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 המשך פעילות של מרכז "צליל וצבע" 

תל"ן. אין משרד החינוך לא הסכים לשלב את הפעילות כשהשנה פעילות המרכז החלה רק בחודש דצמבר.  מזכירהשושי 

ינוך. ע"י משרד הח יםהמוכר 40מתוך  1. הקונסרבטוריון שלנו הוא העירייה מתפארת ביישוב כמוסיקליחלופה אחרת. 

סיקה. מבקשים להמשיך להפעיל המרכז עד השלכה על בי"ס מנגן ועל מגמת המו צריך לתת חלופה ראויה. לסגירה תהייה

 למציאת חלופה ראויה לכך.

ה אינן נכונות. את הבעיה התקציבית ניתן לפתור היישוב הינו יישוב מוסיקלי, ההחלטות האחרונות בנושא המוסיק מיטל

עודכנה ספים לא וועדת הכלדעתה ניתן להגביר את תדירות המפגשים  ואז ניתן יהיה להכיר בפעילות כתל"ן. אחרת. בדרך 

 לכן לא הייתה אפשרות להציע חלופות להמשך הפעילות. ועל כוונת הסגירה 

 צליל וצבע למגמת המוסיקה. את פעילות אין לקשור לדעתה  ליהי

 .הוצאות. הבעיה היא תיעדוף לא נכוןהמיועדות לגנ"י לעומת הכנסות הבין ה  מש"ח 2-ותר משל י יש יתרהמציין ש ירון

 ארץ. מאד יישובים בקיים במעט בות מההורים. המרכז לגהיה ניתן בעבר עבור פעילות מרכז צליל וצבע ש מסביר אפי

 גננותם. גם לא כל השלא ניתן לגבות מההורי, משרד החינוך קבע לכל גן אחת לחודש ותדירות הפעילות היא מאחר 

 איתן.שבעות רצון מהפעילות וההחלטה כל הסגירה נעשתה תוך התייעצות 

בתחומי מוסיקה וחינוך לגבות כספים ת. משרד החינוך מאפשר לרשויות פתכניות לימודים נוס -תל"ן  ,מסבירה אורנית

 חצאי שעה של ריתמוסיקה 2יש בגנים . אחרונה משרד החינוך התחיל לאכוף כללים אלהלרק  מסוימיםלפי כללים גופני 

 –מעבר לכך בנושא החינוך המוסיקלי  חצי שעה בשבוע. 2אחת הרשויות האחרונות שמצליחות להנהיג  אנו ,בשבוע

  הוכרה כחלק מסל תרבות. וישנו חינוך מוסיקלי לכל אורך השנה.האופרה "איה פלוטו" 

 

במקביל תבחן שע"ו את מרכז העשרה "צליל וצבע " עיריית כפר יונה תמשיך להפעיל בשנה"ל ת :הצעת החלטה

זיקלי הרב שנתי המיושם בכפר במסגרת וועדת חינוך עירונית, חלופות אשר יבטיחו את המשך קיומו של המודל המו

 החלופה להמשיך בהפעלת המרכז כאמור.ולל כיונה 

 

 .ליהי איינסאיציק בראון, ירון חדוות, שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, ערן לאופר, מיטל יצחקי טולדנו,  :בעד

 , קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרםאפי דרעי, יעל חן :נגד

 



 מגמת המוסיקה

מגמת המוסיקה לתלמידים.  צריך לדאוג לפתיחתשל אפי מאירוע של מגמת המוסיקה שהצהיר ש מצטטת את דבריו שושי

 .בחינוך אין להסתכל על תקציבים 

תלמידים. מה ימנע אם מחר תהיה עוד קבוצה של  7 -ם מובנים אך יחד עם זאת, מדובר בקשה, דברי הילדי זו החלטהליהי 

 15ות לפח אם היו ? הרי לא יתכן לפתוח מגמה עם מעט תלמידים. לבקש לפתוח גם להם מגמה  אחרתלמידים בתחום  4

 ניתן היה לפתוח את המגמה עבורם. שנים  3 -שמתחייבים לתלמידים 

כל ? שהעירייה מממנת הסכמים קואליציוניים, קבוצת כדורגל וכו' , איך יתכן היות ונאמר שמדובר בעניין כלכלי אבישי

