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יו"ר: 



ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאהולברךאתמראיתןפטיגרוביוםהולדתו.
מאחלמזלטוב,בריאותאושרונחת.גםלמרגלעדרבינוביץ,חברנושחוגגאתיום
הולדתובחו"למזלטוב. 


סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול מליאה  5מיום .9.6.15
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום . 9.6.15
יו"ר:




מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאה5ופרוטוקולישיבהשלאמןהמנייןמיום9.6.15 .
לאהתקבלוהערותלפרוטוקול. 



מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  5מיום .9.6.15
לאשר פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מיום 9.6.15
סעיף  2לסדר היום:
פרידה מחברת המועצה מיכל רימון
יו"ר :חברתהמועצהמיכלרימוןהודיעהעלפרישתהמחברותבמועצהמסיבותהקשורות
למקוםעבודתה.מאחרוהבאהברשימתשהםשלנו,הגב'ענתליכטרמןנישאהואינה
מתגוררתביישובהגענולאבימשיחמסיעתמשהםשלנו.מקבליםאתאביבברכתברוך
הבאומאחליםלוהרבהסיפוק,ענייןוהצלחה.כולנונשתףפעולהונסייעבהצלחתך. 



סעיף  3לסדר היום:
החלפת יו"ר בוועדות מועצה ודירקטור בתאגיד החינוך.
יו"ר:




במסגרתהוועדותגב'מיכלרימון,כיהנהכיו"רועדתאיכ"סואנומבקשיםלהחליפה
במראליכהן.בוועדתביקורתמבקשלמנותאתמראבימשיחבמקוםהגב'מיכלרימון
כחברבוועדה.בוועדתרווחהמבקשלמנותאתמראבימשיח,במקוםמראליכהןכיו"ר.
בדירקטוריוןתאגידהחינוךמבקשלמנותאתהגב'חניקרסבמקוםהגב'מיכלרימון
כדירקטורית. 
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מחליטים פה אחד
למנות את מר אבי משיח כחבר ועדת ביקורת במקום הגב' מיכל רימון.
למנות את מר אבי משיח כיו"ר ועדת רווחה במקום מר אלי כהן.
למנות את מר אלי כהן כיו"ר ועדת איכ"ס במקום גב' מיכל רימון
למנות את גב' חני קרס כדירקטורית בתאגיד החינוך במקום הגב' מיכל רימון.

סעיף  4לסדר היום:
מיכל כהן סדיקלר ,מנכל"ית חמש הנכנסת .

יו"ר:





נמצאתעמנומנכ"ליתחמשהנכנסתהגב'מיכלכהןסדיקלר.המשמעותלהיותמנכ"לזה
גםלהיותמורשהחתימה.אנומבקשיםלהחליףאתהרשאותהחתימהשלגביהדרלמיכל
כהןסדיקלר. הנושאעברבדירקטוריוןהחברההעירוניתלתרבותנוערוחוגיספורט(חמש)
בע"מוגםבישיבתהנהלהמיום14.7.15מבקשלאשרגםבמליאה. 





מחליטים פה אחד
לאשר גב' מיכל כהן סדיקלר כמורשת חתימה בחברה העירונית לתרבות נוער וספורט חמש.
סעיף  5לסדר היום:
שותפות שהם – קהילה יהודית בקייפטאון דרא"פ באמצעות קרן דילר.

יו"ר:




מ.כהן :





שהםמצטרפתלשותפוי ותשלהסוכנותהיהודיתיחדעםקרןדילר.תכניתמאודייחודית
שלמשלחותמנהיגותנועריהודי,כאשרהשותפותשהוצעהלשהםהיאיחדעםקהילת
יהודיקייפטאוןדרוםאפריקה.מיכלתיתןלנופרטיםעלהשותפות .
תכניתעמיתידילרנוסדהבסןפרנסיסקולפניכשמונהעשרהשנהע"יקרןפילנתרופית
שמקדמתתכניותומוסדותבדגשעלתחומיחינוך,המדעוהאומנותומיועדלחינוךהלא
פורמאלי.התוכניתכוללתמעל500בנינוערמ-26קבוצותעמיתיםברחביהעולם.בישראל
התכניתהחלהלפניכחמשעשרהשנהוכיוםפועלתהתוכניתב-13שותפויותברחביהארץ. 
חזון: תכניתלקידוםנועראשריובילבתחוםהחינוךהיהודיהבלתיפורמאלי.בניהנוער
וקהילותיהםיחוזקודרךמסעשלחינוךעפ"יערכיםיהודייםופלורליזם.בוגריהתכנית
יהוורשתמנהיגיםפעיליםבעיצובחברהעתידיתעשירהומחוזקתויצירתעולםטוביותר. 
מטרותעל:לבררסוגיותערכיותוחברתיות,עמןמתמודדתהחברההישראליתוהיהודית
במאההה21-.יצירתשותפותבינלאומית,המעוררתהשראהומעצימהבנינוערבדרכם
להיותסוכנישינויפעיליםבקהילה. 
עקרונותמנחים:מנהיגות-החניכיםמציביםלעצמםיעדימנהיגותומקבליםכלים,משוב
וליוויאישי,חוויהמשמעותיתממנההחניכיםיכוליםלגזורוליישםלאתגריםבעתיד.
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זהותיהודית- החניכיםבוחניםאתזהותםהיהודיתעלמנתלהביןאתההיסטוריה,
המסורתוהערכים.ישראל-החניכיםמפתחיםהשקפתעולםחדשהעלישראל.תיקון
עולם- אחריותליצירתעולםטוביותרוניסיוןלהשפיע.החניכיםמוביליםיוזמות
ופרויקטיםבנושאיםהקרוביםלליבם. 
תכניתעמיתידילרתומכתבקהילהוהקהילותבהןהיאתומכתנהנותמיתרונותרבים,
חברותבארגוןהמוקדשלהעצמתהעתידשלהעםהיהודי.חברותבקהילההבינלאומית
המטפחתתחושתשייכותלשלם.חברותבקבוצתמנהלים,בפריסהארציתובינלאומית,
ממוקדתבמענהלצרכיםואתגריםבכלקהילה.חברותבקבוצתרכזיםהחולקיםדרכי
פעולהמיטביות,משמשיםכאוזןקשבתומשאבלעמיתיהם,עלמנתלייצרתמיכהוהשראה
לכלקבוצותהחניכים.קשראישיעםקהילותיהודיותואנשימקצועמסביבלעולם.משרד
מרכזיהמשרתאתכללשותפיהתוכניתומבטיחיציבותארוכתטווחלכלקהילהמקומית.
התוכניתמכוונתליצירתמעגליהשפעהמתרחביםעלמנתלמקסםהשפעהבכלקהילה. 
תכניתההכשרה–תכניתצומחת:קליטהשלרכזיישובי,יצאנובפרסוםעפ"יקריטריונים,
כאשרהעדיפותלתושבישהם.בוועדהלבחירתרכזהשתתפו:פלגרשף,סיגלישרים,גבי
הדר,נציגהמהסוכנות,נציגמהקרןואני.ראיינו12מועמדיםולשלבהסופינבחרו4
מועמדיםשעובריםב-5.8.15הערכהמטעםהקרןובסופושלדבריבחררכז. 


