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   :על סדר היום

  .מידע .1

-ופרוטוקול מליאה שלא מן המניין מ 771' אישור פרוטוקול מליאה מס .7

1183/817. 

 .דיווח וסקירה –ג "פתיחת שנת הלימודים תשע .0

 .רים"אישור תב .4

 .7311ח מפורט לשנת "ח כספי ודו"אישור דו .7

 .7317אישור תמיכות לעמותות ספורט לשנת  .6

 .אישור הרכב ועדת ערר למיסים .5

גני הדר ./  .אישור תקציב ועד מקומי 

תוספת ) .אישור פנייה לקרן המתקנים לצורך קבלת מימון לקירוי מגרש .1

 (לסדר היום
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, יש לנו פה בקשה, אני רוצה לקבל את אישורכם  :מר פטר וייס

מקרן המתקנים  אנחנו אמורים לקבל מענק. אנחנו רוצים להוסיף לסדר היום

מנת לקרות את מגרש הספורט של בית ספר הרצוג בהיקף של  ומהפיס על

033,333 ₪ . 

 

 . בכפוף לזכות שימוש לעמותת הפועל נען  :מר דוד גמליאל

 

, הספורט אנחנו נדרשים להעביר את זה דרך עמותת  :מר פטר וייס

וצריכים לאפשר שאנחנו נוכל לקבל את . שנקראת בשלב זה הפועל נען גזר

. אלא רק דרך עמותה, כי המועצה לא יכולה לקבל את זה ,המענק הזה דרכם

 . אחרי זה תקבלו את הפירוט המשפטי המדויק

 

 ? זה לא יהפוך המגרש הביתי של נען    :???

 

 . יש להם מגרשלא   :מר דוד גמליאל

 

נען  :מר פטר וייס שבשלב זה , זו קבוצה אזורית, זה לא קבוצה של 

 . תודה, פה אחד? העביר את זהמי בעד ל. היא על שם הפועל נען

 

מענק קרן : הוספת סעיף לסדר היום בנושאהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .בבית ספר הרצוגקירוי מגרש הספורט ל₪  022,222ס "המתקנים והפיס ע

 

ר בינוי "לעדכן פה תב נוסף לזה אנחנו מבקשים גם  :מר פטר וייס

, רים קיימים"זה עדכוני לתב. ₪ 7,113,333גני ילדים טרום חובה לסך כולל של 



 מועצה אזורית גזר
 25.2.5.5, ראשוןמיום , 255' מליאה מן המניין מסישיבת 

 

 5 
 

 .כי משרד החינוך עדכן סכום נוסף

 

 . תוספת  :משה זעפרנימר 

 

מי . שהוא נותן, שבנינו את חלקם כבר, תוספת לגנים  :מר פטר וייס

 . תודה רבה, פה אחד? בעד להעלות את זה למליאה

 

ר "עדכון תב: הוספת סעיף לסדר היום בנושאהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 . ₪ 5,992,222ס "בינוי גני ילדים טרום חובה ע

 

 .מידע .1

 

. פתחנו את שנת הלימודים ברגל ימין, כידוע לכם  :מר פטר וייס

שהתחילו השנה את הלימודים  ילדים ותלמידים 6,733-נכנסו למערכת כ

הודות להיערכות  השנה נפתחה בצורה מוצלחת. במוסדות החינוך במועצה

בהמשך תקבלו דיווח . ורמים השותפים לעשייהארוכה ומוקדמת מצד הג

כמובן אני רוצה להודות לכל הגורמים . וסקירה מלאים ממנהל מחלקת החינוך

על העבודה המאומצת , במקרה זה בראשותו של איציק יוחנן, במועצה

בואו לא נשכח . והמקצועית שנעשתה ואפשרה לנו לפתוח את שנת הלימודים

אבל ההיערכות , לא חובה, חינוך חינם 0ילאי שהשנה זו השנה הראשונה של ג

יש לנו עוד כמה , הצלחנו להקים מספר גנים חדשים. היתה ממש מפתיעה

 . בצנרת שקיבלנו אישורים ואנחנו במהלך השנה הקרובה נרים אותם

 

 ? התחילו לפעול במועצה 0כמה גנים של גילאי  :(אברשה)מר יוסף אברמוביץ 
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 . ירה מדויקתתקבלו סק  :מר דוד גמליאל

 

שיש למעלה כ, כמובן אנחנו פותחים את שנת החוגים  :מר פטר וייס

צפויים לקחת חלק במסגרת שנת החוגים , ילדים ומבוגרים, אלפיים נרשמיםמ

 53-השנה מפעילה המועצה ושלוחותיה מערכת של כ. שנפתחת היום במועצה

, כמו כן. ועודמוזיקה , העשרה, ספורט, לרבות בתחומי הפנאי, חוגים שונים

מה זה . זכינו פה לביקור של ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון

 . קווי תפר, היא מתקצבת חלק ממרכיבי הביטחון? היחידה

 

כל פעילות שרשות מקומית , קווי תפר, מרכזי הפעלה  :מר דוד גמליאל

 . צריכה להיערך בחירום

 

 ?באיזה תפר    :???

 

נוף איילוןיש לנו שעל  :מר פטר וייס  . זה קו תפר, בים 

 

 .לפי הגדרות משרד הביטחון    :???

 

נון  והי' 65עד . זה לא הגדרות שאנחנו קובעים  :מר דוד גמליאל בן 

 . יישובי ספר ומשמר איילון

 

כאן בבניין  אתם מוזמנים להרמת כוסית 1381-ב  :מר פטר וייס

 . המועצה
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-קול מליאה שלא מן המניין מופרוטו 771' אישור פרוטוקול מליאה מס .7

1183/817. 

 

 ? מי בעד? יש הערות  :מר פטר וייס

 

 .פה אחד שני הפרוטוקולים :אריאל הילדסהיימרמר 

 

ופרוטוקול  521' פרוטוקול מליאה מסהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .1982/812-מליאה שלא מן המניין מ

 

. כל החברים פהברשות , רציתי להגיד משהו לפני  :ראובן ביטןמר 

היתה שם התנהגות , אנחנו ביום ראשון היינו בישיבת ועדה לתכנון ובנייה

אני יושב , שנים /בצורה שאני לא ראיתי דבר כזה , ברוטלית של אחד התושבים

 . לא ראיתי דבר כזה, בוועדה

 

 . היה גם בלודים. שנים 4בוועדה אתה יושב   :מר פטר וייס

 

זה פשוט , מה שקרה שם. מה שהיה קודם ,לא משנה  :ראובן ביטןמר 

שלא נעמדו , ואני הרגשתי צורך פה להגיד כמה מילים, היה משהו מצער מאוד

על הרגליים האחוריות להעיף את הבחור הזה החוצה ולהפסיק את הישיבה 

יובל, אני רוצה קודם כל לדבר. באותו רגע שהוא היחידי שקם ורצה , גם 

, ואני חושב שלנו, י שגילה איזושהי תושייההוא היחיד, להפסיק את הישיבה

בלי יוצא מן , אני חושב שזה היה לדעתי כתם שחור בשבילנו, יתר חברי הוועדה

כי זה דבר שאסור  .כולם בל יוצא מן הכלל, אני אומר. חוץ מיובל ,הכלל
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ואנחנו , לשמוע בנאדם מן השורה מקלל ומגדף את ראש המועצה, שיחזור

אני חושב שזאת היתה בושה לחברי . ים שום דבריושבים מנגד ולא עוש

לא . אני פה רוצה להביע גם התנצלות בפני ראש המועצה על מה שהיה. הוועדה

ן , הפסקנו את הישיבה ואני חושב שלא קיבלת את כל התמיכה המלאה בעניי

 . אני מקווה שנסיק את המסקנות לגבי מקרים כאלה בעתיד. הזה

 

 .דיווח וסקירה –ג "פתיחת שנת הלימודים תשע .0

 

ואני , ג נפתחה בצורה טובה"שנת הלימודים תשע  :ר איציק יוחנן"ד

הפכה להיות כאן . זה הפך לאיזושהי מסורת, שמח להיות כאן במליאת המועצה

מחלקת החינוך באה ומספרת , בתחילת שנת הלימודים, מסורת שבה כל שנה

ימודים וגם מספקת לחברי מליאת המועצה גם על היערכות לפתיחת שנת הל

אני אביא , מה שהולך להיות במצגת. קצת נתונים על מה שקורה בתוך המערכת

את כל שיבוצי הקיץ , לכם נתונים מספריים לגבי מה שקורה בתוך המערכת

, 0חוק חינוך חינם לגילאי . וההתאמות של מבני החינוך לקראת שנת הלימודים

ה לכם זמן ותרצו לשמוע אני אם יהי. במועצה אזורית גזר, מה שאתה שאלת

אספר לכם על כל הפרויקטים החינוכיים המתוכננים במוסדות החינוך במועצה 

מרכז , ספרייה, משכל, ע"שפ, ופרויקטים חינוכיים ביחידות תומכות חינוך

מה שהולך להיות , יש בינוי עתידי במועצה. מצוינות ובטיחות בדרכים

מה , א"ונתונים על תשע. ה קורה איתומ, תיכון חדש במועצה. במוסדות החינוך

 . יהיו טבלאות מפורטות של מה שקורה בתוך המערכת שלנו, שפורסם בעיתונים

 6,1/3בשנה שעברה היו לנו , כפי שאתם יכולים לראות –לגבי נתונים מספריים 

 זו תוספת לתלמידים שהתקבלה בעיקר. תלמידים 6,657תלמידים והשנה יש 

י הילדים שהיו במוסדות חינוך פרטיים עברו למוסדות בגלל שהרבה ילדים בגנ
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יש לנו הרחבה בשעלבים . בגלל חוק החינוך שהוא חינם חינוך ציבוריים

כפי שאתם יכולים . וגם משמר דוד וחולדה שהוסיפו, שהוסיפה מספר תלמידים

 17-גוונים עלו ב, עלה בשני תלמידים, שדות איילון, בית חשמונאי, לראות

...ה בעצם השתקפות של משמר דוד וחולדהשז, תלמידים שלהבת , לא עלה. 

