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 לשכת מנכ"ל

 ד"תשע תמוז ו"כ  
 4102 יולי 42 

 docx.076161סימוכין: 

 
  7מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

   2102 יולי 22תשע"ד,  תמוז כד'יום שלישי, 
 
 
 

 חני קרס,יו"ר, שמעון אלבז, מיכל רימון,  אשר פאהן,  אבי אלטלף,  –גיל ליבנה   נוכחים:
  .אלי כהןדפנה רבינוביץ, אלי יפרח, יוסי לוי ו

 
 התנצלו:           גלעד רבינוביץ, איתן פטיגרו וערן אלראי.

  
 , שי כהן, דגנית שטיניג וישראל שטרסברג. שי אברהמי השתתפו:

 
 אופירה ביטון.מוזמנים:         

 
 אורנה שטיימן.  רשמה:

 
 
 

 :על סדר היום
 

 . 22.6.02מתאריך   6מליאה אישור פרוטוקול ישיבת  .0

 .לשנה"ל תשע"המערכת החינוך הערכות  .2

 אישור תב"רים. .3

 לפקודת העיריות. 333בקשה למחיקת חוב לפי סעיף  .2

 .חברים בוועדת תנועה ותמרורמינוי  .5

  שונות.  .6
 
  

 מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה השביעית.    היו"ר:    
 ברכות לגלעד רבינוביץ ולאיתן פטיגרו ליום הולדתם.                      
שיצליחו להביא את השלום שנלחמים מול אויב מר ואכזר מחזקים את חיילי צה"ל                       

דרום על עמידתם הוהשקט ליישובי הדרום ומרכז הארץ.  מחזקים את תושבי 
האיתנה. בשהם חווינו מספר אזעקות ויצא לנו לחוש את האיום בו נתונים תושבי 

ואנו מבינים מה מתחולל בישובים יגון משמעותי תקופה ארוכה ועם פחות מהדרום 
 אלה.

לצבא שמנהלים את לראשי וממשלת ישראל  מאחלים לראש הממשלה, לשרי
 חושה וזהירה עד לסיומה הטוב.בטוחה, רגישה, נהמערכה ביד 

. הישראלית  רבות הצטרפו למשפחת השכוללצערנו,  .תנחומים למשפחות השכולות
פגע. ילא נגם שהיה תחת איום מתמיד ובזכותם העורף הם מגינים על אזרחי ישראל 

 איחולי החלמה לפצועים.
 

 א.  יפרח:       אולי המועצה תאמץ משפחות שכולות?
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 ננסה לפנות אליהם אחרי ימי האבל. נשמח, יו"ר:             
של האגודה למען החייל ומתנדבים. אנו שולחים חבילות ענפה קיימת פעילות 

עצה. אנו רואים את החשיבות ונות לרבות גדוד נשר שמאומץ ע"י המליחידות השו
 הרבה של פעולת המוכמות , הן העיניים שנמצאות בשטח.

במח' שהם, לוחם גולני. מאושפז בביה"ח תל השומר תושב יש לנו חייל פצוע 
מקווים שבזה  י. ביקרתי אצלו ונראה שהוא מחלים.נבינו –ומוגדר קל הטראומה 

 תסתיים רשימת הנפגעים באשר הם.
מטה מל"ח להערכת מצב יומית. אנו מתעדכנים  ה יומית שלהמועצה מקיימת ישיב

לפעילות גופי המועצה השונים  ונותנים מענה ופתרונותבהנחיות המיגון מידי יום 
תפקוד טוב של מטה מל"ח מציין  לגופים פרטיים כמו קייטנות ומציעים שירותים.

 וראשי המכלולים.
 

 א. פאהן:       ברכות. יפה ומכובד שאנו מקבלים עדכון מקצועי. יישר כוח.
 

 במשך שנים ונבחנים ברגע האמת.את מטה מל"ח  יו"ר:             אנו מתרגלים 
 

 א. פאהן:      ישר כוח גם לך שי, שמנהל את הצוות המקצועי. 
 