ד.רבינוביץ :באיזהגילאיםמדובר? 

מ.כהן : תלמידיי-יא'שיעברומיוןואיתורבבתיהספר.הרכזשיבחרידאגלקליטתםשל20חניכים
שיאותרובשיתוףמערכתהחינוךובתיהספרופרסוםבעיתונות.אורךהתכנית,שנהעם
אופציהלהמשיךלשנהנוספתוהלאה.הרכזיכיןיחדעםעמיתידילרתכניתשנתית
המותאמתלשהםאשרתחללקראתנובמבר. 
  החניכיםשיבחרויפגשועלבסיסקבועוידונובסוגיותכגון:שוויון,פלורליזםצדקחברתי,
מנהיגותנוער,כבודהאדםוזהותיהודית.יערכוסמינריסופ"שבכדילהעמיקאתהקשר
הקבוצתיוהצוות.הכשרהשנתיתלמדריכיםצעיריםמשנהשנייה.סמינרשנתיבחודש
אוקטוברבאטלנטהוסמינרקיץבישראל. 

י.לוי : מהעלותהתכנית? 

יו"ר : התחייבותהקרןלממן24,000$בקייפטאון20,000$לשהםכמוכןהקרןמשקיעה
סכומיםנוספיםבמלגות,שיווק,סמינרים,ועוד.ניתןלראותבמסמכיםהמצורפים.
בשורההתחתונהעמיתידילרמשקיעים236,000$בכלהשותפותמשניצדיהים. 

י.לוי : כמההחלקשלנו? 

יו"ר : רשוםבטבלההמצורפת.החלקשלנומורכבמשכררכז,כאשרהשתתפותבתכניתמטעם
הנוערשלנוכ-$1400למשתתף.זוהמתכונתשלהשותפותבכלהעריםשמשתתפות
בפרויקט.כוונתנושהרכזשיבחריעסוקבכלקשריהחוץשלהיישוב.ישפהחלוקהשבעצם
השאריתשלהשתתפותהמועצהלשנת2016היא16,200$וזהאחרישמקבליםמענק
נוסףמקרןדילרשל10,000.$ 

י.לוי : והתקציבמאיפה? 

יו"ר : מקבליםהשנהתקציבשל10,000$כדילכסותאתהוצאות2015ובשנההבאהזהיכנס
לתקציב,כאשרהעלות16,200$.זותכניתשבהמשקיעההקרןהרבהמאודכסף. 
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י.לוי : כמהאנחנומתקצביםאתתקציבהנוער,בגדול? 

 כ-2,000,000₪. 
יו"ר

א.פהאן :זהממומןע"יאיזהגורם? 

יו"ר : דרךהסוכנותהיהודית.זותכניתמאודייחודית 

ד.רבינוביץ :כמהחניכיםמשתתפים?20?ומקבלים236,000$? 

יו"ר : נכון.זוקרןמאודעשירה.236,000$זהלשתיהקהילותשהםוקייפטאון.החניכיםצריכים
לתתתוצריםוהדרכהבקהילה. 

מ.כהן : הקרןתומכתבמיליוניםבעשרותמוסדותבעולם. 

יו"ר : מיכלבהצלחהבגיוסהרכזובהמשךהדרך.תייצגואתישראלושהםבכבוד. 


מחליטים פה אחד
לאשר שותפות – קהילה יהודית בקייפטאון דרא"פ באמצעות קרן דילר


סעיף  6לסדר היום:
השתתפות בסמינר מנהיגות בהונגריה שותפות  – 2000שהם ונצואלה .

יו"ר : בשניםהאחרונותהשותפותעםונצואלהסבלהרבותכתוצאהמהמשברהפוליטיכלכלי
השוררבמדינה.והביאהלאיחילופימשלחות.ונצואלהנסגרהלכניסותישראלים.קהילה
שבשיאתפארתהמנתהמעל20000יהודיםוהיוםהולכתוקטנהומונהפחותמ-5000איש. 
 היוזמהשעלתהליצורסמינרמשולבבבודפשטוישראלהסמינריארךכשבועימים.חלקו
הראשון-ארבעהימיםיתקייםבבודפשט,הונגריהוחלקוהשני-יתקייםבישראל.הסמינר
יעסוקבנושאמנהיגותיהודית.עדהיוםנערךהסמינרלנוערוההצעהשעלתההיאללכתעל
המנהיגותהמבוגרתיותרשלנוושלהם.מדוברעל12-15חבריםמכלצד.ועדתקשריחוץ
וצ'רילבראשה,פנולארגוניהמתנדביםוהמשתתפיםוהוציאוקולקורא. 

ד.רבינוביץ :איפהפרסמואתהסמינר? 

יו"ר : הפנייההייתהלארגוניהמתנדביםביישוב,פנינוגםבאתרובעיתונות.הגיעו8-10חברים
והצענוגםבישיבתההנהלהובמועצה.חבריםשרוציםלהשתתףמוזמניםלהודיעלי.אני
רואהחשיבותבהרכבהמשלחת.הסמינרמתחילמידאחריסוכות8-15/10/15.הנסיעה
לבודפשטיוצאתבסופשבועולאתכבידעלשבועהעבודה. 

ד.רבינוביץ :איפהאפשרלראותפרטים? 
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מצורףלמסמכיםקולקורא. 

יו"ר:

א.פהאן :אניקיבלתיאתהלו"זהצפוימצ'רילבמיילויכוללהעביר. 

 ישחברהחיצוניתשמארגנתאתהתוכןוהואמאודמושקע. 
יו"ר

ד.רבינוביץ :מעוניינתלראותסדריום. 

יו"ר : חבריםשרוציםלהשתתףבמשלחתמתבקשיםלקבלהחלטהבעשרתהימיםהבאיםולתת
תשובה.מישהביעאתרצונולהשתתףעדעתההם,מראשרפהאןומראביאלטלף.רוב
הונצואלייניםמדבריםגםעברית.עלותמשתתף$400.עלותהמלוויםמיכלוצ'ריל
ממומנתע"יהמועצה.אםמקובלמבקשלאשר. 