שזה בגלל ההרחבה , תלמידות 70-אבל שלהבת בנות עלו בכ, בנים לא עלו

חוק  .גם האופנה וגם שעלבים. הרצוג נשאר עם אותו מספר תלמידים. שלהם

גם השנה . כל שנה אנחנו עולים במספר התלמידים, תשימו לב, החינוך המיוחד

אני כל שנה מגיע למליאת המועצה ומספר שאוכלוסייה חלשה . יש עלייה

. שוכרת בתים במועצה וכל שנה ההוצאות שלנו על חינוך מיוחד הולכות וגדלות

שזו לא תוספת , תלמידים 3/של כמעט  בגני ילדים יש עלייה, כפי שאתם רואים

אמיתית אלא בעצם ילדים שהיו בתוך המערכת הפרטית ועברו למערכת 

 . ריתהציבו

 

בחינוך מיוחד בתוך המועצה לא מצוין מה היה בשנה   :מר אבי אביטל

 . שעברה

 

 היו בשנה שעברה. לא הספקתי להכניס את זה, נכון  :ר איציק יוחנן"ד

173 . 

 

בית הספר היחידי שגדל משמעותית , בטבלה הזאת  :הנרי אלושמר 

 . זה גוונים

 

 . נכון  :ר איציק יוחנן"ד

 

  ?יש כיתות חדשות  :הנרי אלושמר 
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תיכף אני אספר לכם על הבינוי הטבעי והתכנון אז   :ר איציק יוחנן"ד

 . אתם תראו שישנה היערכות רצינית לגבי זה

 

  ?בנו משהו חדש? כרגע יש משהו חדש שם  :הנרי אלושמר 

 

, כיתות בגוונים 6קיבלנו הכרה בצורך לבנות עוד   :ר איציק יוחנן"ד

אבל תיכף תראו את זה . ר"מ 7,407-לנו כבר הכרה בצורך ליש , והתיכון החדש

 . במה שקיבלנו

 

- הילדים החדשים 14-ה  :הנרי אלושמר 

 

 75בבית הספר כרגע יש . יבילים 0להם הוספנו   :ר איציק יוחנן"ד

זה , ועוד יש לנו ממילא שתי כיתות חינוך מיוחד 74-סך הכל הוא בנוי ל. כיתות

כדי , בואו תראו קצת תמונות. ים בתוך בית הספריביל 0הוספנו עוד . 76

זה בעצם טיפול בבעיות ניקוז בבית . שתתרשמו קצת ממה שעשינו במשך הקיץ

זה . כל האזור הזה הוצף מים', ב-'זה המתחם של כיתות א. ספר בשדות איילון

 .מגרש חינוך בית חשמונאי, מגרש מיני כדורגל

 

 . איילוןשדות , בית חשמונאי  :מר דוד גמליאל

 

באו לתקן שם . אולם חי במתחם של שדות זה שיפוץ  :ר איציק יוחנן"ד

הכנו . אלה שלושה יבילים ששמנו בשדות איילון .את הגג שקרס במהלך החורף

גם בגוונים וגם בשדות , גם בשלהבות, מעבדות לכל בתי הספר היסודיים

, בשלהבת בנים היו לנו בעיות גידור. זה בעצם שלהבות בנים ובנות. איילון
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הגדלנו . במתחם של שלהבות שיפצנו אולם כינוסים גדול. גידרנו את האזור

ו . פתחנו אותו, היה כאן קיר. את חדר המורים בבניין החדששם להם  הכנ

אתם צריכים לחתום על קול , פטר, דוד. מעבדות בכל בתי הספר היסודיים

אלה היבילים , בגווניםשאלת לגבי יבילים , הנרי. קורא לציוד המעבדות האלה

גם שם . יש מספיק כיתות, כרגע זה רק לריווח של כיתות. שהצבנו לגוונים

ו . יש כאן סככת המתנה לתלמידים בגוונים. שיבצנו מעבדות בהרצוג עשינ

סככת הצללה גדולה בגלל דרישה של משרד הבריאות וגם בגלל שהילדים 

בבניין חטיבת  נגשה לנכיםעשינו כאן ה. דרך אגב, זאת המנהלת. זקוקים לזה

שימו לב שסך הכל השירותים שאנחנו עכשיו . זאת העלייה כאן, הביניים

 .כוכבים 7משפצים לילדים זה ברמה של בתי מלון 

 

 ?איך זה נראה אחרי חצי שנה  :מאיה הימן' גב

 

 . עכשיו זה נראה ככה  :מר דוד גמליאל

 

 .זה לפי החינוך מהבית, איך זה ייראה    :???

 

י , זה גם משמר דוד. גני ילדיםזה   :ר איציק יוחנן"ד יום אחד לפנ

 . פתיחת שנת הלימודים

 

ב  :מר דוד גמליאל  ./038-עד עשר בלילה עבדו 

 

  ?כמה ילדים בממוצע יש בכל גן  :מאיה הימן' גב

 

אני רק רוצה . תיכף נספר לכם על הכל. אין ממוצע  :ר איציק יוחנן"ד
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. ויות של הכנת מוסדות החינוך לשנת הלימודיםלעבור אתכם קצת על העל

ן  0, לבית ספר גוונים מבנים יבילים 0הצבת , לבינוי חדש בתי ספר שדות איילו

ו 1, משמר דוד 7 –גנים חדשים  4לצורך דיווח כיתות ובניית  יד  1-שעלבים 

השקענו בצביעת גני , גני ילדים. ₪מיליון  4.7סך הכל העלויות זה . ם"רמב

. ₪ 133,333-כ –התקנת אביזרי בטיחות , וחצרות... תיקון גדרות, ילדים

שיפוץ חדרי מדעים שסיפרתי לכם : שיפוצים והתאמות במוסדות חינוך

שיפוץ אולם כנסים , שיפוץ מזכירות וחדר מורים בשלהבת בנות, וראיתם

.. ועבודות איטום , בשלהבת שיפוץ , חינוך שעלבים ובית ספר שדות איילון.

שיפוץ שירותי חטיבת ביניים בבית ספר , בבית ספר שדות איילוןשירותים 

שיפוץ מטבח בחדר מורים בבית ספר הרצוג וצבע ותיקונים באשכול , הרצוג

אולם הספורט קריית . ₪ 703,333 –בטיחות והנגשה . ₪ 633,333-כ –הפיס 

, הכנת כיתות לקבלת תלמידים .₪ 3,333/-עשינו צביעה חיצונית ב –החינוך 

הצטיידות . ₪ 13,333 –וצביעת מעברי חציה  ₪ 773,333 –יעה ותיקונים צב

זה מה שהושקע . ₪ 6,064,333סך הכל . לכלל בתי הספר₪  136,333 –בריהוט 

 . כולל בניית הגנים, במשך הקיץ הזה לפתיחת שנת הלימודים

מה שמתוכנן . כיתות 06-קיבלנו השלמת פרוגרמה ל –תכניות בינוי עתידיות 

אנחנו הולכים , ר בשביל להשלים את הפרוגרמה"מ 533-אנחנו קיבלנו כ, שם

יהיה חלק של  מתחם אמנויות... לבנות שם מתחם אמנויות ושיפוץ מבנה

קולנוע ומוזיקה בתוך מתחם של , אולם לתיאטרון, ר"מ 733של  אודיטוריום

ברגע שיגיע . מטרים 533 7310כרגע משרד החינוך אישר בתקציב . אמנויות

הכשרת הנהלת בית הספר לעוז . אנחנו צריכים להתחיל לבנות את זה כסףה

אנחנו . ₪ 053,333הגיעו . אתם ודאי מכירים את ההסכם של המורים, לתמורה

ופינות עבודה  הכנת פינות עבודה למורים, צריכים לבצע את ההתאמה

 .המועצה כנראה תוסיף, זה יעלה קצת יותר. ₪ 053,333לתלמידים בהיקף של 

הם צריכים , כרגע עם משרד החינוךדיברתי . כל זה צריך להיות עד סוף דצמבר
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₪  733,333אז הם מדברים על עוד איזה  .להוסיף עוד כסף בשביל גן אופק חדש

, אם אתם זוכרים. כיתות 03גם  –גוונים . בשביל אופק חדש שצריך להגיע

ואז נכון להיום אישרו . ב"י-'כיתות ז 03ועוד ' ו-'כיתות א 03התכנית שלנו זה 

אנחנו , כיתות 03-השלמה ל, ר"מ 533-הם אישרו לנו כ. כיתות 03פרוגרמה 

אושרה  –אולפנת שעלבים . כשיגיע כסף 7310צריכים לבנות את זה מתקציב 

אנחנו . 7310ר בתקציב "מ 1,133-הגיעו כ, כיתות /1-פרוגרמה להשלמת בינוי ל

לקבל אישור עד דצמבר כדי , כליתצריכים לשבת היום ולהכין תכנית אדרי

ונוכל להתחיל לבנות משרד החינוך מחכה  –שדות איילון . שבינואר יהיה כסף 

ע כדי שנוכל להשלים את "אנחנו בודקים שם את נושא שינוי תב, ע"לשינוי תב

כשבעתיד אם באיזשהו שלב נרצה לחלק את בית , כיתות /1-מתחם שדות ל

.. ור שלאזיהיו לנו גם ב, הספר לשניים ויהיו  17ששם יש רק , לשעבר.  /1כיתות 

הם אישרו ברמה העקרונית את העניין של . אז הם מחכים לשנה הבאה. כיתות

ר "מ 7,433-ישנה הבטחה לתקצוב של כ –תיכון חדש . כיתות 6הצורך בעוד 

ן . 7310מתקציב  בעצה של פטר פנינו למשרד החינוך לבקש תקצוב בניית תיכו

ר לתקציב "מ 1,733-תוספת של עוד כ, זאת אומרת. שלבים 0 לא,בשני שלבים 

 בכל מקרה אנחנו צריכים להיות מוכנים, אם לא. אני מקווה שהם יאשרו, 7310

 . צריך לצאת למכרז וכן הלאה. בינואר להתחיל לבנות

 

 . זה משרד החינוך, זה לא מהמועצה 10תיכון     :???