 התנהגות התושבים ורוח ההתנדבות.הערכה וללציון  המ. רימון:      ראוי
 
 
 

 
 

 לסדר היום:  0סעיף 
 

 .22.6.02מיום  6 מליאהאישור פרוטוקול ישיבת 
 
 

 יו"ר:             יש הערות לפרוטוקול?
 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

   .22.6.02מיום  6פרוטוקול ישיבת מליאה לאשר 
 
 
 
 

 לסדר היום:  2סעיף 
 

 תשע"ה.היערכות מערכת החינוך לשנה"ל 
 
 

בימים אלה סיימנו את גני הקיץ וביה"ס קיץ שהיו אנו נערכים לפתיחת שנה"ל.                יו"ר: 
 מוצלחים.

, השמות, קליטת תושבים ותלמידים בביה"ס מתחילים מערך של שיפוצי קיץ
 והתנעת תכניות לקראת שנה"ל הקרובה.    חדשים 
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 היה מרגש לקבל   ב'. –הסתיימה פעילות תכניות הקיץ ביום שיא בכיתות א'  א. ביטון:        
 זה ששחיזקו ואמרו  הודעות דוא"ל רבות . אתמול הגיעו הוריםחיזוקים מה                        

 הייתה השתתפות תלמידים גבוהה גם בימים הקשים. זו הדרך.ו הפתרון                          

 
 

 א.  ביטון:      
 

 
 

 
 

  בשל ביטולי הרשמה ע"י ההורים לאור לא יפעל בקיץ כמתוכנן קורס מפת"ח                          
 המצב. התכנית תופעל במשך שנה"ל.   

      

                                          

 תותכני

מיועדת לתלמידי גן חובה וכיתה א' המאותרים ע"י  – מפת"ח שהם
הגננות. במסגרת התוכנית לומדת קבוצת עמיתים באופן יצירתי 
ומאתגר במגוון תחומים כמו: חשיבה המצאתית, אסטרונומיה 

 אנימציה, תיאטרון מחשבים, סדנת לחם ,טיסנאות סרטים ועוד.
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 גנים.  3 –ילדים  01א. ביטון:         מספרי הילדים יורדים. בגני הילדים יש ירידה של 
 .התחילהאכלוס המסיבי בכרמים טרם                          

 

 
 

 .602, בשנה הבאה ללא חינוך מיוחדילדים בגנים  011א. ביטון:       בשנה שעברה היו 
 תלמידי חינוך מיוחד. 23תלמידים +  0013ביהלו"ם                        
 תלמידים. 273שנתי  7בשנה הבאה יהפוך ביה"ס שלהבת ל                        
 תלמידים. 0112בתיכון                        

 
     

 צרכים מיוחדים
 

 הערות  מס' תלמידים שכבת גיל 

  חדש!ילדים  7-6 3-1 תקשורת גן

 סופיטרם התקבל אישור  חדש! ילדים – 7-6 3-1 גן התפתחותי/שיקומי

   04 2-7 שפתי -גן כלנית 

  חדש! ילדים 0 7-6 כיתה א' רגשית 

  00  למידה ניצנים ד' ליקוי
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  0  למידה ניצנים ה' ליקוי

אבני החושן  ג' ליקוי 
 למידה

 01  

בנות שלהבת טרם אושר  0 04 ממ"ד –כיתה ז' 
 תקן

 יהלו"ם    

 מבי"ס רבין עולים חדש!  ילדים 6 04 תקשורת -כיתה ז' 

  תלמידים 00-04 04 לקוי למדיה -כיתה ז'  

  00 03 ח' לקויי למידה כיתה

  9 02 לקויי למידה -ט'   כיתה

  6 02 תקשורת -ט'  כיתה

 
 

 מסגרות של חינוך מיוחד. פותחים מסגרות חדשות על רצף הגילאים. 03השנה יש א. ביטון:       
תושבי  11%תושבי שוהם,  11%השנה פותחים גן שלישי  כל השנים היו שני גנים. 

בביה"ס ניצנים ואבני החושן יש כיתות  ברבין תיפתח כיתה א' רגשית. חוץ.
 בנות. 0מסגרת חדשה בשלהבת בכיתה ז' ל ממשיכות. 

 תקשורת עולה מביה"ס רבין. -כיתות, כיתה ז'   1 -יהלו"ם הולך וצומח  
נה לילדים בתוך היישוב ומשאיר אותם בתוך פתיחת המסגרות החדשות נותנת מע

  חברת הילדים שלהם.
 