מחליטים פה אחד
לאשר השתתפות בסמינר מנהיגות בהונגריה שותפות – 2000שהם
ונצואלה.
סעיף  7לסדר היום:
חינוך  -הערכות לשנת הלימודים תשע"ו.
יו"ר:






ר.טנא :

עיקרהשלישיבהזוההערכותלשנתהלימודיםתשע"ו.כהרגלנומזהשניםהזמנואתאגף
החינוךואתהעומדתבראשוהגב'אופירהביטון.מנהלתמחלקתבתיספרהגב'חגית
אבירם.רכזתתקשוביישובירחלטנא.ההערכותהתחילהכברמראשיתהשנההאזרחית
החלמשיבוץילדיםחדשיםמשכונתכרמיםורקפותוכלהבבינוי.מבקשלהודותלמנכ"ל
המועצהמרדודיזביבעלההערכותוהיקפיהעבודההמשמעותיים.לגזברהמועצהמר
ישראלשטרסברג,עלהטיפולבמכרזיםוברכש.כולםמחויביםומגויסים. 
אבקשלצייןששהםזכתהבאותהצטיינותבתהליכיהוראהולמידהמתוקשביםלאור
ההובלהשלמערכתהחינוךביישוב.משרדהחינוךרואהאותנוכמערכתחינוךמובילה
ששואפתומתעדכנתקדימה.בהרבהמובניםאנועסוקיםבפיתוחמתודולוגיהעבור
רשויותאחרות,משרדהחינוךובתיספראחריםשמגיעיםליישובלראותמהנעשה
והמעמדהזהוהזכותבהזכינובעזרתושלאגףהחינוךוספציפיתרחלטנאשמנהלתתחום
תקשוביישובי,שאפשרלומרגםהמייסדתשלהתחוםועושהזאתבהצלחהרבהוהידע
וההדרכהנזקפיםלטובתה.הזמנואותהכאןלצייןאותהלשבחולהעניקלהתעודתהוקרה. 
המפתחלהצלחהבראשובראשונהזההאמוןלחלום,להובילולממשבתקציביםבלתי
נלאיםבתכניתעתירתמשאבים.מקוםשהתוכניתבושואבתכלהזמןעודמשאבים.מקום
שיאפשרלהמשיךלחלוםעלאףהמהמורותשבדרך.להובילחדשנותזהלהובילשינוי.
להובילשינוימזמןהרבההתנגדויותוהשינויהמהותיזהשינויבתפיסהשלמורהשזז
ממקוםשלסוכןידעלמקוםשלמתווך.שינוישלמקוםבתפיסההיישובית,אךשואפים
שהבוגריהיהמוכןלעולםהאקדמיהולשוקהעבודה.זהדורשחשיבהמחודשתהאםאנחנו
בדרךהנכונה?ישכאןהוריםמכלקשתהמקצועותההיטק,רפואה,צבאומקדמתהידע
והטכנולוגיהובכלזאתישרצוןלהישעןעלהישןוהמוכרהספר,הגירוהלוח.אךלאלאבד
אתהערכים,אתהקשרהבינאישי,איךלהעריךמידעלגבשולהציגפרזנטציהראויה.לדעת
6

לסנןאתהמוץמהתבן.אךהרבקוקהשכיללומר:"בכלדורודורצריךללמדאתדרכי
השימושבכליםהמשפיעיםעלהדור"שאנוצריכיםכלהזמןלהלךביןהשמרנותשישבה
משהומגןובטוחוהיאתוצרשלהמהפכההתעשייתיתלביןאותומקוםשאנושואפיםאליו
,הקדמהשנמצאתבדלתנו,מתוךחדרהכיתהואךעושיםשינויעלאףשהרגלייםרועדות,
נלמדאתהתלמידיםשיושביםעםמחשביםמשהואחר.תודהלאגףהחינוךשעוזרלי
לחלוםולממש. 

א.ביטון:












מציגהתמונותמאירועסוףשנתהלימודיםבמערכתהחינוך. 
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א.ביטון:


ר.טנא :

א.ביטון:




אחתמתכניותהקיץשהחלהבחודשאפרילופועלתבהצלחהרבה,"מנהיגיםאתהעתיד".
היוםנערךמפגשעםתלמידיםאלהוברגעזהממשנערךטקסהסיוםבנוכחותההורים.
מדו ברביזמיםצעיריםשקיבלוגםכישוריםשלמנהיגותוהמציאוסטרטאפוןקטןשהוצג
בדירקטוריוןתאגידהחינוךוקודםעלידו.לראות36ילדים,יוזמיםצעיריםבכיתותה-ו
בימיהקיץ,אשרלאישניםבבוקרובאיםלקבלכליםומפתחיםסטרטאפזהמדהים.
מדוברבאייקון(יו'גי)בפלאפוןשברגעשמתנהלתתקשורתלאמכבדתופוגעניתבווצ'אפ
אובפייסבוקהאייקוןמתריעלילדהפוגעעלהתנהלותלאנכונה-"ראההוזהרת". 
איגודהאינטרנטהארצימבקשלקדםאתזה.יקראולזהבשםששהםמשולבתבתוכו. 
תכניתנוספתשהרצובקיץ,קיץשלידידות,גןקיץומרכזילמידה. 
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א.ביטון:


שיבצנוגניםלשנההבאה.מאזישיבתההנהלה14.7.15אפשרלהביןשהטבלהמאוד
דינמיתוכברנוספועוד2גניםעם2סייעות. 
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א.ביטון:


במצבתתלמידיםבבתיהספרהיסודייםרואיםשישירידהבמספרהתלמידים. 
באבניהחושן,צוקיםוניצנים2כיתותא'.אבןחןורבין3כיתותא'קטנותעםממוצעים
יפים,ניתןלראותכימחאתהסרדיניםלאבשהם. 








י.לוי :

א.ביטון :ישכאןכמהגורמים.היישובהתבגר.הקליטהשלילדיםחדשיםמכיתהד'ומעלה .

י.לוי : זולאתכניתמורכבת,זותכניתשהביאועלינו. 

אביטון: אנחנומנסיםלווסת 

י.שטרסברג:ישכאןהתנהלותשלהאגף,צריךלעשותאתחלוקהבתוךהיישוב. 

יו"ר : לאפשוטכיהמשמעותלמפותילדיםמשכונהאחרתולהתמודדעםהוריהם. 

א.ביטון :סוקרתאתמספרהתלמידיםבביה"סהעליסודיים. 


למהישפחותתלמידים? 
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ד.רבינוביץ :מהעושיםעםשלהבת,תראואתהירידהבמספרהתלמידים,גםאצלהבניםוגםאצל
הבנות.אנילאמבינהאךאפשרלפתוחשכבהעם60ילדים,23בנים,37בנות. 

א.ביטון :למהלא? 

ד.רבינוביץ :כיזהלאמכסהאתעצמו .

יו"ר : הרבהישיבותתיכוניותעולותבדרגהשלכיתהבשכבה. 

ד.רבינוביץ :כמהתלמידיםבשכבהמסיימיםבאבניהחושן? 

א.ביטון :מסיימים110תלמידים,לאכולםתושבישהם.בסביבות20-25תלמידיםילדימושביםוכ-
80תלמידיםילדיהיישוב. 

ד.רבינוביץ :זאתאומרת60%ילדישהם. 

יו"ר : במחזורתשע"וישרישוםנמוךבהשוואהלשניםקודמות.נכוןשהיובעיותניהוליות.
התחלפומנהליםוישמנהלחדשוזהבאליידיביטויהשנה. 

א.פהאן :נקלטמנהלחדש? 

יו"ר : נקלטמנהלחדשמנוסהכיהןכראשישיבהבאורעקיבא,אביפינגרהוט. 

י.לוי : אךהםעומדיםבתקציב? 

יו"ר : עומדים. 
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א.ביטון :הצגנובדירקטוריוןשלתאגידהחינוךבתקציבתשע"ה. 

ד.רבינוביץ :א נימבקשתלראותאתהתקציבהזה,אנילאבתאגידהחינוך.זהלאאמורלהגיעלמליאה
לאישור? 

יו"ר : לא, 

י.שטרסברג:לא,כיזההתנהלדרךתאגידהחינוך. 