 

כל מה שאתם רואים פה זה מה , כל זה משרד החינוך  :ר איציק יוחנן"ד

 . שמשרד החינוך כותב

 

 ? איפה יהיה המקום של התיכון החדש  :מאיה הימן' גב
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 . צמוד לסתריה  :מר פטר וייס

 

להכיר  לאחר פנייה למשרד החינוך –גני ילדים   :ר איציק יוחנן"ד

משרד . אספתי את השמות של כולם, בצורך בבניית גנונים בכל יישובי המועצה

גנונים בכל היישובים שיש בהם מעל  07 החינוך אישר הכרה בצורך בבניית 

יגיע ליישוב שיפקיע קרקע לטובת  .7עד  0ילדים בגילאי רישום  תקציב 

תיכף יש לי , יש יישובים שלא הפקיעו קרקע. יש כאן בעיה, תשימו לב. המועצה

ה שם יישוב שלא יפקיע קרקע לא יהי, יש בעיה עם זה. את הרשימה שלהם

נגיע לעניין של חוק . בינוי סך . מי ששאל אותי לגבי זה, יישום טרכטנברגכאן 

. בית חשמונאי שני גנים –הכל נבנו במועצה גנים שנבנו והם בתהליכי בנייה  ..

במשמר דוד נבנה , בכל היישובים האלה. סתריה ומשמר דוד, מצליח, עזריה

ישנה . ליכים של בנייהבשאר היישובים הוא בתה, הוא כבר עומד, כבר הגן

ילדים בגילאי רישום  07מעל , כמו שאמרתי, הכרה בצורך לכל היישובים שבהם

ללא תהליך הפקעת קרקע משרד , שימו לב. והפקיעו כבר קרקע לטובת המועצה

 . החינוך לא יתקצב את הבנייה

חלקם הגדול כתוצאה , תלמידים 1/3אתם יכולים לראות שנוספו למערכת 

. הם בעבר היו בגנים פרטיים, דים נוספים למערכת הציבוריתמרישום תלמי

בחלק מתוספת המתיישבים . בגלל שזה חינוך חינם אז הם יצורפו אלינו

גני חובה  0מעבר לבניית הגנים לטרום חובה נבנו במועצה . במשמר דוד וחולדה

גן חובה נוסף אמור "אחד בשעלבים ואחד ביד רמב, אחד במשמר דוד – ם 

זה . צריך להתחיל לבנות, יש כבר כסף בשביל זה, בקרוב בסתריהלהיבנות 

 . אצל טרכטנברג מבחינת היערכות

 

גני פרטיים הרי לפני שעבר . שאלה בקשר לגנים  :הנרי אלושמר  היו 

זה ? המערכת משלבת את הגנים הפרטיים בתוך המערכת. חוק חינוך חינם
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 . אפשרי הרי

 

הנחיה שאם הם יעשו  ים קיבלוכל הגנים הפרטי  :ר איציק יוחנן"ד

ויש איזשהו תהליך מאוד , תהליך מסוים ויקבלו מעמד של מוכר שאינו רשמי

לא , הם יכולים לקבל את הכסף ישירות ממשרד החינוך, מסודר לעבור רישוי

גן . ואז הם יוכלו לתת חינוך חינם לילדים שרשומים אצלם, דרכנו במועצה אף 

 . פרטי לא עשה את התהליך הזהאף גן . לא עשה את התהליך הזה

 

  ?אתם לא צינור? מה זה לא דרככם  :שי אגמוןמר 

 

אך , בגנים הפרטיים. אני לא מדבר על הקיבוצים. לא  :ר איציק יוחנן"ד

 . ורק בצורה של מוכר שאינו רשמי וישירות ממשרד החינוך

 

 433היה רשום בעיתון שבכל הארץ בסך הכל , אגב :אריאל הילדסהיימרמר 

הם לא רוצים לקבל על עצמם את . מעט מאוד. גנים פרטיים עברו לטרכטנברג

 . הפיקוח

 

  ?נכון איציק, אף אחד לא עבר  :הנרי אלושמר 

 

 . אף אחד במועצה לא עשה את התהליך של הרישוי  :ר איציק יוחנן"ד

 

  ?נסגרו גנים כאלה  :הנרי אלושמר 

 

פשוט הורידו . רטיים שנסגרואני לא יודע על גנים פ  :ר איציק יוחנן"ד

 . גילאים
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אז , ילדים עברו מהמערכת הפרטית לציבורית 1/3  :הנרי אלושמר 

 . מישהו פה שילם את המחיר. ילדים במערכת הפרטית 1/3חסרים 

 

יש לי . יכול להיות שהם ירדו לגילאים יותר נמוכים  :ר איציק יוחנן"ד

שנעשים בתוך בתי  חינוכייםעכשיו רשימה מאוד גדולה של כל הפרויקטים ה

מוסד ולהסביר לכם מה יש בכל -אני יכול לעבור מוסד, אם אתם רוצים. הספר

 . תגידו, ברגע שיספיק לכם. אם אתם רוצים לשמוע, מוסד

 

 .מה שאתה בוחר. דוגמה אחת מכל מוסד  :מתניהו אנגלמןמר 

 

ר נם מעביהקודם כל שימו לב שהפרויקטים האלה   :ר איציק יוחנן"ד

י "והרוב ע י משרד החינוך"ממומנים חלקם ע, לתכנית הלימודים הרגילה

זה , אולפנת שעלבים מה שמאפיין אותם בעיקר זה ההתנדבותאז ב. המועצה

שלהם יוצאים יום בשבוע ' כיתות ז. משהו שהוא מאוד מאפיין את האולפנה

 שלהם יוצאות פעם בשבוע לשבוע עבודה' למרכז לבית חשמונאי וכיתות י

ב יוצאות למסע "שזה כיתות י, יש להם מסע שורשים. וסדות שהם בוחריםבמ

תכנית ניסויית ללימודי פיזיקה דרך האינטרנט , בעקבות אישים ברחבי הארץ

עם תעשיידע אנחנו עובדים כבר שנה שלישית וכל שנה אנחנו . ופרויקט יזמות

ל התאחדות תעשיידע זה ארגון ש. מצליחים לעשות דברים נפלאים יחד איתם

מצד שני הם גם , שמצד אחד יקנו כחול לבן, שיש להם אינטרס, התעשיינים

גם ביסודי וגם , משקיעים ביזמות ובונים פרויקטים יחד עם התלמידים שלנו

 . בתיכון

אלה שני . בהרצוג מה שחדש בעיקר זה אשנב לאקדמיה וקדם אקדמיה –הרצוג 

זו . עושים את זה ברצינות' י בכיתה, מתחילים עם זה' בכיתה ט, פרויקטים
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אפשרות שניתנת לתלמידים ללמוד מקצוע לבגרות ויחד עם זה לקבל נקודות 

בתנאי כמובן שהם עומדים . קרדיט לתואר מטעם האוניברסיטה הפתוחה

 . ברמה של האוניברסיטה הפתוחה, בבחינות של האוניברסיטה הפתוחה

 

 ? מה זה אומר נקודות קרדיט  :מר אבי אביטל

 

על . באוניברסיטה הפתוחה אתה צריך לצבור נקודות  :ר איציק יוחנן"ד

 .לפי סוג הקורסים, שלוש, שתיים, כל קורס שאתה עושה אתה מקבל נקודה

ואם אתה עומד במבחנים של , אתה יכול ללמוד היום בהרצוג נניח ביולוגיה

ה אתה מקבל כאילו עברת קורס עכשיו בתחום ביולוגי האוניברסיטה הפתוחה

דבר שני . אם אתה עושה את כל הקורס, ואתה יכול לעשות תואר בביולוגיה

יודע אם שמעתם על זה, זה פרויקט פרסט, בהרצוג שיש פה זו תחרות , לא 

 . נון-אביהו בן מי שהיה מפקד חיל אוויר, הם הגיעו לפטר. בניית רובוטים

 

  .הוא לא היה מפקד חיל אוויר, הוא היה ראש אגף    :???

 

, הוא הגיע לפטר והציג את הפרויקט הזה, בכל אופן  :ר איציק יוחנן"ד

בתחרות משתתפים כל בתי הספר מכל . בניית רובוטים שזו בעצם תחרות

ולפעמים יש , הקבוצה הזוכה יוצאת לתחרות בינלאומית בארצות הברית. הארץ

 73,333-זה עולה כ, אז אנחנו משתתפים בתחרות הזאת. את התחרות גם בסין

ובית הספר יחד עם מתנדבים אחרים , המועצה משקיעה את זה, למועצה₪ 

, עוד דבר יפה שעושים בהרצוג זה ביחד עם האולפנה. ₪ 73,333עוד משקיעים 

תלמידות מכל בית ספר  17. יחד עם האולפנה, יש דבר שנקרא מטלת ביצוע

זה . והם עושים עבודה משותפת, מקבלות משימה משותפת בתחום האמנות

. ואני חושב שזה פרויקט נפלא, רויקט שאנחנו עושים אותו כבר שנה שלישיתפ
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זה קשר בין חדר מורים של האולפנה וחדר מורים של  דבר נוסף שאנחנו עושים

 .הם נפגשים ועושים עבודות משותפות. הרצוג

 

אני רוצה להגיד לך שקצת נדהמתי לקוטביות בין   :מאיה הימן' גב

אני חושב שיש מה . לבין הפרויקטים של הרצוגהפרויקטים של האולפנה 

של הכרת דברים , של התנדבות, הקטעים היפים שבאולפנה, להכניס בהרצוג

 . מצוינות ולא רק העשרת ידעלא רק , רוחניים

 

יש פרויקט התנדבות גדול מאוד . יש, קודם כל  :ר איציק יוחנן"ד

י, בהרצוג גם , הספר והגנים לכל בתי, יוצאים לכל האזור' כל ילדי כיתה 

דברים . פשוט אני ציינתי כאן רק דברים חדשים. כדי לעשות התנדבות, לרמלה

 . בכל מוסד. שנמצאים שם כבר לא ציינתי

ו... מה שיש בשעלבים זה מסלול דרך  73-זה בעצם כ' נעלה'. 'נעלה'כיתת סיירת 

מגיעים . שעלו ללא הורים, תלמידים שבאים מארצות הברית ואוסטרליה

לומדים עברית ושאר מקצועות , שיבה ומשתלבים בלימודים בכיתה נפרדתלי

שלהבת בנים יש קידום הישגים . ב עם בגרות מלאה"ומסיימים י הליבה

כמו כל בתי הספר , חקלאות ותעשיידע, תגבור לימודי קודש, לימודיים

., שוחרי שלום, בהרצוג יש נאמני הסעות. היסודיים יש כל . ממשיכה שם..