  
 

 השאלת ספרים:
 

 סטטוס בי"ס

 ממשיך שלהבת

 ממשיך החושן אבני

 חדש אבן חן

 חדש ניצנים

 חדש רבין

 
 
 

 א. ביטון:      בשנה שעברה התחלנו את הפרויקט עם שני בתי ספר אבני החושן ושלהבת.  
 השנה  מצטרפים אבן חן, ניצנים ורבין. הפרויקט מופעל ע"י מנהלי ביה"ס                       
 והנהגות ההורים.                      
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     פיתוח הסקרנות ולמידת החקר באמצעים  תכנית הפועלת בחטיבות הצעירות,  – גוגל'ה        
 המותאמים לגיל הרך. עזרת  תכנים מומחשיםבטכנולוגיים         
         

 הרחבת הסקרנות והידע תוך התנסות. -דע וטכנולוגיה מ          
 יתוח יזמות ברוח הקדמה בכל שכבות הגיל.פ          
 .העלאת שיעור התלמידים המסיימים תיכון עם בגרות מדעית          

 .גדלת מס' הבנות הבוחרות בלימודי מדע וטכנולוגיהה        
 מדע פעיל, עבודת חקר, מדע בהתכתבות ורובוטיקה.         

 
 , התקיים כנס יישובי ומחוזי בביה"ס יסודיים וחט"ב,  השנה השתתפנו בתחום החקר          

 זכה באחד מחמשת המקומות הראשונים.ווביה"ס אבן חן עלה לארצי           
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        
 רצפים בין מסגרות:      

 
 
 
 
 
 
 
 

              
 הכוללת: ₪ מיליון  2.2שיפוצי קיץ בעלות       

o מזגנים. 31 -החלפת כ 
o  בבתיה"ס היסודיים.)בנים ובנות( חדרי שירותים  1שיפוץ 
o איטומים. 
o צביעה פנימית וחיצונית של מוס"ח.  
o .החלפת מטבחים בגנים 
o התאמות מבניות עפ"י צרכים 

 דולב(. גן החושן,-ניצנים, אבני)אבן חן, 
 

 נבחרות: תכניות
. לקראת השנה הבאה יופץ חוזר שעות לימוד 3תשולב בגני הילדים בהיקף של עד  התוכנית  - תל"ן

ע"י אגף החינוך עם בתי הספר והגנים . הם יבחרו כמה שעות. את הנושאים להורים. התכנית תנוהל 
קיימא והחינוך -מוסיקלי, חינוך ברושם במקצועות חינוך אנו נציע ע"פ המלצת משרד החינוך. יי

 הגופני .

עידוד קריאת ספרים, פיתוח דיאלוג בגן ובבית לערכי תרבות ומורשת בשילוב  -ספריית פיג'מה 
 היו חוות דעת טובות של ההורים. משותפות לילדים ולהוריהם יותוהצעות לפעיל

 הספרים מאושרים על ידי משרד החינוך.
 

 

  למידה מתוקשבת
 קדמת על רצף הגילאים.יתוח חדשנות בלמידה בסביבה טכנולוגית מתפ

o ביוזמת המועצה גם בחט"ב ובתיכון. ספרים דיגיטאליים 
o נסו בשנה הבאה לחט"ב.יכ,  עגלות ניידים 
o הכשרה מקצועית של צוותי ההוראה כולל ליווי מחקרי. 
o  בביה"ס יסודי  פיתוח יכולת מדעית טכנולוגית על רצף הגילאים. –פתיחת מסלול סייבר

 .להשתתף בתכנית כהעשרה ובתיכון. קיבלנו פנייה גם מביה"ס יהלו"ם
o .רכישת ציוד טכנולוגי מתקדם לחדרים ייעודיים 

o .דוברי אנגלית 
o .רובוטיקה 
o .כיתת מס"ד "נחשון" מחזור א' שממשיך לתיכון 
o ללמידה משותפת סביב לוח אירועי שנה. דיאלוג "בית מדרש לומד". תכנית 
o  הרחבת שיתופי פעולה. –מגמת מוסיקה 
o  שכבת גיל נוספת ז'. –מגמות מחול ביהלו"ם 
o תלמידים  00 התקבלו ,פתיחת מגמת ספורט בתיכון. 
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  יו"ר:              בביה"ס ניצנים ימוקם מרכז המחוננים רבדים. המרכז פועל יום אחד בשבוע כך 
 במשך שאר הימים. של המרכז הנות ממרחבי הלמידהיליוכל שביה"ס  
    061יש האזורי ביה"ס ניצנים מצטמצם במס' התלמידים ובמרכז המחוננים  
 כז וביה"ס.ייתן  תמיכה הדדית בין המר תלמידים. זה  

 
 י. לוי:             כמה תלמידים משהם לומדים במרכז המחוננים?