ד.רבינוביץ :ודוחותכספייםשלתאגידהחינוך? 

יו"ר : תקציבשנתינאשרבמליאה .

ד.רבינוביץ :אזאנירוצהלראותדוחותכספייםלפניהאישור. 

יו"ר : זהלשנת2016. 

ד.רבינוביץ :בסדר,בינתייםעדדצמבראנימבקשתלראותאתזה. 

א.ביטון :עכשיואנחנובוניםועורכיםאתהנתוניםלתקציבתשע"ו.הצגנודו"חכספיתשע"ה. 

א.פטיגרו :כמהסבסודשכבתז'בביתהספרשלהבתמקבל? 

א.ביטון :זהלאסבסודלשכבהזהסבסודלביתספר. 

ד.רבינוביץ :מבקשתלראותאתהסגירהודו"חביצועשלתשע"הותקציבתשע"ו .

י.לוי : גםאני. 

ד.רבינוביץ :לאןהלכוילדישהםללמוד? 

א.ביטון :התפזרובכלמינימקומות:צפריה,נוףאיילון,נחלים,כפרגנים,כפרשמואל .

א.פטיגרו :האםמקבליםמימוןשלהסעות? 

י.שטרסברג:לאמקבליםאגרתתלמידיחוץ. 

ד.רבינוביץ : מראהכמההמצבנוראיבביתהספרכשאתהרוצהלשלוחילדיםללמודמחוץלשהם.שימו
לבלהתדרדרותוהירידהבמספרהתלמידיםוהדברהכימענייןשאםמתוך23בניםכמה
מהםתושבישהם?בסוףנראהשאנחנומממניםתושביחוץ. 

א.ביטון :לאנכון.המצבלאנוראיבביתהספר. 

ח.קרס: ישפהנקודתמבטשלההוריםבנושאהרישום,חסידות,יוקרהבגללזההםלאבאים. 


12

ד.רבינוביץ :אמרנובזמנושלאצריךכאןישיבה. 

א.ביטון :סוקרתטבלהשלילדיםעםצרכיםמיוחדים.ישכיתהעםבעיותבתקשורתשעוברת
מיהלוםלתיכון. 
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א.ביטון:



 תוכניתשמקדמים:בימיםאלהעובדיםעלרישותהאינטרנטבכלגניהחובהבכדילהכניס
אתתוכנותהלמידהולאפשרעבודהעםהאינטרנטלמעשהאנוממשיכיםאתהרצף.בעבר
השקענובבתיהספרהיסודייםוהעליסודיים,כלאחדבמתכונתאחרתובמינוןשונה .


א.כהן : זהכוללרישוםשלילדיםמהשכונההחדשה? 

ד.רבינוביץ :האםלמדנומהעברובוניםתקשורתפיזיתולאאלחוטית? 

יו"ר : ישעמדהנייחת. 

ר.טנא : עמדהנייחתלמעטבחינוךהמיוחד. 

א.ביטון :דווקאהעבודהבגניהילדיםבחינוךהמיוחדדורשאייפוד .
  כלהתכניותשלגניהילדיםנגזרותמהתכניותהיישוביותשאנומקדמיםבאופןרבשנתי
מוזיקה,מדעים.בגניםנכנסזהבבגן,מתנדביםאורירוק,תכניתתל"ן,תכניתספריית
פיגמות,כלהתכניותמוצלחותמאודואנוממשיכיםאיתם. 
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אביטון:


 רצפיםביןמסגרותעובדבכלשכבותהגילאיםמהגןועדהתיכוןבמגווןמסלולים.מוזיקה.
מדעים.מגמתספורטשנפתחהבתיכוןעוברתגםלחטיבותהביניים.החינוךהחברתיערכי
ביןכלהמסגרות.בימיםאלהאנועורכיםדיוןמחודשאךנכוןשתראהמערכתהחינוך
ביישובבמבנהשל3או6 שנתי.אנובשלבימיפוידמוגרפי,נקדםונציגבמליאהבהמשך. 
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א.ביטון:

קידוםפדגוגיהחדשנית,זהלאסיסמה,אלאהלכהלמעשה.אנועושיםזאתכברהרבהזמן
בכלבתיהספרכדוגמת"יזמיםהצעירים"שהצגנו. 


ד.רבינוביץ :איךאתםמיישמיםאתתחוםהמדעיםאצלהבנות? 

א.ביטון :בשנהשעברהבחטיבהנערכהתכניתלבנות,"ניפוץתקרתהזכוכית".אנורואיםיותרויותר
בנותשהולכותלפיזיקה.הרבהשיחאישילבואולזהותאתהיכולותולכווןאתהבנותלשם.
תכניותדוגמת"נסטכנולוגיות".ישמספרתכניותשאנומקדמיםדרךאגףהחינוךוחלק
דרךתאגידהחינוך,מבחינתנוהכלזהמקשהאחת. 













א.ביטון:

 תעודתהצטיינות,שהםמובילהפדגוגיהחדשנית 
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א.ביטון:


 בהסתכלותלאןרוציםלהוביל,מיפינואתמאפייניהתלמידהבוגרלאחר12שנותלימוד
במאהה.21-איזהמיומנותרוציםלהקנותלו.יכולתחשיבהבצוות.יכולתלקבלהחלטות
וביקורת,יכולתניווטבעידןשלשינויים,יצירתיות,גמישותועוד. 
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א.ביטון:

 
החזוןהיישוביבתחוםהתקשובלהשרישולדעתשלשםמכוונים.אנועורכיםתכניתרב
שנתית,תכנית אורךורוחבהוליסטיתונוגעתבכלתחומיהדעתבביה"סולחברכמה
שיותרמוריםבתחוםזה. 







א.ביטון:

















אנועושיםחשיבהגםבמינוניםהדיגיטלייםבהתאםלגילולבשלותעלסמךמחקרים,
ניסיוןוהשיחעםהרכזיםבבתיהספר.אךמחלקיםמבחינתשעותלימודובאחוזיםועפ"י
רצףהגילאים.לאזונחיםאתהספרוהמחברתהשיחהאישיוהחשיבההמשותפת. 
תכניתצומחתבעליסודי,איךמיישמיםמחשבלכלתלמיד,האםבפעםאחת,האם
בפיילוט?זהלאברורמאליולרתוםאתההוריםוהתלמידיםלאורכלמיניהתנגדויות.
עשינופרישהומדבריםבעיקרבעליסודיובייסודיעלעגלותניידות. 
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אביטון:

ר.טנא :

א.ביטון:

ר.טנא :






 המספריםבעיגוליםזהמספרהכיתותבהםשהםאנושואפיםלמחשבאישילכלתלמיד. 
הצפישעדחמששניםיהיהמחשבלכלתלמיד. 
מבוססעלתהליךשבנינו.ישכאןהכנהלמורים,שינויבתפיסה,זהכברלארקמחשבלכל
מורהאלאמחשבלכלתלמידומורה .
התיכוןעברפיילוטבשתיכיתות.לקחנוומפינואתהיכולותוהמצבשנמצאכלמורה,מפינו
לאןהוארוצהלהגיעואיזהעזרההוארוצה.אםביישוםאושינוייבתפיסתההוראה,
במהות,בפילוסופיהובנינותכניתהשתלמותלכלקבוצתמורים.מודלחדשנישלהטמעה
בתיכון.איןתיכוןשלקחעלעצמושינויויישוםבהובלהשלתפיסהחדשהלכלקבוצה.יש
כאןאמירהשלנומאודמשמעותיתשלתפיסהחדשה. 
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א.ביטון:סוקרתאתפדגוגיהחדשניתמכאןלאן? .