ו' ג-זה בעצם ילדים מ, תאמנויו יכולים לבחור באחד מתחומי האמנויות ', עד 

ויש . וזה בעצם בא משעות של אופק חדש, ולהעמיק שם גם שם יש תעשיידע 

שדות . שלהבת בנות יש מרכז חינוך למידה ושילוב בעלי חיים. מסלול מצוינות

יגמור והשנה כנראה שהוא , איילון נכנס לתהליך של הסמכה לבית ספר ירוק

. הורים ותלמידים, שכוללת מורים, הם הקימו הנהגה ירוקה .את כל התהליך

שזו חברה שהמועצה עובדת , 0כל המורים עוברים הכשרה באמצעות הארי 

הגשנו הצעת , לגבי החצר המקיימת, דרך אגב. מקימים חצר מקיימת. איתה
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הקציבה  המועצה. ₪עלות הפרויקט היא חצי מיליון , פרויקט למשרד החינוך

ומרגע שהמשרד יהיה לו את הכסף ויאשר את , שלה₪  733,333לצורך העניין 

יש שם , שכוללת בעצם, ר ולהקים את החצר המקיימת"אז נוכל לאשר תב, זה

פינות האכלה לציפורים , דשא ויש שם כיתת צל ויש שם בריכה לימודית

, נים ולא אזכירכדי שאם אני לא אגיע לג, אריאל כאן מזכיר לי. ודברים כאלה

הכרה , גנים נוספים במועצה הולכים לתהליך של קבלת מוסד ירוק 0אז גם עוד 

אמירים זו תכנית . כמו שבגוונים, יש שם גם את אשכול אמנויות. כגן ירוק

. בשיתוף פעולה עם עמותת פוש, שמיועדת רק לתלמידים מוכשרים ומצוינים

, שבאים להתנדב, מכרמי יוסף בעיקר, עמותת פוש זו עמותה שמביאה מתנדבים

שבאים להתנדב בבית הספר ולעזור לתלמידים ברמה , אנשים שהם פנסיונרים

 . הפרטנית

אותו פרויקט של , אחד. באשכול פיס יש לנו שני דברים חשובים–אשכול פיס 

יש לנו קורס הכנה לתחרות . FLLביסודי זה נקרא , פרסט שהולך לתיכון

קהל היעד כאן הוא תלמידים מצטיינים . ומיהרובוטיקה רובוסטר הבינלא

. וכיתת אמן, התלמידים יעברו מיון, בכל בתי הספר במועצה' עד ט' לכיתות ו

התלמידים יעלו רעיונות ויצרו פסל , אנחנו עושים כיתת אמן לפיסול סביבתי

 הספרהיעד הוא ילדים מכל בתי קהל . סביבתי בנושא קיימות בהנחיה של אמן

מתוך , השטח עושה פרויקט של ויסות רגשי בגני הילדים. יםבגילאים הצעיר

הבנה שלילדים עם מיומנויות של ויסות רגשי יש יחסים טובים יותר עם 

הישגי לימודים טובים , מבוגרים וכן שלילדים אלה יש פחות בעיות התנהגות

הוחלט השנה להשקיע משאבים והקניית ידע זה להורים . יותר ועצמאיים יותר

. במהלך הפרויקט יקנו כלים להורים וגננות לעבודה במסגרת חינוכית. תולגננו

 . השנה רק יהיה, זה חדש
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 . תסביר מה זה הדבר הזה  :מר אבי אביטל

 

שמים . הראיתי לפטר ביוטיוב, יש מחקרים שמראים  :ר איציק יוחנן"ד

אם אתה תתאפק אז תקבל , תשמע': איזשהו מאכל לפני ילד קטן ואומרים לו

אתה רואה שילדים שלא . 'ואם לא תתאפק תוכל לאכול את האחד בלבד, ייםשנ

הם הילדים שאחר כך , יכולים להתאפק ולא יכולים לווסת את הדחפים שלהם

מסתבר שאם . הם הילדים שקשה להם אחר כך, גם מפתחים בעיות התנהגות

, ולווסת את ההתנהגות שלו ולשלוט בהתנהגות שלו אתה מלמד ילד להתאפק

ההסתגלות , סופו של דבר אחר כך ההישגים הלימודיים שלו יותר טוביםב

, מה שאנחנו רוצים לעשות גם לגננות וגם להורים. החברתית שלו יותר טובה

איך ללמד את הילד להתאפק וללמוד לווסת , זה ללמד אותם איך לעשות את זה

קרוא כדאי ל, היה מאמר מאוד חשוב' כלכליסט'לפני חודש ב. את ההתנהגות

מדבר על הורים שמגנים יותר מדי על . שמדבר על הורות הליקופטר, אותו

שנלחמים , לא מאפשרים להם לעמוד בתסכול, סוללים להם את הדרך, הילדים

. ד בצבא על זה שריתקו אותו שעה"מול בתי ספר על כל ציון ונלחמים עם המג

ינים ביכולת ילדים לא מאמ. בסופו של דבר הילדים משלמים מחיר מאוד כבד

זה התחיל מזה שבדקו , מסתבר. לא מאמינים שיכולים לעמוד בקשיים, שלהם

ועם , ים עם המון ניסיונות התאבדות'בארצות הברית שיש הרבה ילדים בקולג

. הרבה יותר ממה שהיה לפני עשור ושני עשורים, הצלחות של התאבדות

ה הורות שהם את הילדים האלה ז כשבדקו את זה ראו שמה שמאפיין בעיקר

הם לא , הורים שמסוככים על הילדים שלהם –הליקופטר קוראים לזה הורות 

אז ויסות של התנהגות ולעמוד בתסכולים זה . נותנים להם לעמוד בשום תסכול

. וההערכה העצמית שלו חלק מאוד חשוב בבניית הדימוי העצמי של הילד

, מאוד נרקסיסטייםלדעתי אנחנו גם מגדלים דור מאוד גדול של ילדים שהם 

לעמוד בתסכולים ושחושבים שהכל מגיע  לא מסוגלים, מאוד אוהבים את עצמם
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ביום הראשון של . גם ההורים שלהם כאלה, הבעיה היא לא רק הם. להם

כל הילדים בשעה השנייה כבר ', נכנסתי לכיתות א, הלימודים הייתי בגוונים

שלא יכלו , מהות שלהןהיחידות שעמדו שם בחוץ ובכו זה הא. ישבו ולמדו

אז אנחנו כנראה כבר עם דור שני . לעמוד בתסכול הזה שהילדים שלהן הולכים

ואני חושב שאנחנו צריכים כמה שיותר מהר לחנך את , של ילדי הליקופטר

לשלוט בעצמם ושלא יקבלו כל מה שהם , לווסת את ההתנהגות שלהם, הילדים

 . זה אפרופו הוויסות. רוצים בכל רגע

 

 ? הורים באים לפגישות  :שי אגמוןמר 

 

בכל הגנים של המועצה זה . זה מיועד להורים, כן  :ר איציק יוחנן"ד

 . אנחנו נעבוד יחד עם הגננות על זה. יהיה חובה

. ב  –בגני הילדים . חוץ מאשר אנחנו מרחיבים את השירותים שם, אין הרבה..

גנים . אנחנו עושים השנה קורס הסמכה לכל הסייעות במועצה יש פרויקט 

גנים שאנחנו עכשיו התחלנו השנה ובשנה  0זה , זה מה שאריאל הזכיר, ירוקים

אנחנו . שהגנים יקבלו הסמכה כגנים ירוקים, הבאה נרחיב את הפרויקט הזה

תכנית השרים זה שרים גם של החינוך וגם איכות . מפעילים את תכנית השרים

ות ועושים להם הדרכות של שבונים תכנית שבה מכשירים את הצו, הסביבה

יש ספריית . שני המשרדים ביחד מממנים את ההשתלמויות האלה. חינוך ירוק

לצורך העשרת , כל חודש ספר, ספרים מתנה 13כל ילד יקבל הביתה  –מה 'פיג

, זו תכנית שאנחנו התחלנו אותה השנה –תכנית מעגל . ספריית הילדים הביתית

נים במועצה וכל ואנחנו נכנסים לכל הגנהשנה , שנה שעברה זה היה פיילוט

, ניםואני מדבר על הגנ. גם קלינאי תקשורת, נים יקבלו גם ריפוי בעיסוקוהגנ

גם , גם פסיכולוגית, גם קלינאית תקשורת, גם מרפאה בעיסוק. לא הגנים

ן במועצה יקבל הדרכה של כל והם יעבדו ביחד כצוות וכל גנ. יועצת חינוכית
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השנה . במועצה... תמיד 4-7גני החובה . 0-4הילדים של  גנון זה. הצוות הזה

סוף סוף הגענו למסקנה , יש שילוט בכל גני המועצה. אנחנו עושים לכל הגנונים

בשביל שכל אחד שנכנס ליישוב יידע איפה נמצא גן , שצריך לשלט אותם

, וכמובן ממשיך הפרויקט של סבא וסבתא. אז יש שלטים. הילדים של היישוב

גם , אנחנו עושים כאן הרבה עבודה –בטיחות בדרכים . גני המועצה גם בכל

גני , בשילוטים בקרבת בתי ספר והיסעים השלמת מעקות בטיחות בקרבת 

חציה , פעולות קהילתיות לילדי הגנים בנושא שימוש בחגורות בטיחות, ילדים

שא בשנה שעברה עשינו בבית ספר שדות איילון תחרות בין היישובים בנו. נכונה

ו. של שמירה על כללי נסיעה בטוחה הם , בשדות איילון' לקחנו ילדי כיתה 

הם אלה שדיווחו יחד לבית הספר על איך הילדים , הפכו להיות נאמני הסעות

ששם , יישוב שזכה. הנהג היה צריך לחתום שהדיווח היה נכון ואמין. התנהגו

שנה . ו ליום כיףהם זכ, הילדים התנהגו יפה, היו הכי פחות בעיות התנהגות

 . שעברה נצר סירני זכו בזה

 

 . הבעיה זה הנהגים. הבעיה זה לא הילדים  :מר בצלאל בוכריס

 

ניכנס לזה  :ר איציק יוחנן"ד - גם ,יש גם נהגים. בוא לא 

 

מול . הוא סובב שני ילדים אצלנו, אני ראיתי אתמול  :מר בצלאל בוכריס

, ממש, הם קפצו אחורה. ר הזההאוטובוס האפו. העיניים שלי הוא השתולל

 . ראיתי מול העיניים

 

 ?נכון, אתה חבר ועדת חינוך  :ר איציק יוחנן"ד

 

אני חבר ועדת חינוך ואני דיברתי איתך לפני שנה   :מר בצלאל בוכריס
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 . ודיברנו על זה

 

 . בוא לשם, אז בוא  :ר איציק יוחנן"ד

 

, כנסבדרך תחנך את האמהות איך לחנות ואיך להי    :???

