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 9פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

   2017 לנובמבר  27תשע"ח,  י' בחשוון מיום שלישי, 
 
 
 

אבימשיח,אליכהן,חניקרס,שימיאלבז,יו"ר,איתןפטיגרו,–גילליבנהנוכחים:
ערןאלראי,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלףגלעדרבינוביץ,


.דפנהרבינוביץויוסילויהתנצלו:


,דןאורעו"דתמירפוגל,דודיזביב,ישראלשטרסברג,מוזמן:


שמשגליה.רשמה:
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  2018מועצה  -תוכניות עבודה ותקציב .2
 2018תקציב קרן ניהול מרכז נגישות              
  2018תקציב מפעל המים והביוב  

 . 2018תקן כ"א מועצה  .3
 2018תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח  .4
 ועדת מלגות סטודנטים .5
  2015-2016דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת  .6
 .  2016דוח ביקורת רו"ח לשנת  .7
 תב"רים  .8
 התקשרות עם רשות האוכלוסין וההגירה לפתיחת לשכת שרות בשוהם. .9

 מינוי מ"מ לוועדת משנה תיכנון ובניה. .10

 עדכון שכר בכירים.  .11

 .עדכונים ושונות .12


ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.יו"ר:


מבקשתחילהכדרכנובכלמליאה,לברךאתהחוגגיםיוםהולדת.ג.רבינוביץ:

לראשהמועצה,גילליבנה.מאחליוםהולדתשמח,שתמשיךלהצעידולקדם
אתהישוב.אנוגאיםבך,בתוךהישובומחוצהלו.איןספקכיזכינובראש

רשותמהמוביליםבארץ.גםלחברנויוסילוי,מאחלמזלטובובריאות.
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אפשריתבלעדיכלמודהלמברכים.סמוךובטוחשכלהעשייההברוכהלאהיתהיו"ר:
אחדואחתמכם,מיבחשיבה,במעשהובתמיכה.

שמח,אושר,בבריאותאיתנהושנמשיךכולנויוםהולדתמאחללחברנויוסילוי,
לעבודבהרמוניה.


 

 לסדר היום: 1סעיף 
 

 אישור פרוטוקולים 
 

31.10.17מיום9/2017מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהיו"ר:



 פה אחד מחליטים
 
  31.10.17מיום לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה    
 
 

 לסדר היום: 2סעיף 
 

  2018מועצה  –תוכניות עבודה ותקציב 
  2017תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 

  2017תקציב מפעל המים והביוב 
 
 

א'פרוטוקולשלאמןהמניין.2017מס'31.10.17מיוםדיוןהתקיים



 מחליטים פה אחד
 

 . 2018תוכניות עבודה ותקציב לאשר                
  2018לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 
  2018לאשר תקציב מפעל המים והביוב                




 לסדר היום: 3סעיף 
 

  2018תקן כ"א מועצה 
 

א'פרוטוקולשלאמןהמניין.2017מס'31.10.17מיוםהתקייםדיון
       

 
 מחליטים פה אחד

 
  2018תקן כ"א מועצה לאשר                

 




                                                   

3 
 

 לסדר היום: 4סעיף 
 

  2018תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח 
 

א'פרוטוקולשלאמןהמניין.2017מס'31.10.17מיוםהתקייםדיון
 
 

 מחליטים פה אחד
 

  2018תוכנית פיתוח ותקציב פיתוח לאשר                



 לסדר היום: 5סעיף 
 

 ועדת מלגות סטודנטים
 

סטודנטים₪8910,000מלגתמפעלהפיסע"סבקשותלהשנההגישוח.קרס:
סטודנטים.₪292,000ולמלגתסטודנטיםע"ס

בדקנובקפידה₪,10,000-הופתענומכמותהסטודנטיםשהגישומלגהל
שעותהתנדבותבקהילה.100כלבקשהבכדישנוכללקבלכנגד

מתקציב₪2,000סטודנטים,אשרזכולמלגהבסך19החלטתהוועדה:
סטודנטיםזכולמלגה₪30.2000סטודנטיםשזכולמלגת21המועצה+

מלגה.₪6,000רכזיםשקיבלו9,מלגתהפיס.בנוסף₪10,000בסך


₪?10,000סטודנטיםקיבלו30ש.אלבז:


מזהבמימוןהפיס.אתיתרהסטודנטיםהעברנואוטומטית50%נכון,ח.קרס:
אתהסטודנטיםמשנהא'דחינו,כדישיוכלולהגיששנה₪.2000למלגת

אר(.הבאה.)מתןהמלגהפעםאחתלאורךהתו


עלזההוסיפה₪,250,000מפעלהפיסנתןחיבוקדב,במתןמלגותבסךא.פאהן:
של₪70,000מתוךתקציבמפעלהפיסועוד₪100,000המועצהסךשל

תקציבהמועצהמתוךתקציבהמלגות.