א.ביטון:סוקרתאתתכניתהעבודה. 
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ח.אבירם : שיפוציהקיץ התחילועודבינוארעםסיורשערכנועםמנכ"להמועצהמרדודיזביב
במוסדותהחינוךובחנואתהצרכיםשלבתיהספרוהגנים.שיפוציהקיץמתחלקיםבראש
ובראשונהב נושאיהבטיחות,חשמלוקרינה.לאחרמכןטופלוכלנושאחזותביה"ס,
צביעהשדרוגחצרותוגנים.בסוףבינוישקיבלהשנההיקףמסיביכהרחבתחדר
לבורנטיםבתיכוןכתוצאהמגידולבמספרהתלמידיםבכיתותהמדעים.מרכזמצוינות
בבה"ס ניצנים.חצרלימודיתשקיבלהאישורממשרדהחינוך.בשלהבתהתאמנוכיתות
לפיעוזלתמורה,המקביללאופקחדשבעליסודי.לאקללנולאורהרחבתשנתהלימודים
עד21.7,משאירזמןמאודקצרלעבודות,אבלעומדיםביעדים. 

א.פטיגרו : האםישממציאיםחריגיםבבדיקותהקרינה? 

ח.אבירם : ישואנחנומטפליםבזהגםבמיגוןוגםבשינוימבנישלהכיתות,בבינויוהכלבהמלצת
יועץקרינה .

י.לוי :  מהזהשינוימבנה? 

ח.אבירם : אםישלוחחשמלשפולטשדותמגנטייםראוילמגןאוולבנותנישתגבס.להגבילגישה
וכלזהעפ"יהמלצתיועץבטיחות. 

יו"ר : אנומשקיעיםבזההמוןנלקחויועציקרינהוחשמלחיצוניים.מקורהקרינההעיקרי
מלוחותחשמלבגללשדותמגנטייםשמערכתהחשמלמייצרת,רשתתאורהומתקנים
שנמצאיםברשת.מתייחסיםלזהכברכמהשניםובמיוחדהשנהבצורהמאודרצינית.אנו
מתכווניםלדאוגלתעודהשליועץבטיחותלכלבי"סשנבדקבנושאקרינהונמצאבטוח.
הבטיחותבהתאםלערכיהמשרדלהגנתהסביבה.בתעודהזותרשםגםהבטיחותהפיזית
שלהמתקנים.ישהיוםהרבהידעומודעותבנושא. 

א.פטיגרו : האםיערךתכניתבטיחותבנושאאופנייםחשמליים? 

א.ביטון : כן.נלקחבחשבון. 



סעיף  8לסדר היום:
אולפנת שלהבת פיצול סמל מוסד.
יו"ר:

משרדהחינוךאישרסמלפיצולמוסד.המשמעותהיאבעיקרמנהליתותקציבית.משרד
החינוךיכירבתקןהכיתותהמלא.בגללהפרדהמגדריתיצרכיתהלאתקנית.לאור
פיצולסמלהמוסדכלהכיתותתקרנהכיתותתקניות.במידהומשרדהחינוךהיהיעיל
והיהפותראתהתקןשלהכיתותלאהיינוצריכיםלדאוגלפיצולסמלמוסד. 




מחליטים פה אחד
לאשר פיצול סמל מוסד אולפנת וישיבת שלהבת.
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סעיף  9לסדר היום :


ועדת תמיכות מקצועית.


יו"ר:

מאזישיבתועדתתמיכותמקצועיתמיום14.7.15התכנסהגםועדתתמיכותציבורית
ביום28.7.15.הוגשומספרבקשותוההמלצותכדלקמן: 

.1בי"כ זכור לאברהם:ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהלעמותתב"כזכורלאברהם
לצורךשדרוגהמבנהבנושאאיטוםבסךשל50אלפי₪.בכפוףלהגשתאישורניהולתקיןואישור
מקורותעצמייםעדלתאריך.14.7.15 

ד.רבינוביץ :אנחנונותניםתקציביםלשיפוציביתיכנסת? 

י.שטרסברג :כןמופיעבתבחיניםוהמועצהאישרהאותם. 

ביתכנסתעםהמוןבעיותרטיבותוישצורךבאיטוםרציני.היקףעבודות
יו"ר:
120,000₪.ההצעהנבדקהגםעלידימהנדסתשתיותשלנווהמחיריםתואמיםאת
מחיריהשוק.ההמלצהלאשר50,000₪בכפוףלהגשתאישורתקיןויכולתכספית
לתשלוםהשיפוץ. 

י.שטרסברג :הראושישלהםיתרהבבנקשל107,000₪התמיכהבגיןהוכחהשלתשלום .
.2קשר שהם :בבדיקתהדוחותהכספייםשלעמותתקשרשהםעלהכימשרדהתקשורתמתקצבאת
קשרשהםב6,000₪.לאורכךועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרלקשרשהםסךשל6,000
₪ .

עמותהשעושהכתבותלטלוויזיהבכבליםבערוץמקומיוביןהיתרמסקרתאירועים
יו"ר:
ופעילויותבשהם.מתבררשמשרדהתקשורתהקטיןאתהתקציבל6,000-₪ולאור
זאתהמועצהתתמוךב6,000-₪,לפיעיקרוןשקלמולשקל.במידהומשרדהתקשורת
י קצהתקציביותרגדולניישרעימםקוונביאלאישורתמיכהנוספת.אםיתברר
שהעמותהלאתוכללהתקייםבתמיכהבסכוםכזהנביאזאתלוועדתהתמיכותשוב
להגדלתהתמיכה. 
עודדרישהשהועלתהעלידיהחבריםלבדוקאפשרותלהקיםארכיוןיישובימראשית
דרכהשלשהםשישמשאתהתלמידים. 

שימושלאמסחרי. 
א.פהאן:

.3צופים:בשנת2015 שבטעמיתנאלץלהשקיעבתשתיותבשלהגידולבמספרהחניכיםוכןבשל
בעיותבתשתיותהחשמלהבלתיצפויות.הוגשהבקשהלהגדלתתקציבהתמיכותבסךשל51,500.₪
ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרלתנועתהצופיםסךשל50אלפי₪.


לאורגידולל-1400חניכיםבשבטהצופיםהוגשהלמועצהבקשהלתוספתשלחדר
יו"ר:
שירותיםיבילותיקוןבעיותבתשתיתהחשמל.המועצההחליטהלאשר50,000₪ 
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.4בי"כ דורות אברהם:הוצגהבקשתתמיכהחדשהשלביתכנסתדורותאברהםלהרחבתבית
הכנסתוהסדריבטיחותשונים(מדרגותחירוםוכו').הוועדהתדוןבבקשהלאחרשהתוכניתההנדסית
תוצגבפנימהנדסהמועצהותקבלאתהאישוריםהנדרשים .
נמצאלידאבניהחושן,מכבים.הגישובקשהלתמיכהלהרחבתביתכנסתוההמלצה
שיקבלוקודםהיתרבנייה. 

