמת המכינה רק יחזק את הנושא. 

 .יש הרבה דברים לסכם, נקדם הכל, נפתור ונצליח



 

 
 

כמה חודשים בתוך התהליך, בוחנים את כל המורכבויות. מכינת  אלעד שני
הזדמנות בשבילנו. עם זאת, רבין הינה גוף משמעותי וחשוב וזוהי 

 :חשוב להבין מהן המשמעויות

יתרונות פיזיים: כניסה מאסיבית של שיפוץ מקיף. עם  •
השיפוץ של המועצה ייצא שרוב גדול של מבני רעות יעברו 

שיפוץ. בנוסף יהיה תקציב שוטף ומשמעותי שייכנס לרעות 
  .ומאוד יעזור לנו

חד פעמיים  קטיםבפרוייתרונות ערכיים: ישנם קווי חיבור  •
ו/או מתמשכים, כולל בוגרים שעשויים בעתיד לבוא להדריך 

  .ברעות. זוהי דוגמא והשראה לחניכי רעות
בתים, אחד מהם אינו פעיל וזקוק לשיפוץ, בית  2חסרונות:  •

שני שיש בו פעילות ויידרשו התאמות שלנו אם הוא יילקח 
ה בו. מאיתנו. עומס גדול על תשתיות המתחם ויכולת התנוע

  .צעירים במקום 80חניכי רעות ירגישו את העומס של 

הו מהלך שהיתרונות עולים על החסרונות, אך יידרש הרבה זמן ז 
 להתארגן

 מכינה זה דבר נפלא, יחד עם זאת סימה מנט

ביטחון ובטיחות: כל מוסד חינוכי מחויב להיות מגודר.  •
לביה"ס אצלנו יש בית חם, חווה, מחלקת נוער בנוסף 

 .ורעות. אני מתקשה לדעת איך אוכל להתנהל במרחב הזה

אפיון גיל: מכיניסטים הם שמיניסטים בוגרים. זה יצמצם  •
לנו את המרחב מאוד. אני לא ארשה לתלמידי ביה"ס ללכת 

  .למבני המכינה, חוששת ממצב של פעילויות אסורות

 סטים לתוך המתחםימכינ 80לא רואה איך בשנת תשפ"א נכנסים 
 הזה.

כל הצדדים לא מקבלים החלטה. כל גוף יכין מסמך  נשנע את היום  אברהם אזולאי
 וכל גוף יצטרף לאשר.

את מעלה חששות נכונים. הילדים לא חיים בעולם -פונה לסימה מנט דודו גורי
 סטרילי. בנוסף, זו פעילות מאוד מוחזקת, החניכים פעילים כל הזמן.

 .מאוד ברצינות חיילק ע"י סימה ואחרים שנאמרכל מה  איציק חולבסקי
 80נערים/ות.  80המתחם מאוד צפוף. בפעילות של רעות יש  רונית לוין

מכיניסטים נוספים מהווים מסה גדולה. גם היום יש חיכוכים בין 
הגופים, זה יגיע גם למכינה. רעות רואה במכינה משהו טוב מבחינה 

שוב על כביש גישה, גדר הפרדה לח -תקציבית. כניסת מכוניות וכו' 
לחלוקת המתחם. שהמועצה לא תיקח אחריות על תשתיות שנחוצות 

  .למכינה
לממן.  ךיצטרמישהו אחר  -מקור כספי משמעותי שאם לא הוא  ינון נבו

 ?הרחבה של ביה"ס לאיזה כיוון
  עירונילא לכיוון הזה. מבחינת השטחים: מצבנו טוב יותר מכל בי"ס  ברוך שמיר

 .בארץ



 

 
 

מה שנאמר על מוגנות ובטיחות מאוד חשוב. אולי הגיע הזמן  עידית אריאל
שהמועצה תעשה סדר במתחם עם כל הגופים. לדודו גורי: מגבה את 

דברי סימה. אסור לעצום עיניים ולהגיד "זה לא יקרה". לגבי 
הארנונה: שיהיה ברור מי משלם את הארנונה על השימוש במבנים. 