 מוסיקה ! הזה צריך להיות אחרי 

ילדים  9תלמידים. ישנם  15תלמידים וחלקן  40עם חלקן שמגמות סתכל על כלל המגמות, יש לה צריךמוסיפה ש שושי

 .הם לא מעוניינים לצאת ללמוד מחוץ לישובמוכשרים במוסיקה. אין להם תיכון אחר ו

תלמידים לדעתו  7על סביר  לאהקונסרבטוריון.  לבנות תכנית ייחודית בשיתוף מסביר שלקבוצה הזו ניתן יהיהאפי 

בודדים ואז העלות תצמח    עוד מס' תלמידים גם  שנות התיכון( ובשנה הבאה עשויים להצטרף 3-)באש"ח  300להוציא 

 אש"ח. 600 -ל

 

עיריית כפר יונה תמשיך לקיים את מגמת המוזיקה בביה"ס השש שנתי "איש שלום" בשנה"ל תשע"ו  : :החלטה

את רצונם ולהתפתח במסגרתה במקביל ויחד עם הבחינה לגבי ההמשך קיומו של התלמידים לממש  9ותאפשר ל

מרכז "צליל וצבע" תבחן בנוסף את נכונותה ויכולתה להמשיך ולקיים בכפר יונה מודל מוזיקאלי רב שנתי מגיל הגן 

 .ועד התיכון

 

 .אפי דרעי, יעל חן, ליהי איינס, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרם :נגד

 ירון חדוות, שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקי טולדנו.  :בעד

 

 ההצעה נפלה. 

 

 נסיעת ראש העיר

  עלויות על נסיעת ראש העיר.לקבל פירוט  מבקשתמיטל 

 מציע להוריד מסדר היום. .את כל האינפורמציה הנדרשת ולקבל לגזבר העירייה מציע לחברים לגשת אפי

 

 : מאשרים להוריד הנושא מסדר היוםהחלטה

 .איינס ליהיאפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרם ,  :בעד

 טולדנו.-יצחקישושי כחלון כידור, ירון חדוות, אבישי ברעם, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל  :נגד

 

 סגירת גנ"י

 רים.נסגגנים  5-ש ,בדרך לא דרך ,לחלקם לאחר הרישום הודיעושום לגנ"י ומסבירה כי  ההורים התבקשו לר שושי

הסתברותית. לא יעלה על הדעת שהורים אינם יודעים מה  לבצע סטטיסטיקה צריך היה  , לא ייתכן לעבוד בחוסר תכנון

 קורה ?

 לדעתה  החלטה זו מצופפת את הגנים.. קיבלו מצג שווא ובעצם הסתבר שהם ההורים קיבלו רשימת גנים עשו בדיקהמיטל 

חרים. גורמים אלהצעירים צריך לאכלס פחות ילדים בגן. נודע כי יש כוונה להשכיר את  המבנים המתפנים גילאים ב

 בועדת חינוך לא דווח שינוי זה. 

 תורמוס.רח' הבונים גן נוסף בגם גנ"י מיותרים ואנו  5רחוב התורמוס. אין ב מסביר כי השאילתא שנשלחה עסקה בגןאפי 

לא מאימהות  מאוד גדול השנה. בשנה שעברה היו  בקשותמהלך  תלמידים. נעשה 31ני הוא מינימום מוסיפה שגן תיקיעל 

תפנים יאויישו משלא . הגנים 3, מדובר רק בגני גילאי סייעת שנייההבעניין  רחוקים מביתם.לשבץ את ילדיהם בגנים 

 יופצו השיבוצים. 30/6/15-בלבד. עד האחת לשנה 

 מבקש לבצע הצבעה ולקיים צוות חשיבה בנושא. ירון



 פתרונות יצירתיים . ולנסות למצוא לקיים דיון סכים מ אפי

 מאמץ שבגבעת אלונים ייפתח גן ילדים. יש לעשות שושי

 