יו"ר:


.5בית הכנסת מי לה' אלי  :הוצגהבקשהלתוספתתמיכהעבורביתהכנסתמילה'אלי.הועדהלא
מצאהלנכוןלאשרתוספתתמיכהנוספתלאורהיקףהתמיכהשאושרהבעברע"יהמועצהפרויקט. 

יו"ר : ביכ"סבשכונתהדסיםהולךלקראתסיום,עמדכברהרבהשניםכשלד.בעקבותתרומה
מעיזבוןבסך2,500,000₪הוחלטלסייםאתהעבודותעדראשהשנה. 
 בהגישובקשהלתמיכהנוספתבעוד300,000₪,הוועדהמצאהלנכוןלאלאשרתמיכה
נוספתלאורהיקףהתמיכותשאושרובעבר. 


מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום 9.7.15
סעיף  10לסדר היום :


תב"רים

יו"ר:

.1א.א .הבמה ()584 :קידוםתכנוןובדיקתהתכנותוהעלותהכספיתשלהרחבתאולםאומנויות
הבמה.הכוונהלהגדילעומקהבמה,תוספתמושבים,עיצובמחדששלהאולם,בניהמחדששלחדרי
השחקניםובניתרחבהלהתארגנותופריקה.נדרשתקציבתכנוןראשוניבסך100אלפי.₪מקור
המימון:ק.ע.פ .

עפ"יתכניתהפיתוחלהרחבתאולםאומניותהבמה,הרחבהשנובעתמהצורךלהגדיל
יו"ר:
אתעומקהבמהוכמותהמושביםלחמשמאות. 

ד.רבינוביץ :כמהזמןכברפועלהאולם? 


סוקראתהתברים :

האולםפועלכשמונהשנים. 

יו"ר :

ד.רבינוביץ :ערכנובזמנותכניתאסטרטגית,מהקרה? 

בהתאםלתכניתהפיתוחקייםפרוייקטלהרחיבאתהאולם. 
יו"ר :

ד.רבינוביץ :זההיהאזחלקמהתכנית? 
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יו"ר :

ד.רבינוביץ:

יו"ר :

י.לוי :

ד.רבינוביץ:

יו"ר:

זהחלקמתכניתהפיתוחהארבעשנתית. 
נכוןלהיוםהנסיבותהשתנו.נבנואולמותמסביבליישוב. 
בנינואתהבנייןבאמצעיםשהיולנו. 
בתכניתעלחושביםעשרשניםקדימה. 
לילאהיהאכפתלאשרהלוואהבאותהתקופה,בוניםאולםכזהפעםבחיים. 
האולםחסרמבחינתמושבים,עומקהבמה,חדרשחקנים.האולםנבנהבפחות
מעשרותמליוניםשאיןולאיהיולמועצה.אולמותשנבנובמקומותאחריםשמו
תקציביםהרבהיותרגדולים.בסךהכלהפרויקטשירתאותנונאמנה. 


ד.רבינוביץ :אךאחרישמונהשניםשהתבססנועלתכניתאסטרטגיתראויהוארוכתתווךפתאום
אנחנומבקשיםשינויים? 

בכמההולכיםלהגדיל? 
י.לוי:

לחמשמאותכסאות,ישבעיהשלמקוםמבחינתהתוספתולכןיעבורתכניתהרחבה.
יו"ר:
ישלהתחשבבמבנההקיים. 

ד.רבינוביץ :אםאיןסיכוילהיתכנותשלאולםבסדרגודלכזה,אולישווהלהשקיעבמקוםחדש. 

א.פטיגרו :עשיתםתכנית? 

ד.רבינוביץ :צריךראייהאסטרטגיתמאיפהאתההולךלהתכונן. 

נעשתהתכניתכלכליתלטווחשלעשרשניםע"יהגב'מיכלכהן,אםאתמסתכלתעל
אפטיגרו:
התחרותשלהאיירפורטסיטיובניתוחופריסהשל52,000ש"חמהכנסהשל150
מקומותממנוייםחדשים. 

ד.רבינוביץ :צריךראייהאסטרטגית,אולילאיהיהאתהמנוייםהחדשיםבגללהאולםבאיירפורט
סיטי,אוליאיןהיתכנות? 

דפנהכלמהשאתאומרתאמרתיבישיבתהנהלה,סוכםבהנהלהשבמסגרתהבדיקה
א.פהאן:
שלהשקעתהתכנוןיעשהבדיקתהיתכנות. 

ד.רבינוביץ :מדבריםעלתכנוןשל100,000?₪ 

בעתשנביאלכאןאתהתכנון,המשמעויותוהאומדןנקבלהחלטה,אםהולכיםלביצוע
יו"ר:
כשנאשראתהתב"ראולא?אניחושבששהםצריכהאולםבהיקפיםכאלה. 

ד.רבינוביץ :יכוללהיותשצריךאולםבסדרגודלכזה,אנילאאומרתאםצריךאולאצריך,אבל
צריךחשיבהלטווחארוך.יכוללהיותשנצטעראםנגדיללחמשמאותאישולא
לשמונהמאות?יכוללהיותשלא,אנילאיודעת. 
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צריךלחכותלתכניותשיגישהאדריכל. 
יו"ר:

ד.רבינוביץ :אנילאמדברתעלתכניות,אלאבראייהאסטרטגית.מהאנחנוצריכיםכאןמבחינת
מבנהתרבות?אוליבגללמהשקורהמסביב,יותרבקטעשלייעוץכלכלי,מה
ההיתכנותשלכזהדבר? 

שלחולכםבמיילהשוואהמולהאולמותבמודיעין,אולםבהודהשרוןואולםאייר
יו"ר:
פורטסיטי. 

ד.רבינוביץ :יכוללהיות,לאראיתי.אניעדייןמדברתבראייהאסטרטגיתמהאנחנוצריכים
מבחינתמבנהתרבותולאמשנהההשוואהלעומתמודיעיןנבנהבצורהיותריעילה.
יכוללהיותבגללהמצבמסביבנבנהאולםשל1000.אוליאיןהיתכנותלאולם,צריך
לחשוב .

חבלמודיעיןהשקיעה80,000,000₪נראהלךשאנחנויכוליםלעמודבסדרגודלכזה?
יו"ר:
בואוונצביעמיבעדומינגד? 

ד.רבינוביץ :מבקששירשםבפרוטוקולשאנימתנגדתלתב"רבשלחוסרתכנוןארוךטווחלגבי
מבנההתרבות,לאתכנוןאדריכליאלאתכנוןכלכליעסקי. 

מבקשלהצטרףלדבריהגב'דפנהרבינוביץ. 
י.לוי:

א.פטיגרו :דפנה,אנימציעהשתקראיאתהתכניתהעסקיתשהכינהמיכלכהן. 

ד.רבינוביץ :אוליכולםילכולאיירפורטסיטיוניתקעעםאולםשל500מקומות. 