 . לפני הנהגים

 

 ? אבות לא צריך? למה אמהות    :???

 

 . אבות יודעים לחנות בטוח    :???

 

יש עוד . תנו לי לסיים ואחר כך נוכל לפתח את זה  :ר איציק יוחנן"ד

מורידים , זה פרויקט שבו ההורים באים' סע לשלום'. 'סע לשלום'פרויקט של 

להוריד את הילד ולשלוח את  יש הורה או תורן שעוזר להורה, את הילד

זה היה בשנה שעברה . לפנות את רחבת ההיסעים, המכונית כמה שיותר מהר

ספרייה . יש הרצאות ואכיפה. בשדות איילון ושנה הבאה זה יתחיל גם בגוונים

הספרייה , דרך אגב. אני לא אעבור על זה כי אנחנו קצרים בזמן –אזורית 

יש לנו מנהלת ספרייה חדשה שעושה עבודה יפה מאוד ויש המון , עובדת נפלא

שעות סיפור , שעות סיפור, שיעורי ספרייה, נפגשים סופרים, פעילויות

- אבל באו המון, אני לא יודע מי השתתף. הרבה סופרים לקהל הרחב, לגמלאים

 

  ?בשעות הלימודים או אחרי  :שי אגמוןמר 

 

 . ם הם בשעות אחר הצהרייםמפגשי סופרי  :ר איציק יוחנן"ד
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  .הכל אחרי שעות הלימודים  :שי אגמוןמר 

 

צוות היגוי כבר פועל מספר . מי ששאל, תיכון חדש  :ר איציק יוחנן"ד

יש תכנית  .זה פחות או יותר הפורום שמגיע, זה צוות ההיגוי, חודשים

, מטעם משרד החינוך, כמו שאמרתי, אדריכלית כבר מאושרת והכרה בצורך

. אני מדבר על תוצאות בגרות. עוד שני שקפים ואני מסיים. ר"מ 7,433בנות ל

כל הילדים , גזר בעיתונים פורסמו תוצאות הבגרות של המועצה האזורית

למשל . יש כאן עוד נתונים, אבל תסתכלו. שהכתובת שלהם במועצה אזורית גזר

זה בעצם . רכאן זה כל התוצאות של ילדים שלומדים בתוך המועצה האזורית גז

מתוכם , תלמידים 710אז סך הכל לומדים אצלנו . אלה שאנחנו חינכנו אותם

ניגשו  14.7%זאת אומרת , מהם ניגשו לבגרות /75, תושבי המועצה 60%

ואחרי מועד חורף ללא החינוך  50%אחוז הלומדים שזכאים היה . לבגרות

 . אזורית גזר אלה מוסדות החינוך במועצה. %/./5המיוחד אנחנו נמצאים על 

 

מי שלומד בחוץ זה או ברנר או ? איך זה יכול להיות  :שי אגמוןמר 

 . בטח לא פחות טוב ממה שפה. בלוד

 

יש גם ילדים שלומדים , יש גם בתי ספר מקצועיים  :ר איציק יוחנן"ד

נוף. בבתי ספר שהם פחות טובים יש בתעשייה , יש בזיו ברחובות, יש לנו בתל 

אבל . הרבה תלמידים גם שיוצאים החוצה למסגרות אחרותיש לנו . אווירית

אם אני אלך לשקף הבא ואחר כך אני אחזור לשקף שאתה מדבר , תשים לב

, תלמידות 77באולפנת שעלבים היו . זאת בעצם חלוקת בתי הספר שלנו. עליו

ו ניגשו לבגרות  בהרצוג . 14.7%, זאת אומרת. מהן היו זכאיות לבגרות 77-כולן 

 . ידיםתלמ /14
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אולי אנחנו צריכים קצת ללמוד מהם איך הם     :???

 . מגיעים להישגים האלה

 

הם שלנו לעומת  10%כמעט . תלמידים /14הרצוג יש   :ר איציק יוחנן"ד

 . שלנו 47%שזה רק , האולפנה

 

 . שגרים אצלנו  :מר דוד גמליאל

 

ספר  כשבית, דרך אגב. ניגשו לבגרות 133%-כל ה  :ר איציק יוחנן"ד

אצלנו כולם . רוצה להציג הישגי בגרות טובים אז הוא לא מגיש את כולם

ובסופו של דבר אם אתה לוקח אחרי מועד חורף ללא חינוך , ניגשים לבגרות

היתה שנה קשה לבית , תשימו לב. 50.75%אז הרצוג באמת נמצא על , מיוחד

ו הרבה יותר הישגי הבגרות יהי, ב"תשע, בשנה הזו. אחת השנים הקשות, הספר

אז אני אראה לכם תוצאות הרבה יותר , אם אני אהיה בשנה הבאה כאן. טובים

השאר , הם תלמידים שלנו 01%רק , תלמידים 57 –ישיבת שעלבים . טובות

מה שרציתי . 50%ניגשו לבגרות ואחוזי הבגרות שלהם הם  %/1. תלמידי חוץ

, עצה אזורית גזרשימו לב שכלל התלמידים שהכתובת שלהם מו, להגיד כאן

אבל כלל . 50%הישגי הבגרות שלהם זה כמעט , ץשלומדים אצלנו ומחו

שזה בעצם הציון , 1%/./5זה , התלמידים הלומדים במועצה ללא חינוך מיוחד

 . של מוסדות החינוך

 

אבל איך זה ביחס לממוצע הארצי או ביחס למועצות   :יואב אייזנברגמר 

 ? אזוריות אחרות

 

 . 767מתוך  03ארצי זה גבוה   :למר דוד גמליא
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ו   :ר איציק יוחנן"ד הבגרות היא לא מדד כל כך חשוב כמו שאנחנ

, ומשהו אחוז 53או  55%כשהיא מקבלת רק , גם ישיבת שעלבים למשל .רואים

שכמדיניות הם לא , כי יש שם את ישיבת דרך חיים, זה לא מייצג שום דבר

אז זה לא בדיוק . לא לגשת לבגרותשזאת דרך החיים שלהם . ניגשים לבגרות

יש לנו שם , הרצוג למשל קולט את כל התלמידים. את איכות ההוראה מייצג

 כל התלמידים. של אתגר, ר"של מב, ישנם של חינוך מיוחד, הרבה תלמידים

האחוזים  אז זאת הסיבה שבהרצוג. שהיו הולכים החוצה אנחנו מכינים אצלנו

. בגרות 3%/-שנתיים אנחנו נהיה שם ב-שנה לדעתי אבל הרצוג תוך. כאלההם 

 . זה פחות או יותר

 

  ?איך המגמה של העברה לבתי ספר אחרים  :מאיה הימן' גב

 

 . ילדים 6 'י-ל' השנה מכיתה ט  :ר איציק יוחנן"ד

 

, גם תורה, בישיבה בנוף איילון לומדים גם תלמוד  :הנרי אלושמר 

והם , יון אפשרויות מסביבועוד מיל גם מתמטיקה, גם משנה, גם גמרא

אצלנו בחינוך בהרצוג לא לומדים את כל המקצועות . 55%מצליחים להוציא 

 . מבחינה מקצועית תסביר לי איך זה עובד. 50%האלה ומצליחים להוציא רק 

 

 . שלנו 03%קודם כל אתה ראית שיש לנו רק   :ר איציק יוחנן"ד

 

חומר מול , ילדיםאני אומר לך , 03%אתה אומר   :הנרי אלושמר 

 . זה לא משנה איפה הם גרים. חומר
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ואצלנו בהרצוג מקבלים , שגרים 03%כשיש לך רק   :ר איציק יוחנן"ד

 .כל הילדיםאת 

 

לומדים  כי חלק, לא מקבלים בהרצוג את כל הילדים  :הנרי אלושמר 

 . לומדים במקומות אחרים ולומדים אפילו באנקורי, לומדים בתל נוף, בצריפין

 

אלה . אלה שעוזבים אותנו הם ילדים שרוצים לעזוב  :ר איציק יוחנן"ד

לא בגלל שהוציאו , שעוזבים את הרצוג זה בגלל שהם רוצים לעזוב את הרצוג

אבל אף . היחידים שיוצאים מהרצוג זה ילדים עם בעיית התנהגות. אותם בכוח

ם אותו לא מזיזי, דבר גם ילד שלא יכול לעשות בגרות ואין לו שום, ילד

ישיבת . לכן המנעד של הרצוג הוא הרבה יותר גדול. הוא נשאר בהרצוג, מהרצוג

שעלבים היא ישיבה שמיועדת ללימודים רמה מאוד גבוהה והם יכולים גם 

 כי זה איכות התלמידים שלהם שם, בגרות 17%בגרות וגם  13%-להגיע ל

 . ם הרצוגשל ישיבת שעלבים ע אי אפשר להשוות את התלמידים. מלכתחילה

 

 . זה מאוד עצוב מה שאתה אומר  :הנרי אלושמר 

 

 . זה בכל הארץ. מה לעשות  :ר איציק יוחנן"ד

 

שהמערכת , אני רואה את התלמידים הפחות חלשים  :הנרי אלושמר 

הילדים הרי הפחות חלשים לומדים . לא לומדים בהרצוג, מוציאה אותם החוצה

כמו , החומר הטוב, זאת אומרת. ל נוףכמו ת, כמו אורט, בבתי ספר מקצועיים

אבל מה שאתה קורא לו , מבחינתי כולם חומר טוב, במירכאות, שאתה קורא לו

 אם בהרצוג אנחנו לא מסוגלים להביא תוצאות. לומד בהרצוג, החומר הטוב

- כמו האולפנה או כמו הישיבה
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 ?כמה שעות נותנים אצלכם  :מר בצלאל בוכריס

 