 
 .11%-כ    יו"ר:            

 
 ז'. זו מסגרת מבורכת שתורמת  עדא. ביטון:        במרכז לומדים תלמידים  מכיתות ג' 

 למערכת החינוך ונכון היה להכניס אותה לתוך בית ספר.                        
 

 יו"ר:               זה ביה"ס של משרד החינוך. המרכז היה בעבר בלוד ועבר אלינו.
 מודה לגב' אופירה ביטון על ההיערכות ועל העבודה שמתבצעת חודשים קודם.                          

 
 

  אזעקה 
 

                         
 לסדר היום:  3סעיף 

 
 

 אישור תב"רים. 
 
 התב"רים אושרו בהנהלה ובוועדת כספים.   . שטרסברג: י

 סוקר את התב"רים:                        
 
 

בהתאם לתוכנית ₪, אלפי  311: שדרוג מבני ציבור בסך  (532) 2102שדרוג מבני ציבור  .0
 .4102הפיתוח לשנת 
 : קרנות הרשות. מקור המימון

 
: החברה הכלכלית יוזמת הרחבה של חדר הכושר. ההגדלה  (536הרחבת מועדון הספורט ) .4

היא על גג מבנה קיים והתחברות לחדר הכושר הקיים. כמו כן יבוצע מעלון לצורך נגישות. 
המועצה אישרה בחודש פברואר הלוואה לחברה מהמועצה ויש להסדיר אישור תב"ר 

 לפרויקט.
 
:  המועצה קיבלה אישור השתתפות מהטוטו עבור אולם  (332אולם ספורט בבי"ס רבין ) .3

בהתאם לכך מותאם תקציב הגדלת ההוצאה בהתאם ₪.  0,701,611הספורט רבין בסך 
הקטנת השתתפות ₪.  611,111לאישור והחלפת מקור המימון: ביטול ההלוואה בסך 

 210,611הקטנה בסך ₪,  4,990,311לסך של ₪  3,611,111מקרנות הרשות, במקום סך של 
.₪ 

 
 יו"ר:               קרן המתקנים של הטוטו אישרה את ההקצבה. אנו בן הרשויות הראשונות 

 שמקבלות  אולם שני. זו עבודה מקצועית של אמיר בן עזר רכז הספורט.                         
 

 י. שטרסברג:  וגם שלך, שדאגת שיתנו לנו התחייבות במסגרת הדירקטוריון. 
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 ₪ . 01,111: סך של  (535מבנה יביל ) –בי"ס דמוקרטי  .2

 מקור המימון בשלב זה : ק.ע.פ. .
ממשרד החינוך. בהתאם יובא תב"ר ₪  01,111: המועצה צפויה לקבל אישור של הערה

 לעדכון.
 

 ביה"ס הדמוקרטי מוכר ובדרך לקבל רשמי.              יו"ר: 
 

 י. שטרסברג:  מתרחבים לעוד שכבת גיל.
 

: השתתפות משרד התחבורה במימון  (537) 2102סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  .1
מאומדן   61%המהווה ₪  11,111תחבורתי לסימון כבישים והתקני בטיחות בסך של 

 ₪. 40,649 - 31%השתתפות המועצה ₪.  60,249העלות 
 :מקורות מימון 

 ₪. 11,111משרד התחבורה: 
 .₪ 40,249קרנות הרשות    : 

 
 הסימון כללי? אלטלף:    .א
 

 יו"ר:              בכל הישוב. חידוש הסימונים מתבצע פעמיים בשנה: בפסח סימון כללי 
 והשני ממוקד מעברי חציה ומוס"ח לקראת פתיחת שנה"ל.                       