ישרשותמקומיתשלאצריכהאולםעם500מקומות? 
יו"ר :

ד.רבינוביץ :אניחושבתשצריךלהשאיראתהאולםכפישהואולבנותחדש. 

אנחנולאנכנסיםלתחרותמולאףאחד,אנחנובוניםאולםבהתאםלצרכיםשלנו.
יו"ר:
האולםשקייםנבנהלפנישמונהשניםלפיהאמצעיםשהיווידענוששהםתגדלויום
אחדהאולםלאיצליחלהכיל.האולםשירתאותנונאמנה.אםהיינומחכיםשמונה
שניםכדישיהיהלנו40,000,000₪אזעדהיוםלאהיהלנוביתתרבות.כלהאירועים
היפיםשהיושםהיכןהיומתקיימים? 


אנימבקשלהבהירכמהדברים,בעברישבנועלאבניםבטרסותוזההתאיםלתקופה.
א.פהאן:
ביתהתרבותשהוקםנתןמענהטובלתקופהמסוימת.היוםאנולאמצליחיםלעשות
פעילויותדוגמתהצופים,סיוםמחזוראוכלפעילותתרבותבסיסיתועוד.במבנה
הקונסטרוקטיביהקייםלאיכוליםללכתלשוםמקוםרקלמשוךאתהבמה.נכון
שלהוסיף150מקומותישיבהזהפתרוןלעניים,גםמבחינתהעלות.זהלאהפתרון
האידאליואוליאולםשל1000אישהיהפותראתהבעיה.לאנלךלהשקיע
70,000,000₪כמוחבלמודיעיןזהלאראלי.ביקשתיבהנהלהתכניתעסקית.צריך
לעלותכ3000-₪ואזנהיהשקטיםעםההחלטהאםבוניםאולא. 
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ניקחכלכלןשעוסקבנושא .
יו"ר:

איאפשרלהביאמופעיםעםתוכן. 
ח.קרס:

שלחנוונשלחתכניתעסקית. 
יו"ר:

 .2בנית מעון יום  3כיתות שכונת כרמים ()492:עדכוןהתב"רלסךשל4,533אלפי,₪תוספתבסך
700אלפי.₪התוספתמיועדתלבנייתמעטפתבשטחשלכ-300מ"ר+מרפסת.המועצהיוצאת
בימיםאלהלמכרזלהשכרהל–5שנים.המעטפתמיועדתלפעילותעסקיתבתחוםהתרבותאו
מקורהמימון:הלוואהל–10שנים.החזרההלוואהמדמיהשכירות .
הספורט.

ישכברקבלןאנומעדכניםאתהתב"ר.התוספתמיועדתלמעטפתבקומההשנייה
יו"ר:
במעוןיוםלניצולהקרקעלטובתשכירותלפעילותהפנאיוהספורטאשרלמעשה
תשלםאתההלוואהלעשרשנים. 

ד.רבינוביץ :מותרלנו? 

כן.מדוברבפעילותפנאישהואשרותלציבור.הביתהסגולזהדוגמהטובה. 
יו"ר:
.3שביל מזרחי  -תכנון ( )585 :במסגרתתכניתהפיתוחישפרויקטלשדרוגהשבילהמזרחיכחלק
משבילאופניים-הליכהסובבשהם.עלותהפרויקטבתוכניתהפיתוחהיאבסך1מיליון.₪מבוקש
בשלבזה,אישורלתקציבתכנוןבסך100אלפי.₪מקורהמימון:ק.ע.פ .

.4גשר להולכי רגל ואופניים מעל כביש :)558( 444לעדכןאתתקציבהתכנוןלסךשל300אלפי.₪
תוספתבסך100אלפי.₪מקורהמימון:ק.ע.פ .

ההדמיהשלהגשרמופיעהבאתר. 
יו"ר :
.5צופים  -תוספת ()587:לאורהגידולבמספרהחניכיםבשנההאחרונה,נדרשתוספתבסך50אלפי
₪ לשירותים(מבנהמתועש),ברזיותותשתיתבסיסית.מבוקשלאשרתקציבבסך50אלפי₪.
המלצתועדתהתמיכותהמקצועית-50אלפי₪.מקורהמימון:ק.ע.פ .
.6בית כנסת זכור לאברהם (: )588ביתהכנסתנבנהלפניכ–7שניםונתגלובובעיותרטיבות
חמורות.נדרששדרוגהמבנהבנושאאיטום.העמותהמעריכהההוצאהבסך120אלפי.₪המלצת
ועדתתמיכותמקצועיתלאשר50אלפי.₪מקורהמימון:מ-ק.ע.פ .

.7הנגשה קוגניטיבית ()590:מועצהמקומיתשהםנבחרהלהיותהרשותשתפעילאתמרכזהנגישות.
הפרויקטממומןברובוע"יביטוחלאומיוקרןשלם.מצ"באישורמקרןשלםלמימוןחלקהבסך500
אלפי₪התקציבמיועדלביצועעבודות,להנגשהקוגניטיבית.

.8נגישות – התאמות מבנים ופיתוח ()589:בהמשךלסעיףהקודם,המימוןהעיקרילביצועעבודות
הבינויוהתשתיתהואע"יביטוחלאומי.המימוןשלביטוחלאומיהואבסך3מיליון₪המהווה90%
מעלותהפרויקט.בהתאםלכךההשתתפותשלהמועצההיאבשיעור10%דהיינוסךשל333אלפי₪. 
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סה"כהפרויקטיעמודע"סשל3333אלפי.₪מדוברבהסדרתנגישותלנכיםבמבנההציבור,תשתיות
הכבישיםוהמ דרכותושצפיםבמרכזהישוב.בניןהמועצה,א.א.הבמה,ביתהתרבות,כותרהפיס
וכולהפיתוחבמרחבשבונמצאיםהמבניםהללו.עפ"יתכניתהפיתוחהרבשנתיתשאושרה,הוקצה
תקציבלפתרוןבעיותנגישותבסךשל700אלפי₪למבניםופיתוח(למעטמבניחינוך) .
מקורהמימוןשלהמועצהמ-ק.ע.פ .

המועצהזכתהבמכרזשלקרנותהביטוחהלאומילהקמתמרכזהדרכהמודלעיר
יו"ר:
נגישהארצי.התקציביםמתחיליםלהגיעלטובתהאיזוןשלהמרכז.התחלתהפעילות
מינואר2016.באמצעותהמענקיםאנומבצעיםאתחובותהמועצהמולכלהרשויות
בתחוםהנגישותעד2020 .

ד.רבינוביץ :עשיתםסקר,האםזהמכסהאתהכול? 

עשינוסקר,זהלאמכסההכול.הפרויקטצבוערקלאזורמסויםשישמשלמרכז
יו"ר:
ההדרכה.ההדרכהבמרחבהציבוריוהפנימי.ההתחלהמגןהיובלכוללמתקני
שעשועיםלילדיםעםצרכיםמיוחדים,מדרכות,שבילים,מעברהחצייהלכיווןכותר
פיס,כותרהפיסעצמו,מרכזההדרכה,סדנאות,והכשרותבכיתותבכותרפיס.המשך
הצירלביתהתרבותמרכזאומניותהבמהוביתהמועצה.ביתהמועצהישמשחלק
ממודלההנגשה,גםבהנגשהשלהשרות,הנגשהקוגניטיביהדרכהלעובדיםבמתן
השרותלאנשיםעםמוגבלויות .