ממקורותזרים.כמותהסטודנטיםבשוהםגדלהבשל₪350,000
הילדיםבג"ייורדוכמותהסטודנטיםעולה.התבגרותטבעית,מספר

חושבשצריךלהגדילבתקציבמילואיםאובעודפיםלטובתמלגות.
350,000-גנ"יללאספקצריכיםלהיסגר.כלגןשלאנסגר,עולהלמועצהכ

₪.3,000,000-נכוןלהיום,השתתפותהמועצהבתקציבגנ"יכ₪.
מלגותסטודנטים.כואב,אבלנדרש.בישובהגיעהזמןלבצעהטיהלטובת

תלמידים.12ישגנ"יעם
מציעשאגףהחינוךיציעתוכניתמלגות.


מהנתוניהתקציבלמלגותסטודנטים,כמהכסףבתקציבהמלגות?יו"ר:
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מתקציבמועצהשל100,000מהפיס.250,0000ש"חהמורכבים,420,000א.פאהן:

מועצה.ממליץלבדוקמולהגזבר.מה₪70,000הפיסו


מלגה.₪10,000-מבקשתלהציעלהעלותלרכזיםלח.קרס:


המימוןשלמפעל₪.418,000(769-813נתוניהסעיףהתקציבי:מלגות)י.שטרסברג:
מועצה₪.175,000שנהשעברהתקציבהמלגותעמדעל₪.250,000הפיס

₪.100,000+150,000המרכיביםמ₪,250,000


.118,000סגור.נשאר300,000יו"ר:


6,000רכזים,שקיבלוכלאחד9כפול₪.2000סטודנטים,שקיבלו40א.פאהן:
₪.134,000יוצא₪.


₪.16,000חסר₪.118,000אבלישלנורקעודיו"ר:


אנייודעתשענתאפרים,פנתהיוםלמחרתלישראלשטרסברגבנושא.ח.קרס:


נכון.אניחושבשאיןבעיה,כיהמימוששלסיוםההתחייבותמתקייםעלי.שטרסברג:

מכללהמלגותואםתיווצרבעיהנביאלתקציבמילואים.70-80%


מהעםהמלגהשלרעותדרורבפרויקטצ'יל?יו"ר:


ישמתנגדבוועדהבגללשרעותקיבלהשנה₪,30,000-לתוךההוכנסח.קרס:
פנינוליועמ"שוקיבלנואתאישורו.₪.2000שעברהמלגת


איךהגענולתשעהרכזים?יו"ר:


משנהקודמת.שנההבאהיתווסףעודרכזתשלבניעקיבא,השנההיאח.קרס:

מלגתסטודנטית.₪2000מקבלת


מודהלענתאפרים,מרכזתהוועדה.יו"ר:


מבקשתלרכזשנההבאהאתהבקשותבצורהממוחשבת,דרךאתרח.קרס:
המועצה.


מקובל.תוכניתהמלגותהבאה,תעשהרקבצורהממוחשבת.יו"ר:

שלושמלגותמצייןכימשפחתמכטר,מבקשתלתרוםגםהשנה
לסטודנטיםהלומדיםחינוך,להנצחתמאיהמכטר.




 מחליטים פה אחד
 

 12.11.17פרוטוקול ועדת מלגות סטודנטים  מיום לאשר                
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 לסדר היום: 6סעיף 

 
  2015-2016דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 

 
הדוחנדוןפעמייםבוועדתביקורת,בהשתתפותחבריהוועדהוראשית.פוגל:

האגפיםהרלוונטיים.פרוטוקולמצורףלמסמכיםוחתוםעלידייו"ר
הוועדה.נדרשעפ"יחוקלהביאלאישורהמליאה.לאורנסיעתילחול,

הגשתהדוחלמליאתהמועצההתעכבה.


