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ראשהמועצה–יצחקגולברי:נוכחים

מ"סגןומ–מנחםבנימין

סגן–מנדירבינוביץ

חברה–יפעתחכים

חבר–דורוןאריה

חבר–איילאלבלק

חבר–קגלאםאיצי

חבר–יוסיברקן

חבר–שביטמס

חבר–אביקולמן

חבר–מאירחסן:נעדר

:ל"מנכ–יוסיברק בהשתתפות

גזבר–יזהרקמחי

ש"יועמ–דברוךחייקין"עו
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.צהמןהמנייןועאנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמ:יצחק גולברי

היום לסדר כתוספת החברים של בקשות שתי הוגשו המים, לאגודת להקצאה באשר הקודמת, בקדנציה בזמנו

,ש"היועמ,דברוךחייקין"ישליחוותדעתמשפטיתשלעו,הוחלטלהקצותלאגודהקרקעבכפוףלוועדתהקצאות

.יוםהסדראילכךהנושאיורדמ–שעלינולפעולרקעלפיהמלצתועדתההקצאות

הנושאהוסר-ד"שהביעדעתושאיןלפטורגביהעבורמרתפיםוימציאחוו"היועמ:באשרלארנונהעלהמרתפים

מסדרהיום

 914' ר מס"הגדלת תב -2' סעיף מס

ם"שיפוץמתנסי–803'רמס"תבהוחלט לאשר הגדלת(שביטמסלאהשתתףבהצבעה)חברים8ברובשל

.המימוןמקרןעבודותפיתוח,₪140,000התוספתבסך,₪632,719לסך₪492,719צורןמסך–בקדימה

 839' ר מס"אישור הגדלת תב -3' סעיף מס

עבודותפיתוחבבית–728'רמס"הוחלטלאשרהגדלתתב(יוסיברקן)חבריםוהימנעותחבראחד9ברובשל

.המימוןמקרןעבודותפיתוח,₪300,000התוספתבסך,₪530,000לסך₪230,000העלמיןמסך

.צעאתפירוקגגהאסבסטואיךבוצעהפירוקיאנימבקשלבדוקמיב:מס שביט



 23.21.31אישור ועדת תמיכות וארגונים מיום  -4' סעיף מס

ולכן,125ולא185במהלךהדיוןעלהתמיכותהתבררשמספרהמשתתפיםבפעילויותשלעמותתהספורטהוא

:פהטבלהשלהלן"חלוקהעשונתהה

 סכום לחלוקה אחוזים חניכים' מס שם הגוף הנתמך

₪68,77519.65%185העמותהלקידוםהספורט

₪66,92019.12%180בניעקיבא

₪214,30561.23%576תנועתהצופים

₪350,000100%941כ"סה
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.ובנוכחותחבריועדתהתמיכותבפרוטוקולהוועדהלאחרהתיקוןשלהמליאה"רצ

 .פה אחד הוחלט לאשר את המלצת וועדת התמיכות למוסדות וארגונים

.איציקגלאםמבקשלראותאתהקיזוזשלהחשמלוהמיםמתנועתבניהמושבים

 41.7.3121 -ח כספי רבעוני נכון ל"דו -5' סעיף מס

.ב"רצ-חהכספי"גזברהמועצהמסרסקירהעלהדו

 א החינוך בקדימהושבנ 6' סעיף מס

  :יוסי ברקן ואיציק גלאם הציגו את עמדתם שלהלן בנושא החינוך, שביט מס

.מזהחודשיםרביםלאכונסהוועדתהחינוךהיישובית

.שנתהלימודיםנפתחהלאחרשהמועצההפנתהסכומיכסףנכבדיםלנושאשיפוציהקיץבמוסדותהחינוך

על רבות שנים לפני הכריזה המועצה ביישוב ותיכון חדשה ביניים חטיבת לבניית הצורך מליאת, חברי אולם

.לכךחשוביםלעתידהיישובוהכקטיםיאמקבליםפירוטעלהתקדמותהפרוהמועצהל

מלסקור"ע,ששיוזמןמנהלאגףהחינוךוסגןראשהמועצהומחזיקתיקהחינוךמרמנדירבינוביץלישיבהזונבק

.תשנעשהכהכנהלפתיחתשנתהלימודיםבפניחבריהמליאהא

.בוהתיכון"זלהקמתחט"התכניותולו,בפנינואתהחזוןתכניותמחלקתהחינוךלשנתהלימודיםשנפתחהשיפרסו

מצב,מחלקתהרווחהומחלקתהנוער:מאזאיחודהרשויותצורןוקדימהמחולקהטיפולבנוערבישובלשניאגפים

.יכךכמעטואיןפעילותנוערביישוב"ניצולמשאביםמשותפיםבטיפולבנוערועאו/שיוצרחוסראחידותו

.ח"מלש1-המתוקצבבמעלל,סיגאלאלון"לבי"מתיחתהפנים"המליאהתדוןותאשראתתכנית

בהתאםלסעיף אלתוספתהשלישית/9לכן , בנושאהחינוך7נבקששתתכנסבתוך המניין ימיםישיבהשלאמן