 
 המועצה משקיעה יותר מאשר הסכום בתב"ר.מותר לציין ש י. שטרסברג: 

 
 

 אחדמחליטים פה 
 

   : לאשר את התברי"ם
 
 

  מקור מימון: קרנות הרשות ₪. 311,111          :         (532) 2102שדרוג מבני ציבור  .0
 ₪. 311,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס 

 
 

 מקור מימון: מילוות מבנקים₪.  0,211,111                   : (536הרחבת מועדון הספורט ).    4
 ₪.  0,211,111ע"ס  סה"כ יעמוד התב"ר 

 
 
    –ש"ח  מקור מימון קרן המתקנים  0,701,111תוספת                   (:332אולם ספורט ביה"ס רבין ).    3

 טוטו 
 מקרנות הרשות₪  210,611הפחתה  
 ממילוות מבנקים₪  611,111הפחתה  
 ₪.      2,714,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                               

 
 
 ש"ח . מקור מימון: קרנות הרשות 01,111           (:535מבנה יביל ) –ביה"ס דמוקרטי .    2

 ₪. 01,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                               
 

 
 מקור מימון: משרד התחבורה₪ .  11,111          לשנתסימון כבישים והתקני בטיחות .    1

 מקור מימון: קרנות הרשות₪ .  40,249                                                 (: 537) 2102 
 ₪. 60,249סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                               
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 לסדר היום:  2סעיף 
 

 לפקודת העיריות. 333בקשה למחיקת חוב לפי סעיף 

 

  של חב' כ.ר. זו הפעם הראשונה שאנו מביאים למליאה בקשה למחיקת חוב  י. שטרסברג: 
 . ביצענו את כל הליכי הגבייה האפשריים, הליכים 4113החוב נוצר בשנת                    
 מנהליים, עיקולים  וטיפול משפטי ע"י משרד עו"ד לבונטין. לא נמצאו                    
 . עבר 4116זכויות במקרקעין. העו"ד מסר כי החברה אינה פעילה משנת                    
 אישור המליאה. ומועלה לועדת הנחות                    

 י. לוי:              לא נעשו הליכים?

 י. שטרסברג:   נעשו. יש פסק דין נגד החייב ונפתח תיק הוצ"ל. אחרי שאישרנו את הנוהל  
 בקשות נוספות למחיקת חובות  יובאו בתקופה אנו מסדירים את הנושא.                     

            הקרובה לאישור המליאה.                   
                   

 מחליטים פה אחד

מס' הבקשה: מ.מ. שהם  ש"ח . ) 33,,32לאשר הבקשה למחיקת חוב לכ.ר. בגובה 
0/2102 .) 

 

 לסדר היום:  5סעיף 
 

 .חברים בוועדת תנועה ותמרורמינוי 

 

 מר יעקב שטדלר ז"ל, מוותיקי ועדת תנועה ותמרור בטרם עת הלך לעולמו יו"ר:               
 שתרם רבות  ליישוב.  תחליף אותו גב' חדווה גולדמן.                  
 תחליף את גב' איילת חדד שמסיימת תפקידה. גב' חגית רדמן                  
 בהצלחה בתפקידן.                   

 

 ליטים פה אחד:מח

 לאשר מינוי  החברות החדשות בוועדת תנועה ותמרור:        
 גב' חדווה גודלמן תחליף את מר יעקב שטדלר ז"ל   
 גב' חגית רדמן תחליף את גב' איילת חדד.   
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 ריכוז החלטות
 

 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

אישור פרוטוקול ישיבת  0
 6הנהלה 

   .22.6.02מיום  6 מליאהלאשר פרוטוקול ישיבת 
 

 .537, 535, 332, 536, 532לאשר תב"רים:  אישור תב"רים 3
 

 333מחיקת חוב לפי סעיף  2
 לפקודת העיריות.

 ש"ח . 33,,32לאשר הבקשה למחיקת חוב לכ.ר. בגובה 
 (. 0/2102 ) מס' הבקשה: מ.מ. שהם

חברים בוועדת תנועה מינוי  5
 ותמרור

 .חברים בוועדת תנועה ותמרורלאשר מינוי 
 גב' חדווה גודלמן תחליף את מר יעקב שטדלר ז"ל

 גב' חגית רדמן תחליף את גב' איילת חדד.
 

 
 
 
 
 
 

 תמה הישיבה.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 
 

                             
 

                            ___________                                                         __________ 
 גיל ליבנה             שי אברהמי                              

 ראש המועצה                                  מנכ"ל המועצה                            
  

 

 

 

 