ר  :הנרי אלושמר   . כמה שיותר עוד, וצה שילמדו כמו אצלכםאני 

 

 ?זה עולה כסף  :מר בצלאל בוכריס

 

 ? אתה יודע כמה אני משלם בממוצע שם. ברור  :הנרי אלושמר 

 

יודע איפה אתה משלם  :מר דוד גמליאל  . אני לא 

 

באנקורי . תאמין לי, הרבה יותר ממה שהוא משלם  :הנרי אלושמר 

 . תאמין לי, ה משלםאני משלם הרבה יותר ממה שאת

 

 . בואו לא ניכנס  :מר דוד גמליאל

 

אמרת שאתם מנשירים תלמידים רק עם , איציק  :מר אבי אביטל

רק השבוע היו אצלך שני תלמידים שאמרו להם . זה לא נכון. בעיות התנהגות

 . 'אם לא תשפרו את הציון אתם לא תעלו כיתה'

 

 . נהגותילד שלא מוכן להיבחן זה הת  :מר פטר וייס

 

 . רשום בפירוש, לא  :מר אבי אביטל

 

ילד שמקבל מכתב שהוא  .זו בדיוק בעיית התנהגות  :ר איציק יוחנן"ד
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 . צריך לבוא לבחינה והוא שם פס ומצפצף זו בעיית התנהגות

 

 . תודה רבה, איציק  :מר פטר וייס

 

אולי פעם אחת נבין למי מגיע ולמי , בקשר להסעות  :הנרי אלושמר 

 . מגיעלא 

 

תודה על העבודה . תודה רבה, סיימנו, איציק  :מר פטר וייס

 . שהשקעת

 

 . הסעות לילדי גני הדר. פטר, לא סיימנו  :הנרי אלושמר 

 

 . זה בלי שאלות  :מר פטר וייס

 

 . זה חשוב לפרוטוקול. לא לשכוח שהוא תושב פתחיה    :???

 

תוספת ) .לקירוי מגרשאישור פנייה לקרן המתקנים לצורך קבלת מימון  .1

 (לסדר היום

 

קרן המתקנים נותנת מימון לצורך פעילות של   :ד חן סומך"עו

. אגודות ספורט שמפעילות עמותות שיש להן קבוצות שפעילות בליגות שונות

מקרן המתקנים לצורך ₪  033,333לצורך העניין המועצה יכולה לקבל כסף בסך 

היות והפעולה היא , הפעולה הזאת. יקירוי של מגרש בבית הספר בבית חשמונא

הפעולה הזאת מותנית בכך שתינתן , ספורט שמפעילות פעילות גם לעמותות
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, אלא זכות שימוש באופן עקרוני, זכות שימוש ללא קביעה כמה זכות שימוש

המועצה . של אותה עמותת ספורט שמקבלת את הכספים באותם מתקנים

פעולה שהיא פעולה של מתן זכות צריכה לאשר את זה בגלל שמדובר פה על 

, אין קביעה. שנים 13-מתן זכות השימוש היא ל. שימוש במתקן של המועצה

העמותה . זכות השימוש יכולה להיות פעם בחודש, היקף זכות השימוש

שאמורה , העמותה שקולטת את זה היא עמותה של קיבוץ נען, שאמורה לשמש

 .תוך שנתיים לסיים את הפעילות שלה

 

וייסמר פ נען  :טר   . זו עמותה של המועצה? למה קיבוץ 

 

לאחר , העמותה תהיה. באופן זמני. הפועל נען, כן  :מר דוד גמליאל

 .העמותה לקידום הספורט גזר, ניהול תקין

 

  ?יש שאלות  :מר פטר וייס

 

 . אישרנו את זה כבר    :???

 

 . אני מבקש לאשר את זה. לא אישרנו  :מר פטר וייס

 

 . אישרנו להעלות את זה לסדר היום  :סומך ד חן"עו

 

 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס
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פנייה לקרן המתקנים לצורך קבלת מימון הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .₪ 022,222ס "ע לקירוי מגרש

 

 .רים"אישור תב .4

 

חדשים ועדכון רים "בנושא של תב ועדת כספים דנה  :מר דוד גמליאל

בניית , ר של גני ילדים"תב בפתח הדברים פטר ביקש לעדכן. ים קיימיםר"תב

ר בהיקף של "אנחנו בוועדת כספים אישרנו תב. גני ילדים טרום חובה

תוספת כספים עבור בינוי , ₪ 7,113,333-הסכום עכשיו טיפס ל. ₪ 7,773,333

, ₪ 1,1/3,677קיבלנו תוספת של  –י הפירוט "עפ, גני ילדים טרום חובה

 6מדובר על בניית . ₪ 40/,7,113ר "סך כל התב. ₪ 77/,771והשתתפות שלנו 

אז אם למישהו יש שאלות לגבי . כאשר אחד מהם הוא דו כיתתי, גני ילדים

 . רים אני אשמח לשמוע"התב

 

 ?כל הכספים האלה מגיעים ממשרד החינוך  :הנרי אלושמר 

 

זה משרד , 7%/-למעלה מ, למעשה כמעט כל המימון  :מר דוד גמליאל

 . החינוך

 

 . תודה רבה? מי נמנע? מי נגד? מי בעד  :מר פטר וייס
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 :רים כדלהלן"התבהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 2/02/00רים לאישור ועדת כספים  "תב

 רים חדשים"תב .א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

הטמעת עקרונות  
הקיימות במערכת 

ך ובקהילה החינו
 7317לשנת 

57,333 ₪ 
1/,333 ₪ 
13,333 ₪ 

 

משרד לאיכות 
הסביבה היטל 

 השבחה

 

סימון כבישים  
והתקני בטיחות 

 7317לשנת 

70,751 ₪ 
77,171 ₪ 
56,703 ₪ 

 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 

עוז לתמורה פינות  
 עבודה אזורי הרצוג

054,733 ₪ 
 

 משרד החינוך 
 

 

פרוייקט פירסט  
 רובוטיקה תחרות

 ארצית ובינלאומית

/3,333 ₪ 
73,333 ₪ 

133,333 ₪ 
 

 

 קרנות הרשות
השתתפות עצמית 

 של הורים

הדרכות 
י "ורכישות ע

ס  "ביה
 'יב -'כיתות י

 

 2/02/00 –רים לאישור ועדת כספים "תב

 רים קיימים "עדכון תב. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

161 
 
 
 

י טרום "ית גנבני
 חובה 

 
0,513,711₪ 

743,17/ ₪ 
1,1/3,677 ₪ 

771,/77 ₪ 
7,113,/40₪ 

 

 
 אושר
 אושר

 החינוך                                    . תוספת מ
תוספת קרנות 

 הרשות

גן ילדים 
מושב בן נון 
השתתפות 

) המועצה 
גני  6כ "סה

ילדים 
 (במועצה

276 
 

ש "ס אזורי ע"ביה
 הרב הרצוג

773,333 ₪ 
 

השלמות  קרנות הרשות
עבודות 
פיתוח  
ודרישות 

א "הג
למערכות 

סינון בבנין 
 הישן
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156 
257 
111 
15/ 
 

 ₪ 1,545,333 )*( פיתוח נוף איילון
 –קרנות הרשות 
אושרו ליישוב 

 בעבר

שינוי שם 
ר "תב

לבריכת 
שחייה 

אזורית 
למגזר הדתי 

 בנוף איילון

257 
בריכת שחייה 

אזורית למגזר הדתי 
 )*(איילון  בנוף

1,333,333 ₪ 
קרנות פיתוח 

 הרשות
תוספת 
 מימון 

 .הביצוע יהיה על ידי הוועד המקומי בנוף איילון ובפיקוח המועצה האזורית גזר)*( 
 

 .7311ח מפורט לשנת "ח כספי ודו"אישור דו .7

 

לחברי צוות ועדת  דבר ראשון אני רוצה להודות  :מר תמיר ארז

גבאי לא נמצא פה יהודה . תואר וויקטור חמני אמיר –שניים פה . הביקורת

דבר . אבל גם לו מגיעה תודה רבה על כל העבודה שלהם בוועדת הביקורת, היום

אני רוצה לציין את עובדי המועצה ולהגיד להם תודה על שיתוף הפעולה , שני

. חות הכספיים היו בסדר"בסך הכל הדו. עם הוועדה וכל מה שהם עושים

אני רוצה גם . תיכף אני אעבור עליהם, ח לפניכם"פה בדו הממצאים מפורטים

ה לאמירה במליאה הבאה תהי .שהצטרפה אלינו, להגיד תודה למבקרת

אבל אני רוצה לברך אותה ולהגיד לה תודה על , הזדמנות להציג את עצמה

 . ההשתלבות שלה בחיי המועצה

, קומיתהנתונים הכלליים של הרשות המ: פרקים 4יש בו , ח הכספי"הדו

 .מעקב אחרי תיקון ליקויים ותחומי פעילות שבוקרו השנה, ממצאי ביקורת

לא היה מכרז ליועצת לקידום . החלק בדרך כלל שהכי מעניין אתכם: הממצאים

 7336-ב העובדת מונתה לתפקיד זה ,לפי בירורים שעשו במועצה. מעמד האישה

מנהל אגף קיבל . זועל כן אין צורך במכר, במועצה בנוסף על משרתה הקבועה

. מוישה זוכמיר, אחד מעובדי האגפים במועצה. טופל –החזקת רכב גבוהה 

שמות . פעמים מי זה /אתה יכול לשאול , אנחנו לא מעלים פה דברים אישיים
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 . לא עולים פה

 

. שמות של אנשים מוגנים בחוק הגנת הפרטיות  :ד חן סומך"עו

לא מביא את השם של העובד  אתה, המוסדות של המועצה יכולים לדון בזה

 . 'זה השם של העובד'באמירה שאומרת  לכאן

 

 ? אנחנו לא נקראים מוסדות המועצה  :הנרי אלושמר 

 

, ל המועצה"לצורך העניין מוסדות המועצה זה מנכ  :ד חן סומך"עו

אתה . זה היועץ המשפטי של המועצה, זה גזבר המועצה, זה מבקרת המועצה

אתה מקבל מידע כמידע שהוא לא חסוי . לצורך הענייןגם ועדות , מקבל מידע

 .י חוק הגנת הפרטיות"השם של העובד חסוי עפ. י חוק הגנת הפרטיות"עפ

 