אבותהבית.לאראינותאריכיםלביצועבנושאא.פטיגרו:


רובהליקוייםתוקנו.ד.זביב:


בביתספרשלהבת,ירדולאבביתאחד?בתיכוןהוסףאבבית?אפטיגרו:


נכתבו.כמוכןבשלהבתירדולאבביתאחדובתיכוןאנובתהליךשינויזביב:ד.
נהליםע"יתומראזולאיבשיתוףאבותהבית.


מבניחינוךחדשים,שהםעדייןבשנתאכלוסראשונה,ישלהצמידמנהליא.פטיגרו:

תחזוקהצמודיםבימיםהראשוניםובמיוחדבתחילתשנה.לדוגמה:גנ"י
בשמתותמר,השירותיםבימיםהראשוניםלאעבדו.


,איןשינוי.בדוחביקורתדיברנועלתוספת2018ל-2017בתקניםביןע.אלראי:

האםעודכןבתקציב?אבותבית,


כן.ד.זביב:


הםעובדיםבמיקורחוץ.יו"ר:


מודהלמבקרהמועצה,עלביקורתחשובהורגישה.מדוברבבטיחותיו"ר:
הילדיםשלכולנו.המתקניםוהתשתיותאשרעומדיםלרשותמערכת

החינוךבשוהםנמדדיםבאלפימטריםשנמצאיםבשימושאינטנסיבי.חלק
מהמבניםכברבניעשריםשנהואנומשפציםומתחזקיםתשתיותבאופן

במוס"חבנושאהשיפוצים.₪2,000,000שוטףומשקעיםמעל



 מחליטים פה אחד
 

 ופרוטוקול ועדת ביקורת   2015-2016דוח מבקר המועצה לשנים לאשר                
  4.9.17ומיום  29.8.17מיום                

 
 

 לסדר היום: 7סעיף 
 

  2016דוח ביקורת רו"ח לשנת 
 

ממצאיםעיקריים:י.שטרסברג:
הוועדההמקצועיתלענייניתמיכותלאאישרה-התקציב הרגילבביצוע 

.תשובתנו:הוועדההמקצועיתדנהבתבחינים2016אתהתבחיניםלשנת
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ועלבסיסהדיוןשהתקייםהועברוהתבחיניםלאישורמליאת2016לשנת

.24.9.17המועצה.הוועדההמקצועיתאשרהבדיעבדפרוטוקולבתאריך
המועצההעבירהיתרתמענקשקיבלהממשרד–תקציבי הפיתוחבביצוע 

לקרנותהפיתוח.מדוברבהערהטכנית,₪100,000הבינויוהשיכוןבסך
המועצההעבירהאתהתמיכותשניתנולבתיהכנסת,במלואםואףהוסיפה
ממקורותיהתקציביםנוספים.יחדעםזאתבאישורתוכניתהפיתוחלשנת

שמקור₪100,000צהלשדרוגופיתוחמבנידת,סךשלתקצבההמוע2018
המימוןשלוהואיתרתעודףשהועברהלקרןעבודותפיתוח.

המועצהלאפרסמה- 2015פרסום דו"ח כספי לשנת ההערהבנושא
)דוחלתושב(.מעדכןכי2015פומביתתמציתמהדוחותהכספייםלשנת

,6/2017פורסמהלתושביםבעיתון2015תמציתהדוחותהכספייםלשנת
שאושרלאמזמןכברפורסםגםהוא.2016יתרעלכןדוחכספי

,2015תמבקרהמועצהלאהגישדוחלשנ-מנגנוני בקרה וביקורת פנימית
.29.6.17יחדוהוגשבתאריך2015-2016משוםשדוחהמבקרנעשהלשנים

ומוגשלמליאת4.9.17-וב29.8.17הדוחנדוןבוועדתהביקורתבתאריכים
המועצה.


מצייןכיגםהשנה,הוזמנולטקסקבלתפרסניהולתקיןבמעמדשריו"ר:

בחינהשלמספרהפנים.מסורתבמועצתשוהם.הפרסניתןבגין
פרמטרים:ניהולתקציביתקין,מכרזים,הקצאותועודתהליכים

ניהוליים.הישגמשותףלכולנו.מודהלכלהצוותהמקצועיאשראמוןעל
כך.