.9סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת )592( 2015:תקציבבסך71,429₪לצורךסימוןכבישיםוהתקני
בטיחות.השתתפותמשרדהתחבורהבמימוןתחבורתיע"ס50,000₪()70%וכןהשתתפותקרנות
הרשותבסך21,429 .₪
מקורותמימון:משרדהתחבורה:50,000.₪קרןעבודותפיתוח:21,429 .₪

מבקשלאשראתהתב"רים :
יו"ר :

הצבעה:

בעדאישורכולהתב"רים:גילליבנה,איתןפטיגרו,שמעוןאלבז,אבימשיח,חניקרס, 
ערןאלראי,אשרפאהן,איתןפטיגרו,,אליכהן .

בעדאישורכלהתב"ריםלמעטתב"רא.א.הבמה()584:יוסילוי,דפנהרבינוביץ .
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מחליטים

לאשר את התב"רים עפ"י הפירוט שלהלן:
700,000₪מקורמימוןק.ע.פ 



 .1א.א .הבמה ()584:
 סה"כיעמודהתב"רע"ס700,000 .₪
 .2בנית מעון יום  3כיתות שכונת כרמים ()492:תוספתבסך700,000₪ממלוות
סה"כיעמודהתב"רע"ס₪ 4,533,200

 .3שביל מזרחי  -תכנון ( )585:100,000₪מקורמימוןק.ע.פ.
סה"כיעמודהתב"רע"ס100,000₪ 

 .4גשר להולכי רגל ואופניים מעל כביש :)558( 444 תוספת.₪100,000מקורמימוןק.ע.פ
סה"כיעמודהתב"ר300,000₪ 
 .5צופים  -תוספת ()587:50,000.₪מקורמימוןק.ע.פ
סה"כיעמודהתב"רע"ס50,000.₪ 

 .6בית כנסת זכור לאברהם (: )58850,000.₪מקורמימוןק.ע.פ
סה"כיעמודהתב"רע"ס50,000.₪ 

 .7הנגשה קוגניטיבית ()590:500,000.₪מקורמימוןקרןשלם.
סה"כיעמודהתב"רע"ס500,000₪ 

 .8נגישות – התאמות מבנים ופיתוח ()589:3,000,000₪מקורמימוןביטוחלאומי.
333,000₪במימוןק.ע.פ 
סה"כיעמודהתב"רע"ס3,333,000₪ 


 .9סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת :)592( 201550,000₪מקורמימוןמשרדהתחבורה .
21,429₪במימוןק.ע.פ











סה"כיעמודהתב"רע"ס71,429 ₪
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סעיף  11לסדר היום :


פתיחת חשבון בנק הדואר.
יו"ר:



גזברהמועצהמבקשלפתוחחשבוןבבנקהדוארלצרכיםשונים. 

מחליטים פה אחד
לאשר פתיחת חשבון בבנק הדואר.
סעיף  12לסדר היום :


הקצאות קרקע.

יו"ר:



צופיםדתיים, לאחרמספרניסיונותלמצואמקוםלצופיםהדתייםלאורהתנגדויות
השכנים הוחלטע"יועדתההקצאותלנצלמגרשבשכונתרקפותמולמגרשהספורטשל
ניצנים.גודלהמגרש594מ"ר.ההצעהלהתחילבתהליךהקצאהמהיר.בנוסףמבקשלאשר
נוסחהסכםהקצאהלעמותתגנאחר,אנתרופוסופי. 


א.פטיגרו :כמהילדיםבגןהזה? 

יו"ר : בדקנואתזה.
י.שטרסברג:למיטבזכרוניבין11-15תלמידיםמשהם .

ד.זביב : זהרקאישורהסכםבמליאהבהתאםלחוקפקודתהראשויות. 

ד.רבינוביץ :מתיאישרנו? 

ד.זביב : לפניכמהחודשים. 


מחליטים פה אחד

לאשר הקצאת קרקע לצופים הדתיים.
לאשר הסכם עמותת גנאחר בעבור הקצאת הקרקע.
סעיף  13לסדר היום :


ועדת שמות והנצחה
יו"ר:

לאורפנייהשלמשפחתשרירלהנציחאתזכרושלצבישרירז"לבאמצעותהנצחהחדר
שופטיםבמגרשהכדורגלשיוקדשלזכרו.המשפחהתשתתףבסך15,000-20,000₪
ויתלהשלטהנצחהעםתמונה. 



מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מתאריך 7.7.15
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ריכוז החלטות :
נושא

מס'

החלטה

1

אישור פרוטוקולים.

2

פרידה מחברת המועצה הגב'
מיכל רימון
החלפת יו"ר בוועדות מועצה
ודירקטור בתאגיד החינוך.

4

מיכל כהן סדיקלר מנכל"ית
חמש הנכנסת  ,החלפת
מורשה חתימה
שותפות שהם – קהילה
יהודית בקייפטאון דרא"פ
מאמצעות קרן דילר.
השתתפות בסמינר מנהיגות
הונגריה

3

 לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  5מיום .9.6.15 לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מיום9.6.15
-

לאשר מינוי מר אבי משיח כחבר ועדת ביקורת במקום
הגב' מיכל רימון.
לאשר מינוי מר אבי משיח כיו"ר ועדת רווחה במקום מר
אלי כהן.
לאשר מינוי מר אלי כהן כיו"ר ועדת איכ"ס במקום גב'
מיכל רימון
לאשר מינוי גב' חני קרס כדירקטורית בתאגיד החינוך
במקום הגב' מיכל רימון.
לאשר לגב' מיכל כהן סדיקלר כמורשת חתימה בחברה
העירונית לתרבות נוער וספורט חמש.

-

לאשר שותפות שהם עם קהילה יהודית בקייפטאון דרא"פ
באמצעות קרן דילר.

-

לאשר השתתפות בסמינר מנהיגות בהונגריה שותפות – 2000
שהם ונצואלה .

7

חינוך -היערכות לשנת
הלימודים תשע"ו

-

8
9

אולפנת שלהבת .
ועדת תמיכות מקצועית

-

10

תב"רים

-

11
12

חשבון בבנק הדואר
הקצאת קרקע

-

הוצגה מצגת ע"י מח' החינוך הסוקרת את ההערכות
לשנת הלימודים.
לאשר פיצול סמל מוסד אולפנה וישיבת שלהבת.
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום . 9.7.15
קשר שהם ,צופים ,בי"כ דורות אברהם.
לאשר את התב"רים (,588,590,589 ,587 , 558 ,492,585
.)584
לאשר פתיחת חשבון בבנק הדואר.
לאשר הקצאת קרקע לצופים הדתיים.
לאשר הסכם עמותת גנאחר בעבור הקצאת קרקע.
לאשר פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום 7.7.15

-

5
6

-

ועדת שמות והנצחה

13

תמההישיבה .

 
























 ----------------------  ------------------------
דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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