 . אני חושב שאתה טועה  :הנרי אלושמר 

 

ואחרי שתבדוק אני אשמח  אז אני אשמח שתבדוק  :ד חן סומך"עו

 . שתעיר אותי למה אני טועה בעניין הזה

 

 . זה ממש לא משנה  :הנרי אלושמר 

 

כשהיה חבר מועצת עיריית תל , גם אדון בנצי מורדוב  :ד חן סומך"עו

וביקש לחשוף את , אביב ורצה לעשות זובור לכל מיני עובדים של העירייה

ץ ואמרו לו "אז קיבל את התשובה והגיש על זה עתירה לבג, השמות שלהלם

דברים שיש . א יכול לקבלבמדויק מה חבר מועצה יכול לקבל ומה חבר מועצה ל

 . עליהם הגנת הפרטיות חברי מועצה לא יכולים לקבל
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. ימי חופשה 77הממצא השלישי היה צבירה של מעל   :מר תמיר ארז

הוא כבר , הנושא טופל .מ"הנושא נבדק והיתה איזה טעות שקשורה במל

טופל מיידית  –ח לתושב "המועצה לא פרסמה דו –ממצא רביעי . מאחורינו

 73%-מבקרת המועצה מועסקת ב –הערה חמישית . ח לתושב פורסם"דווה

שהמבקרת מועסקת בהתאם , התשובה של המועצה. משרה במקום משרה מלאה

 . לאישור נחיצות משרה שהתקבל ממשרד הפנים

ח ביקורת עוסק גם "כל דו, כפי שאתם יודעים –תיקון ליקויים משנה שעברה 

אז חלק מהליקויים הם באחריות . בליקויים שנמצאו בביקורת הקודמת

למשל איחור בהגשת , הליקויים הראשונים הם באחריות היישובים. היישובים

המועצה עשתה כל מה שהיא , יצאו מכתבים. י הוועדים המקומיים"תקציבים ע

אבל תדעו לכם שזה אחד הליקויים שלמועצה אין הרבה , יצאו מכתבים, יכולה

הגשת 'כי יש לך בעיה להגיד לוועד מקומי . תולומה לעשות והידיים שלנו די כב

 . אין לך שום אמצעי לנקוט נגדו. אתה יכול לכתוב שהוא הגיש מאוחר. 'מאוחר

 

- אתה יכול לדרוש, קודם כל  :הנרי אלושמר 

 

אם . אתה לא בעל הבית פה, תבקש זכות דיבור, הנרי  :מר פטר וייס

 . אתה כל הזמן מתפרץ, אתה רוצה לדבר תבקש

 

 ?ממי אני אבקש  :הנרי אלושמר 

 

 . ממני  :מר פטר וייס

 

 ?אני יכול לבקש לדבר  :הנרי אלושמר 
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 .כן  :מר פטר וייס

 

 . פטר, תודה רבה? כן, אה. לא  :הנרי אלושמר 

 

 .במקרה הזה אני אתן לך את הכבוד. אתה יכול לדבר  :מר פטר וייס

 

שהם לא , ל הוועדיםבעניין ש. פטר, באמת תודה רבה  :הנרי אלושמר 

 . 181-מגישים תקציב עד ה

 

הם צריכים להגיש את זה עד סוף , 1-לא עד ה  :מר דוד גמליאל

 . אוקטובר

 

של  73%-אפשר לעצור את ה. עד סוף אוקטובר  :הנרי אלושמר 

 ?למה אתה אומר שאין מה לעשות. הוועדים

 

נחנו א, כשהם מגישים, ואחרי זה, אנחנו עוצרים  :מר דוד גמליאל

 . נותנים

 

 . לא שאין מה לעשות, אז יש מה לעשות  :הנרי אלושמר 

 

חות "חסרים במועצה דו. זה משהו חלקי מאוד  :מר תמיר ארז

ויש , גם בזה למועצה אין כל כך מה לעשות. של חלק מהיישובים מבוקרים

 . שאלה גדולה מה תפקיד המועצה
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 ? אחד שניים? מה זה חלק מהיישובים    :???

 

חות מבוקרים של חלק "חסרים במועצה דו  :ר תמיר ארזמ

אני רוצה לתת לך את , אתה רוצה מספרים ונתונים, תקשיב. מהיישובים

הבעיה היא שלמועצה יש בעיה לשלוט . התמונה הכללית ולא להיכנס לפרטים

התנהלות ועדים בחשבונות בנק שאינם . של היישובים בוועדות הביקורת

חשבון בנק שלא על  כשיישוב מנהל. טיפול מול הוועדיםזה ב –בבעלות הוועד 

אנחנו מפקחים על זה ורושמים . זו בעיה של הוועדים. שם היישוב יש פה בעיה

 . ועושים מה שאנחנו יכולים, את זה

 

 ?איך זה יכול להיות  :הנרי אלושמר 

 

ועד מקומי 'חשבון הבנק נרשם בועד מקומי ש נויש  :מר דוד גמליאל

, ראה את זה, בא המבקר. כך בנק הדואר דרש. 'י שמות חברי הוועד"ע, Xמושב 

צריך להיות רק על שם הוועד , לא צריך להיות עם שמות, ה'חבר': אומר

נסעו עם חברי הועד ר הוועד "יו, בכל אופן. הוא נתן לנו הערה על זה. 'המקומי

בכל . יהמקומ הצהרה שזה חשבון של הוועד והעבירו, שינו את השם, שוב לבנק

 . מדויקההשם  עם. הוועד פתח חשבון עם מספר הישות שהגדרנו לו, מקרה

 

ההוראה בשנים האחרונות היתה שצריכים להיות פה   :מר תמיר ארז

קיבלנו אישור להמיר את זה  7317-ב. א"אנשים במועצה שיתעסקו בהג

החברה לפיתוח מכרזים כפריים . והנושא הזה מאחורינו בעבודות קבלן

זו . היא לא פורקה בהתאם להחלטה שלנו. מ לא פורקה"יתיים גזר בעותעשי

לא תמיד המבקרים ממשרד הפנים הם , וצריך לשים לב, הערה של הביקורת

הם עושים וכותבים מה , או לא תמיד מקשיבים לנו, בדיוק מתואמים אתנו
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ועל זה אני רוצה לראות אתכם , ולמרות שיש לנו החלטות שלנו, שבא להם

 . ם למבקרים במשרד הפנים שאנחנו החלטנו ככה והם רוצים אחרתמעירי

לאחר שהוא עשה , ח"רואה החשבון כותב בתחילת הדו –ח הכספי "ממצאי הדו

האגף לביקורת ברשויות , מתוך סיכום ביקורת משרד הפנים, את הביקורת

בהתאם , ל משקפים באופן נאות"חות הכספיים הנ"לדעתנו הדו, המקומיות

, את המצב הכספי של המועצה, שנקבעו לרשויות המקומיות כאמורלהנחיות 

ואת התקבולים והתשלומים והעודף מפעולותיה , 01817813-ו 01817811לימים 

יש לציין את העודף שהמועצה . של כל אחת מהשנים שהסתיימה באותו תאריך

ח "חות הכספיים והדו"והוועדה ממליצה לאשר את הדו, ₪ 1/1,333, גמרה

 . 7311ט לשנת המפור

 

אני . יישר כוח, תודה רבה לעבודה היסודית שעשיתם  :מר פטר וייס

? מי נגד? ח הכספי המפורט"מי בעד אישור הדו. ח הכספי"מבקש לאשר את הדו

 . תודה רבה? מי נמנע

 

ח המפורט לשנת "ח הכספי והדו"את הדוהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

2211. 

 

 .7317רט לשנת אישור תמיכות לעמותות ספו .6

 

המליאה , בדומה לתהליך שעשינו בשנה שעברה :אריאל הילדסהיימרמר 

מתוך כל . 7317-אישרה את התבחינים וחלוקת תמיכות ל 773' בישיבתה מס

. בקשות 6הוגשו בסך הכל , הפונים בנושא בתקופה שנקבעה לצורך כך בפרסום

, לחו אליכם בדוארנש העמותות 6חלוקת התמיכות בין המלצות הוועדה בנושא 



 מועצה אזורית גזר
 25.2.5.5, ראשוןמיום , 255' מליאה מן המניין מסישיבת 

 

 39 
 

. בשביל הסדר הטוב אני אקריא את זה לפרוטוקול. אני מניח שעברתם על זה

עמותת מכבי נשר . גם הסכומים נרשמו בפרוטוקול ונשלחו אליכם, הכל נרשם

העמותה מתוקצבת בסכום . זו עמותה שפועלת בתחום האגרוף באזור –עזריה 

ינג שקל מול 'מצ, ן בנוהלולכן לפי העיקרו, ממינהל הספורט₪  11,333של 

העמותה לקידום הספורט בנצר . ₪ 11,333-אנחנו ממליצים לתקצב ב, שקל

. ₪ 11,333-מציעים לתקצב ב, סירני זו עמותה שפועלת בתחום הכדורסל

מציעים , עמותה לקידום הספורט מצליח מפעילה קבוצה בתחום הכדורגל

 . ₪ 11,333לתקצב בסך של 

 

 . /1  :מר דוד גמליאל

 

 . 11 :אריאל הילדסהיימרמר 

 

עמותת מרכז קהילתי וספורט כרמי יוסף מפעילה . כן :אריאל הילדסהיימרמר 

עמותה . ₪ 11,333של  מציעים לתקצב גם בסך, קבוצה בתחום הכדורסל

לקידום הספורט בתחום המועצה האזורית גזר זו עמותה שמפעילה קבוצת 

איגוד הכדורסל בפרסומי היא נושאת את שם המועצה ו. כדורסל בוגרים

ולכן בהתאם לעדיפות שנתנו בנוהל לקבוצות , הקבוצה ובביגוד השחקנים

עמותה . ₪ 04,333שנושאות את שם המועצה אנחנו ממליצים לתקצב בסך של 

, זו עמותה שפועלת בתחום הבייסבול, חינוך ותרבות קיבוץ גזר, למען ספורט

₪  13,333אנחנו ממליצים על . מפעילה קבוצה בהתאחדות הבייסבול הארצית

 . מכיוון שזהו הסכום אותו הם ביקשו בבקשה לתמיכה

 