איןמועצהבמדינתישראל,שכלשנותיהקיבלהפרסיםכמונו.י.שטרסברג:


 

 מחליטים פה אחד
 

 וכן פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  2016דוח ביקורת רו"ח לשנת לאשר                
               5.11.17   

 

 

 לסדר היום: 8סעיף 
 

 תב"רים 
 

 יו"ר: 
 

מפעלהפיסאישראתתוכניותההרחבהשל(661בית הפיס לגיל הזהב ) .1 207:
הפיס מפעל תקציב סה"כ הזהב. לגיל פיס מועדון / הגמלאים למועדון מ"ר

מ"ר225בפועלתבצעהמועצההרחבהשל₪.1,307,791לפרויקטעומדע"סשל
 של ע"ס תעמוד הפרויקט של הכוללת 1,700,000והעלות הפרויקט₪. תב"ר

י בהתאם. ממעודכן תמומן הפרויקט של המימון :-תרת המימון מקור ק.ע.פ.
 ₪.392,209ק.ע.פ.₪.1,307,791 מפעלהפיס:
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:לאשרתקציבבסך(685הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס ישיבתי שלהבת ) .2
מקורהמימון:משרדהחינוך.למימוןהנגשהלכתהלליקויישמיעה.₪אלפי30
 

במקום(596באבני החושן )בית מדרש ובית כנסת  .3 המימון מקור את לשנות :
 בסך ותרומות 250מוסדות אלפי מ₪ המועצה לא-תממן הפנים משרד ק.ע.פ.

הקצאת תהליך שימוש. / קרקע הקצאת נעשתה שלא כיון התב"ר את אישר
יקחמס'חודשים.עלמנתלאלעכבאתהפרויקטמוצעשבשלבזהיינתןיהקרקע

 במלואו שימושהמימון / קרקע הקצאת תהליך יעשה ובמקביל המועצה ע"י
 של ע"ס יעמוד הפרויקט היקף סה"כ 550לעמותות. :₪.אלפי המימון מקור

ק.ע.פ.


:לשנותאתמקורהמימוןמהלוואהלק.ע.פ..מטרת(618הרחבת בנין המועצה ) .4
הח הפרויקטיתבצעע"י משרדיםוקפיטריה. ברהההרחבההיאלבנותלמועצה,

ב השכירותודמי15–כלכלית. שניםהקרובותתקבלהחברההכלכליתאתדמי
ו המשרדים של השכירות20-ב-הניהול דמי את החברה תקבל הקרובות שנה

המבנים את הכלכלית החברה תחזיר מכן לאחר הקפיטריה. בגין הניהול ודמי
ליז מנת על עצמי הון ליצור לחברה יאפשר זה מהלך פרויקטיםלמועצה. ום

נוספיםשהמועצהתהנהמהם.יוכןהסכםביןהצדדיםשיבואלאישורהמליאה
)מתוךסה"כדמי2%ודירקטוריוןהחברה.למולזהתקבלהמועצהדמיניהולשל

 מקורהמימון:ק.ע.פ..2019-ו2018(בגיןשכונהכ"אבשנים7%ניהולשל

 

 מחליטים פה אחד
 

 הבאים: לאשר את התב"רים
 

 :(661) בית הפיס לגיל הזהב   .א
מקורמימון:מפעלהפיס.₪.150,454תוספתתקציבבסך

₪50,454הפחתהבסך
₪.1,700,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 685) הנגשת כיתה לליקוחח שמיעה בבי"ס ישיבתי שלהבת  .ב

מקורמימון:משרדהחינוך₪30,000
₪30,000ע"ססה"כיעמודהתב"ר





  (596בית מדרש ובית כנסת באבני החושן  ) .ג
מקורמימון:קרנותהרשות₪₪.250,000תוספתתקציבבסך

₪.250,000הפחתהבסך
₪550,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


(618הרחבת בניין מועצה  ) .ד

מקורמימון:קרנותהרשות.₪:2,000,000תוספתתקציבבסך
₪:2,000,000הפחתהבסך

₪2,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס
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 לסדר היום: 9סעיף 

 
 התקשרות עם רשות האוכלוסין וההגירה לפתיחת לשכת שרות בשוהם. 