 שקעה לשיפוץ מבנים, האם במקום או בנוסף? אושרה ה
 בנוסף. איציק חולבסקי

 אנחנו דרומית למכללת אורנים, לא תהיה בעיה ? שי צור
לא, אתם שייכים למחוז צפון. לסיכום: בדיאלוג, הסכמות ונהלים  אבישי בן אהרון

  .ניתן לפתור כמעט הכל
 מתקיימת מכינה ?האם יש עוד מוסד חינוכי שבתוכו  נטסימה מ

 כן אבישי בן אהרון
 .ברוב כפרי הנוער יש ש"ש דודו גורי

כדאי לנו שת"פ עם זה. יש לוודא שזה לא פוגע בביה"ס. צריך שיהיה  שי צור
מישהו במועצה שמחזיק את התיק. כדאי לדבר עם דביר בשן, לקבל 

  .ממנו חוו"ד
 במועצהאברהם אזולאי מחזיק התיק  איציק חולבסקי

זה עלה כי המועצה רוצה שזה יקרה, להבנתי. רוב היתרונות  שרון דיין
ששמעתי הם כלכליים. פחות שמעתי ערך מוסף ערכי. הייתי שמחה 

  .לשמוע יותר על התוסף הערכי
רואה את הצדדים הערכיים. חשוב לי לראות את התרומה לקהילות  שרי שרון

לתת הרבה. מבינה את של המכינה. קבוצה איכותית כזו יכולה 
סימה, זו אחריות כבדה, אך הפיתויים תמיד קיימים. מכינת תבור 

מאוד קרובה, צריך לראות איך עובד יחד. נותנת את ברכת הדרך, אך 
  .גסה, צריך לקחת את זה צריך לבחון את הכל. רווח כספי אינו מילה

המליאה בכל המתחם. חיובית ביותר. אשמח לסיור לחברי  -ערכית  שוקי ליס
  .מאמין שניתן למצוא פתרונות במתחם

לוודא שיש לביה"ס לאן לצמוח. האם נבחנו אופציות נוספות  זאב שחורי
במועצה, ג'וערה למשל? קק"ל הולכים לשים שם כסף. אולי רעות 

בינתיים ואחר כך ג'וערה. לבדוק גם בקיבוצים, האם ניתן לאחסן? 
  .ותרוצה לראות האם נבדקו חלופ

גדולתם של אנשי חינוך היא למצוא פתרונות בים של בעיות. עדיין  הנרי אלקסלסי
  .לא מצאנו פתרונות להכל, אך יהיו בהמשך

היה דיון, לפני כמעט שנתיים, על מכינה במתחם הזה. אז חשבנו שזה  איציק חולבסקי
לא נכון לעשות זאת ללא תהליך מסודר של שיתוף. הפעם התהליך 

. כל מה ובשיתוף עם רעות וגורמים נוספים ומובל ע"י אברהם מסודר
שזאב העלה נבדק, בנקודת הזמן הזו זה לא רלוונטי, אולי בעתיד. 

דבר חשוב מאוד. חזון מרשים,  -מכינת רבין תתמקם במועצה 
אנשים איכותיים שמובילים את זה. יהיו הסכמים גם לגבי הנושאים 

ערכיים. המתחם גדול אך -החינוכייםהפיזיים וגם לגבי הנושאים 
אחה"צ ולא כל יום. המכינה לא נמצאת כל הפעילות רעות במרוכז. 

הזמן במתחם. התנגשות הזמנים פחות דרמטית. דברי סימה חשובים 
מאוד, נבדוק גם את נושא הגידור. אם תהיה דרישה מצד ביה"ס, 
ם נדרוש מהמכינה לממן זאת. התרומה הכספית מאוד חשובה ותקד

 תההסתייגויואני תומך בנושא, בתנאי שיוסדרו כל  -אותנו. לסיכום 
  .של כל הגופים החינוכיים שבמתחם

 
 



 

 
 

 שונות .6
הנישוב הראשון והשני. כרגע אנו במצב שמגיע קונדנסט לחגית  התבצעו :מאבק קונדנסט

למקם  שרון כרמלומשם משאיות לוקחות אותו לבז"ן, סידור זמני. דרשנו מאיגוד ערים 
תחנת ניטור בחגית. כרגע אין השפעה לרעה על רמת זיהום האויר אצלנו. יש הרבה 

ה במצב התושבים, אך לא להיות היסטריה מוגזמת סביב הנושא. צריך לוודא שאין הרע
 .שותפים להיסטריה של התושבים. אנו כל הזמן עם היד על הדופק

 
 תפגישות של הרשויות השותפות במאבק עם ראש 2שדה תעופה: בחודש וחצי אחרונים 

רו ממנו טיסות שעיר חיפה למאבק משותף, שבשדה בחיפה יוארך המסלול כך שיתאפה
  .בק שהשדה הגדול יעבור לנגבלאירופה. לצד זה ממשיכים במא

 
מטרות, נושאים  -אגודת ידידים של המועצה  נציג את נושא ,11/2/2020במליאה הבאה, 

טקס השקה של האגודה. זו נקודת ציון חשובה במיתוג  יתקיים 20/3וחברים באגודה. ב 
  .המועצה ובגיוס משאבים אליה

 

 

 

  

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה 

 

 