 הסכמים קואליציוניםחשיפת 

 מסביר שעדיין לא נחתם הסכם קואליציוני עם ליהי. אפי

 שואלת הכיצד ליהי קיבלה אחריות על תחום הנוער באם לא נחתם ההסכם? שושי

 מסביר כי חושב שליהי מתאימה ללוות את התחום ולכן מונתה. אפי

 

 

 תב"ר להקמת מבנה קבע לביה"ס "פני מאיר"

 מציע להקים ועדה לעניין זה. ערן

 ביה"ס?להקים את מועצת העיר חברים שואלת האם יש כוונה אמיתית של  יעל

 מציינת שיש לנו חובה כלפי כל תלמידי היישוב עפ"י דתו, דרכו. שושי

 המלצות למליאה.הגשת ההרכב ועדה והגדרת המטרות ופרק הזמן לאת מציע לקבוע  איציק

 מחזקת את ההצעה להקים ועדה למציאת פתרון ראוי לתלמידים ליהי

ולא יתכן פתרון של הסעת הילדים  ן. מדובר בילדים קטניםלשום פתרו מסביר כי בעבר הוקמה ועדה אשר לא הביאה אבנר

 מחוץ ליישוב.

מהתלמידים יהיו  50%. 2. העירייה לא תממן הבניה 1ר כי במסגרת מו"מ עם סיעת "טל" הוסכמו מס' תנאים: ימזכ קובי

יה קריה חרדית, אלא תלמידים. אין הצדקה לא לאשר את בניית בית הספר. לא תה 300. בי"ס יכיל עד 3תושבי כפר יונה  

 ח.-מדובר בבי"ס כיתות א

והכסף לא ניתן להעברה לפרוייקט  . בינוי ביה"ס ממומן ע"י משרד החינוךבעיר מוסיף כי זו סוגיה הגורמת לפילוג ונזק דני

יש . בין החינוך החרדי לממלכתי דתי הרצוי לו זרםבחינוך, זכותו של כל תושב לבחור ב. מדינת ישראל קבעה זרמים אחר

חרדים  באידיאולוגיה ולכן אין סיכוי לאחד אותם בבי"ס בר אילן. ברוב היישובים בסביבה ישנם בי"סתהומי הבדל 

. מזמין את כל יישובי הסביבה ולא רואה פסול בכך, תל מונד(. לביה"ס בכפר יונה מגיעים מאזוריים )למשל קדימה

די לראות את הפרופורציה של השקעת הכספים לציבור כ התושבים להכנס לאתר העירייה ולעבור על טיוטת התקציב

 .החרדי לעומת יתר הציבור

זהו בי"ס שכולו מתקציב לדאוג גם לילדים מהזרם החרדי. הגיעה ממשרד החינוך. עלינו לבניה ההרשאה מסכם,  אפי

החלטה על תוכל לקבל בתנאים, מליאת העירייה  ביה"ס לא יעמודהמדינה, ויירשם ע"ש עיריית כפר יונה משמע, שאם 

סגירת ביה"ס ובמקום אפשר לפתוח חטיבה, בי"ס מקצועי וכו'. לא נשתף פעולה להקמת ועדה, אם חברי המועצה יגיעו עם 

 הצעה או פתרון שאינו מעכב ונותן מענים ועומד בסטנדרטים, הפתרון ייבדק.

 

 

מכל הסיעות אשר תבחן את כל החלופות  עיריית כפר יונה תקים וועדה ציבורית בהשתתפות נבחרי ציבור: החלטה

התלמידים מכפר יונה המתחנכים בביה"ס "פני  80האפשריות לחינוך איכותי ועפ"י דרכם ותפיסת עולמם של 

מאיר". עד הקמת הוועדה והגשת ממצאיה, יוקפא הדיון בתב"ר כאמור והוא ירד מסדר היום ומתכנית הפיתוח 

                     העירונית.
 

 טולדנו-: שושי כידור כחלון, אבישי ברעם, ירון חדוות, ליהי איינס, איציק בראון, ערן לאופר, מיטל יצחקיבעד

 : אפי דרעי, יעל חן נחמן, קובי לאור, דוד ששון, אבנר משה, ברק אשרםנמנע
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 ראש העיר                                                                                מנכ"ל העירייה                 