 
רשותהאוכלוסיןוההגירההחלהלהנפיקתעודותזהותודרכוניםיו"ר:

ביומטריים,לפיכךהשרותשניתןבעברע"יהמוקדהעירוניבשוהם
לתושבים,לאיוכללהימשך.

רשותהאוכלוסיןמעוניינתלפתוחלשכות,אחתמהםבשוהם,שתספק
הראינושרותלכלתושביהאזור.מזהזמןמה,אנומחפשיםעבורםמקום.

להםמספרהצעותשכללו,מעוןיוםובכותרהפיס,ובסופושלדברהוחלט
עלידם,עלפתיחתלשכהבשוהםמרקט.)טובלתושביםולשוהםמרקט(

רשותהאוכלוסיןלאיכולהלהתקשרעםיזםמסחריוהתנאילפתיחת
לשכה,הואשהמועצהתבצעאתההתקשרותמולשוהםמרקטורשות

מ"ר.70תבצעאתהתקשרותמולהמועצה.מדוברבלשכהבתהאוכלוסין
לרשותהאוכלוסיןמספרתנאיםבינהםאיתשלוםבגיןארנונהוחשמל.

קרי,המועצהתשלםאתחשבוןהחשמל.
רשותהאוכלוסיןתשקיעבבינויריהוטוכ"אשלארבעהתקניעובדיםכל

יום.


שווהאתההשקעה.ע.אלראי:


המועצהתשלםבגיןהשכירות?א.אלטלף:


לא.יו"ר:


אזזההסכםללאתמורה.אאלטלף:


כן.מבקשלאשרעקרונותההסכם.ההסכםטרםאושרעלידירשותיו"ר:
האוכלוסיןוההגירה)ע"יהדיורהממשלתי(.עליהםלאשרמוליועמ"שאם

אוגןהםמחויביםבנכסציבוריולאפרטי.במידהולאנאלץלתתמעון
שמתפנה.


זהיתרוןגדוללתתלהםלהתיישבבתוךמרכזמסחרי.ע.אלראי:

 
 

 מחליטים פה אחד
 

 הסכם עקרונות עם רשות האוכלוסין וההגירה לפתיחת לשכת  לאשר                
 שרות בשוהם.                
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 לסדר היום:  10סעיף 
 

 ובניה.  מינוי מ"מ לוועדת משנה תיכנון
 

פנהאלימראליכהן,בשלבעיותהתכנסותפורוםועדתמשנהלתיכנוןיו"ר:
ובניה.מדוברבוועדהשתושביםממתיניםלה,עלמנתלדוןבהיתרים.כל

יוםמדוברבהפסדכספי.הפניותלוועדהלאמעטות,לאפעםמגיעים
לוועדה,מהנדסים,אדריכליםויועצים,והוועדהלאמתכנסת.בעקבות

לחוקהתכנוןוהבנייהתשכ"ה48חוותדעתמשפטית,מבקשמתוקףסעיף
למנותממלאימקום.בוועדהחמישהחבריםוצריכיםלהגיע1965–

לפחותשלושה.
החבריםהיום:אלייפרח,איתןפטיגרו,דפנהרבינוביץויוסילוי
אשרפאהן,ימלאמקוםשנישלאלייפרח.
שימיאלבזימלאמקוםשנישלאיתןפטיגרו.
ערןאלראי,ימלאמקוםשנישלדפנהרבינוביץ.
איתןפטיגרו,ימלאמקוםשלהיו"ראליכהן.
יוסילוי,נשאר.

 
 מחליטים פה אחד

 
 למנות מ"מ לוועדת משנה תיכנון ובניה הבאים:                
 אשר פאהן, ימלא מקום שני של אלי יפרח.                
 שימי אלבז ימלא מקום שני של איתן פטיגרו.                
 ערן אלראי, ימלא מקום שני של דפנה רבינוביץ.                
 יו"ר אלי כהן.האיתן פטיגרו , ימלא מקום של                

 
 

 לסדר היום:  11 סעיף
 

 עדכון שכר בכירים
 
 

.100%שכרהמנכ"ליעודכןעפ"י24.9.17עפ"יחוזרמנכ"למיוםיו"ר:


 מחליטים פה אחד
 

 לאשר עדכון שכר בכירים למנכ"ל המועצה, דודי זביב.                
 