.ביישוב

 הצעת החלטה נדרשת

במסגרתלקחיםמפתיחת,להבאה"נושאהיערכותלפתיחתשנהבהמועצההמקומיתתדוןותקבלהחלטות .1

שנתהלימודיםהנוכחית

(לקיימים"במידהוהנ)המועצההמקומיתתקבלהחלטהלגביאופיושלהתיכוןבהתאםלהמלצותשיינתנו .2

 .ישוביתולאחרדיוןואישורהתכניותבוועדתהחינוךהי

 .רלידימחלקתהחינוךכוללתקניםנדרשיםעביראתכללהטיפולבנועמליאתהמועצהת .3

 .ספריגאלאלוןלביתה"מתיחתהפנים"ראתתכניתהמליאהתאש .4



החינוך גלעד גולדמן מסרו סקירה רחבה בכל הנודע אגף האחראי על תיק החינוך ומנהל , מנדי רבינוביץ 

 :ירהלהלן הסק, לנושא החינוך 

,לאחרשנימכרזים,לפנישנהמונהמנהלאגףהחינוך.אגףהחינוךעברשינוייםפרסונלייםמשמעותיים:רקע 

.מנהלניתהאגףורכזתהגניםסיימותפקידן.בהםאותרהמתאיםביותר

.מזכירתהאגףלקחהעלעצמהאתתפקידהמנהלניתואורניתאביבימונתהלרכזתגנים

.נבנההצוותונקבעונהליעבודהחדשיםבשנההאחרונה

הסעות רכז בדגש רב עומס תחת שעובד החינוך לאגף תקן בתוספת לטפל יש רבות, הוצאות שתחסוך משרה

.בתחום

.התלותבחשבהמלווהובמנהליאגפיםאחריםבשנההאחרונההתמודדהאגףעםקושיביצועיעקב

הודותלמאמץרבובשיתוףכל,חאתשנתהלימודיםללאתקלותלמרותהקשייםהצליחהאגףלפתו:פתיחתשנה

.שארהגורמיםבמועצה

ובכך,שחבריהמועצהמהאופוזיציהבחרולהגיעלבתיהספרוהפיצוברשתתמונותשלתאשירותיםפגוםצרלי

.עשועווללאגףהחינוךוהוציאושםרעברביםליישוב

המנהיגותהביתספריתבשטחחייבת.ריותשלכלענייןעלגבהמועצהאיןלהטילאח:ס"אחריותמנהלותבתיה

.לפקחולדרושמעובדיהמימושמלאשלאחריותם,לנצלמשאבים,לקחתאחריות

.דוגמאותהפוכותשומרותעלהמתקןואנורואיםגם,אנורואיםמוסדותחינוךבהםמנהלותמנהיגותומובילות
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 מנועל סדר יו -סדר היום  

ע .1 הביניים וחטיבות התיכון תכנון תקציבי"סיום אישור לקבלת החינוך למשרד והעברתם הארכיטקט י

.להתחלתבנייה

 .כינוסועדתההיגויושכירתשירותיפרוייקטורפיזיופדגוגילתהליך .2

 .שיפוץוהרחבתמבנההצופיםוהסדרתתמיכהקבועהבהם .3

 .ותעםהיועץסגירתנושאהתקינהוהניהולהעצמיבהתקשר .4

 .מענהלנוערבסיכוןונוערמצטיין .5



 (מעוד שנה) לטווח הארוך יותר 

:בדגש,(תרבותורווחה,חינוך)ר"בדרךלבנייתחת,אגףהחינוךואגףהרווחה,ס"שיתוףפעולהביןהמתנ

.טיפולמערכתיבנוערוצעירים



לאיתכןשתכנון!ולחבריהמליאהלידהאוזןנראהלישדבריושלמנדיבנושאתכנוןהתיכוןעבר:שביט מס

לאיתכןשאנחנו.מהיהיהאופיו!התיכוןעומדלהיגמרבזמןשאנוכמליאהלאאישרנובכללאיזהתיכוןיהיה

ישראשיתלסייםאתעבודתהשלוועדתההיגוי!זועבודהעקומה!!נאלץלתכנןאתאופיושלהתיכוןלפיהתכנון

לידונוויאושרו"חודשיםולאחרשוועדתההיגויתגישאתהמלצותיהלוועדתהחינוךשםהנשלאכונסהכחמישה

 .במליאהרקאזישלתכנןאתהמבנהולאלהיפך



בעקבותדבריפנהראשהמועצהלמנדיואמרשהואמסכיםעםדבריוביקשממנדילצרףלוועדתההיגויאתמי

.מחבריהמליאהשירצהבכך

















 בה ננעלההישי

 

 

 ח ת ו ם











_______________________________________________

ראשהמועצה–רילביצחקגולהמועצה"מנכ–יוסיברק





 



 

 