 

 לסדר היום:  11 סעיף
 

 שונות
 
לאחרונהפורסמהבעיתון,כתבהבנושאסקרשביעותרצוןשנערךע"ירפיאלטלף:.א

סמיתשכללגםאתהחינוך.ישנהבעיהבסקרבכלמהשקשורלחינוך:
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בתיאב.אףאחדלאבדקלכמהמתוכםילדיםשלומדיםבבתי500נדגמו
לומדים30%בתיאב:500ספר,ובאילובתיספר?בדיעבדהסתברשמתוך

לומדיםבחטיבותהביניים20%לומדיםבגנ"י.11%בבתיספריסודיים.
ובתוךכלזהתתיפילוחים.



בתיאב,בהםלומדיםבבתיספר500בשביללהגיעלמדגםאקראישל :יו"ר
אוליבתיאבבהםלומדיםבגנ"יוכןהלאה,היהצריךלדגום500יסודיים,

איש.6000
 
ישנםכליםסטטיסטייםשבאמצעותםיכוליםלדגוםמדגםבצורהיותראלטלף:.א

נכונהומדויקת.
אנשיםשאנידוגם,אחדהמבחנים500לצורךהעניין,כדילחפשבתוך

להחליטשאיקסאנשיםמתוכםישלהםתלמידיםהלומדיםבמערכת
החינוךומתוכםאנימתחיללדגום,אואםלאהצלחתילדגום,לאיתכן

כאשרלצורךהעניין,שלהבתאובתיהספרהיסודיים,שיפורסםמידעכזה.
20,אבניהחושןהספרוביתמשפחות17מבתיספרניצנים,נדגמורק

.מביתספרשלהבת,דוגמהקיצונית,21מביתספראבןחן.משפחות
17נדגמיםמשפחותלהםתלמדיםבחטיבותהביניים:110מתוך

משפחותמביתספריהלום.91-משפחותמביתהספרשלהבתו
,שלמעשה45%המידעשהתפרסםכיביתהספראבןחן,יששביעותשל

ולכןזהלאמידעמיצג.500-משפחותמכלה21שמתבססיםעל
נכוןשהואמסתייגמזהבדוח,אבלעדייןהועברכאןמידעשאינומבוסס

בקנהמידהמדעי,מקצועיסטטיסטיולכןזהלאצריךלהיכללבמדגם.


אלה,האםבערכיםהאלה,נכוןלנולחזורעלהשאלהכדוגמת:"רמתהשיו"ר:
שביעותהרצוןמרמתהלימודיםבביתהספר"?שאלהמאודכלליתשאינה
יורדתלפרטים.כאשראנויודעיםשאםרוציםמדגמיםאמיניםיותר,יש

בתיאב,מאודקשהומנגדמהתמונתהמצבשנקבל?2000-לעבורלסקור


אנימאודלאהתרשמתימהסקרומהסוקר.אינומשקףוללאהשוואהלראי:ע.א
לעבר.אםרוציםלדגום,צריךלעשותאתהסקרבצורהמאודרצינית.


להבא,אםרוציםסקרבנושאחינוך,אפשרלקחתבצורהאקראית,יו"ר:

רשימתהוריםלתלמידיםהלומדיםבבתיהספר.


בתעםסוקרולהראותאתהנתוניםהגולמייםשלהסקרלפניכן,ישלשא.אלטלף:
האחרון.לשאולמההיכולתעפ"יכליםסטטיסטייםמקצועייםלהביאלנו

תוצאותאמתיות.



אנילאחושבשצריךלהכלילאתהחינוךבסקר.לפניכשנהנבדקוהאקליםא.פטיגרו:
המידעדייהביתספריוההישגיםבבתיהספר.השאלוןהגיעלכלתלמידו

מבוסס.


הסקרהנ"ללאעומדסטטיסטיתבקריטריוניםלפיכלאחדמבתיהספר.ג.רבינוביץ:
יתרעלכן,גםהסוקרעצמואמר,שלאניתןלהסיקמסקנות.אולינחוץ





                                                   

11 
 


סקריישובי,אולבצעסקרפנימיולאלפרסום.מנגד,גםמערכתהחינוך

היישוביתצריכהלדעתלקבלביקורת.


צריכהלהיעשותהחלטהכוללת,באםצריךלהיעשותסקרשביעותרצוןיו"ר:
שלהוריםעלבתיהספר?ככללסקריםברשויותמקומיותאינםנערכים

ביתאלאסוקריםמתןשרותשלהרשות.לסקורשביעותרצוןבבתיספר,
אינונכללבהגדרהזו.הספרעצמו,


לדעתי,מצריךסקרעומק.אםישבעיהבאחדמבתיהספר,לסקורא.פאהן:

ספציפית.


למה?המיצבנותןלנומענהלכלהאקליםהביתספרי.הואמכילהרבהא.פטיגרו:
פרמטרים.


ומהעושיםעםהתוצאות?א.פאהן:


ראשיתעושים.אבלצריךלדעת,שפרסוםהתוצאותבאופןשפורסם,פוגעיו"ר:

במאמציםשנעשיםובאמוןשלצוותהחינוךבמועצה.
למיטבידעתירשויותלאעושותסקריםעלבתיהספרשלהם.אנחנו

צועצריכיםלשקולאםהדרךשאנועושיםאתהסקריםנכונהאושעדיףבי
מסמךפנימישישמשאותנובכדילשפר.


מסמךפנימי,יותרגרוע,סופולדלוףהחוצה.א.פטיגרו:


אחרישפרסמנובאתראתהמצגתנדרשנולדוחהמלא.)הדוחהואמסמךיו"ר:

ציבורי(.


אפשרשמערכתהחינוךבעצמהתעשהסקר.ע.אלראי:


היהמיצבואקליםביתספרי.פאהן:א.


הסקרשנערך,חפףלזמןפרסוםתוצאותמבחניהמיצב,מהשהביאיו"ר:
למתאםביןהתוצאות.


הסוקרשסקר,לאידעלעשותעבודהכמושצריך.כלסוקריודעלקחתאפטיגרו:

הואלאענהעלשאלותשלחבריהמועצהבצורהנתוניעברולהשוות.
ברתהמידע.בהעמקצועית,יתרעלכןהרגשנוזלזולמצדו


אניעבדתיבעברעםפרופ'איציקכץ,ממליץבחום.א.פאהן:
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:ריכוז החלטות




 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

31.10.17אישורפרוטוקולמליאהמיום אישור פרוטוקולים 1
  2018תוכניות עבודה ותקציב מועצה 2

  2018תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 
  2018תקציב מפעל המים והביוב 

.2018לאשרתוכניותעבודהותקציב
2018לאשרתקציבקרןניהולמרכזנגישות

2018לאשרתקציבמפעלהמיםוהביוב



2018לאשרתקןכ"אמועצה  2018תקן כ"א מועצה 3
2018לאשרתוכניותפיתוחותקציבפיתוח  2018תוכניות פיתוח ותקציב פיתוח 4

12.11.17לאשרפרוטוקולועדתמלגותסטודנטיםמיום ועדת מלגות סטודנטים5
דוח ביקורת מבקר המועצה לשנת 6

2015-2016  
ופרוטוקול2015-2016לאשרדוחמבקרהמועצהלשנים

4.9.17ומיום29.8.17ועדתביקורתמיום
וכןפרוטוקולועדת2016לאשרדוחביקורתרו"חלשנת  2016לשנת  דוח ביקורת רו"ח7

5.11.17ביקורתמיום


618:596:685:661לאשראתהתב"ריםהבאים: תב"רים8
התקשרות עם רשות האוכלוסין 9

וההגירה לפתיחת לשכת שרות 
 בשוהם 

האוכלוסיןוההגירהלאשרהסכםעקרונותעםרשות
שרותבשוהם.לפתיחתלשכת

מינוי מ"מ לוועדת משנה תיכנון 10
 ובניה.

למנותמ"מלוועדתמשנהתיכנוןובניההבאים:
אשרפאהן,ימלאמקוםשנישלאלייפרח.

שימיאלבזימלאמקוםשנישלאיתןפטיגרו.
ערןאלראי,ימלאמקוםשנישלדפנהרבינוביץ.

כהן.איתןפטיגרו,ימלאמקוםשליו"רשלאלי


לאשרעדכוןשכרבכיריםלמנכ"להמועצה,דודיזביב. עדכון שכר בכירים 11
 סקר רפי סמית –שונות 12












------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה

ראשהמועצהמנכ"להמועצה
 
 

 
 