העמותות האלה זה עמותות של הגופים הציבוריים   :מאיה הימן' גב

 ? של היישובים
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כל עמותה שעמדה . לא היתה הפרדה בקריטריונים :אריאל הילדסהיימרמר 

שנקבעו בנוהל ואושרו  בתבחינים שנקבעו והגישה בקשה ועמדה אחר הדרישות

 . היתה רשאית להגיש מועמדות, י המליאה"ע

 

י הרשימה "את החלוקה עפ אני מבקש לאשר  :מר פטר וייס

 ? מי נמנע? מי נגד? מי בעד. המצורפת

 

 2212התמיכות לעמותות ספורט לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

- :כדלהלן

 שהגישו הגופים שמות    
 יכהלתמ בקשה         

 המומלץ סכוםה      
 תמיכות מתקציב הועדה י"ע 

 חיצוני מימון         

  הספורט לקידום עמותה
 סרני בנצר

11.333 ₪   

 הספורט לקידום עמותה
 האזורית המועצה בתחום 

 גזר

04.333 ₪   

  הספורט לקידום עמותה
 מצליח

11.333 ₪   

 עזריה ר.ש.נ מכבי
 

 (הספורט ממנהל) ₪ 11.333   ₪ 11.333

 וספורט קהילתי מרכז
 יוסף כרמי 

11.333 ₪   

 חינוך, ספורט למען עמותה
 גזר קיבוץ ותרבות

13.333 ₪  
 
 

 

 

 

 .אישור הרכב ועדת ערר למיסים .5

 

י חוזר "עפ, כפי שהצגנו את הנושא בוועדת הנהלה  :מר דוד גמליאל

ך דין הכשיר צריך להיות עור ר ועדת הערר"החוזר מגדיר שיו, 187317ל "מנכ
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והמיסוי  להתמנות לשופט בית משפט שלום ומצוי בדיני השלטון המקומי

- בחרנו את אמיר אלירז. המוניציפלי

 

 . אנחנו ממליצים, לא בחרנו  :מר פטר וייס

 

שיהיה , על אמיר אלירז בחרנו להמליץ בפניכם  :מר דוד גמליאל

לא היה . מר אלירזות, אם כולם מכירים את רפי אלירז, הבן של רפי, ר"היו

כאשר שאר חברי הוועדה הסכימו להישאר , זה מינוי. אין מכרז חברים, מכרז

יו, ישראל פרץ, דהיינו. בתפקידם , הסכים להיות חבר מן המניין, ר"שהיה 

סיני לייבל  .סיני לייבל הביע את הסכמתו, אמיר אלירז הביע את הסכמתו

  -אנחנו מבקשים .תושב ישרש

 

 ?  למה לא בחרת אישה, פטר  :מאיה הימן' גב

 

 . לא מצאתי  :מר פטר וייס

 

בדקנו את העניין והוא כשיר להתמנות לשופט שלום   :מר דוד גמליאל

 . והוא מבין בנושא המוניציפלי

 

 ? מי נגד? מי בעד  :מר פטר וייס

 

אמיר : כדלהלן הרכב ועדת ערר למיסיםת הוחלט לאשר פה אחד א: החלטה

 .אל פרץ וסיני לייבלישר, ר"יו –אלירז 
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גני הדר ./  .אישור תקציב ועד מקומי 

 

אנחנו מבקשים מכם בבקשה לאשר את תקציב הוועד   :מר דוד גמליאל

, בכל מקרה. בצד שמאל שלי, ר הנוכחי גם נמצא פה"היו. המקומי גני הדר

אנחנו . ₪ 715,337אנחנו מבקשים לאשר את תקציב הוועד המקומי על סך 

י נושאי התקציב המצוינים בתקציב "את הוועד גם לפעול עפ מבקשים להסמיך

התקציב הזה היה אמור . הנוכחי ואנחנו מסמיכים אותו גם לגבות ארנונה

בגלל כל מיני בעיות שאני לא ארצה עכשיו שוב לדוש . להיות מאושר מזמן

היו בעיות שקשורות בהגשת , לא הוגש בזמן, התקציב לא אושר, ולהעלות בהן

חודשים לפני  0-4אמנם , הוגש כיום שנים התקציב 0הכספיים במשך הדוחות 

 .לאשר אנחנו מבקשים, תום השנה

 

 ?לפי כמה  :שי אגמוןמר 

 

אישרנו . ₪ /17.7אנחנו אישרנו את צו המיסים לפי   :מר דוד גמליאל

 . את זה בעבר

 

 .אתם לא מבקשים העלאה  :שי אגמוןמר 

 

אנחנו מבקשים לאשר את  .לא ביקשו העלאה  :מר דוד גמליאל

 . 7317. ולמי שיש שאלות, התקציב

 

 .סליחה, דוד  :מר משה קליסקי
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 . אני מצטער. אתה לא יכול לדבר, לא  :מר פטר וייס

 

, אני כתבתי לך שני מכתבים. אני לא באתי לריב פה  :מר משה קליסקי

אני בוא . בעקבות המכתבים האלה אתה לא נוגע בזה עם מקל, שאתה אמרת לי

 . אזכיר לך

 

זה . לא רוצה לשמוע, אני לא יודע על מה אתה מדבר  :מר פטר וייס

 . לא קבלת קהל פה

 

 . ר הוועד"יש לי מכתב של משרד הפנים ליו  :מר משה קליסקי

 

 . אתה יכול ללכת למשרד הפנים  :מר פטר וייס

 

לך שני מכתבים על כשירות הוועד ואתה  אני כתבתי  :מר משה קליסקי

יו. ענית לי לא  . ר הוועד"על כשירות הוועד ועל כשירות 

 

 . סגור את ההקלטה בבקשה  :ד חן סומך"עו

 .ד המועצה"עוהפסקה בהקלטה לבקשת  -

 

אני חושב שזה לא . 7317הערות בקשר לתקציב של  0  :מר יאיר אהרונסון

י "התקציב הוגש היום ע. מוגש בחודש ספטמבר שהתקציב לשנה השוטפת תקין

זו התוצאה , זה לא מה שגורם לשיתוק, עד וזה תוצאה של שיתוק ביישובהוו

אני חושב שצריך לציין . מוגש למועצה רק היום 7313מאזן , בנוסף. של השיתוק

, קיבלתי אותו היום, אני ביקשתי את התקציב, לגופו של התקציב. את זה

ך מתו 145,333. מהתקציב מופנה לשירותים לתושבים 73%-רק כ, שהוגש
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, מינהלה וכלליות. אני חושב שזה מעט מדי. הולך לשירותים לתושבים 715,333

 . אלה ההערות שלי. דברים אחרים שלא קשורים לתושבים

 

זה לא סוד שהיה שם , זה נכון שזה לא היה תקין  :מר פטר וייס

בגלל זה גם הודח ראש הוועד . אבל תפקד מאוד טוב, כאוס מוחלט ביישוב

אני בכל . א חושב שצריכים להמשיך להעניש את היישוב הזהואני ל. והוחלף

אנחנו לא . קודם כל הוועד סוברני להחליף את סדרי העדיפויות שלו, זאת חושב

 .מישהו גרם להוצאות המשפט האלה, יש הוצאות משפט. מתערבים בשום ועד

אי אפשר . בדיעבד אנחנו צריכים לאשר את זה ולתת לוועד לעבוד, מה שקרה

 . להמשיך ולטלטל אותו, את היישוב הזה לקחת

 

- אם אמרתי משהו לא נכון, הערות 0אני הערתי   :מר יאיר אהרונסון

 

 . כל מה שאמרת נכון, לא  :מר פטר וייס

 

וימשיך  אנחנו מצפים שהוועד יתנהג לפי מינהל תקין  :מר דוד גמליאל

וייס , אנחנו גם נדאג. י מגבלות התקציב"לתת שירותים לתושביו עפ ופטר 

בסך הכל עד אתמול הוקפאו , בהנהלה גם דיבר על זה לא פעם ולא פעמיים

התושבים יקבלו . ממחר הם מופשרים אחרי אישור התקציב הרגיל, כספי פיתוח

 . כולל פיתוח שירותים

 

 ? למה במקרה כזה אתה לא עושה קרואה, דוד  :ראובן ביטןמר 

 

- אבל ראש המועצה, היו מחשבות בעניין הזה  :מר דוד גמליאל
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 . בוא לא נדבר על זה  :מר פטר וייס

 

יודע למה הוא מתכוון שאני צריך , אבל פטר  :ראובן ביטןמר  אני לא 

 .לצפות לפגיעה

 

  .תהיה רגוע  :מר פטר וייס

 

אני שכן של גני הדר ואני מכיר גם את שמוליק וגם   :הנרי אלושמר 

שבאווירה טובה אתה תזמין את , אני חושב שבאווירה של ראש השנה. את משה

. ובאמת שהיישוב הזה ייצא קדימה, או את כל הוועד אליך למשרד, שניהם

לנסות לגשר בין הוועד הזה ולהגיע לאיזושהי דרך שהיישוב הזה ייקח את עצמו 

הגיע הזמן שבאמת נשים את , כי כל הכעסים וכל מה שקורה שם, קדימה

 . דימההדברים מאחורה והיישוב הזה ייצא ק

 

 .שהפעם אמרת דברי טעם, הנרי, אני רוצה להגיד לך  :מר פטר וייס

 . אם אפשר, אני אעשה כל מאמץ

 

 . אני חושב שעם רצון זה אפשרי  :הנרי אלושמר 

 

 .אבל אני בעד, אסור לי להצביע  :מר משה קליסקי

 

אני מבקש לאשר את תקציב הוועד המקומי , חברים  :מר פטר וייס

 . גני הדר

 

 ? הם התחילו בכלל לגבות ארנונה  :מאיה הימן' גב
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 . משבוע הבא    :???

 

 .הם גובים ארנונה מתחילת השנה    :???

 

 ?מי נמנע? מי נגד  :מר פטר וייס

 

 . נמנע אחד. הם מאחלים הצלחה  :מר דוד גמליאל

 

 297,225ס "תקציב ועד מקומי גני הדר עהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

₪ . 

 

וייסמר פ מה . כי אין דרך אחרת, אני חושב שגיליתם אחריות  :טר 

 . אני אעשה מאמץ, שהנרי הציע

 

כדי , אין ברירה אלא לאשר את התקציב של גני הדר  :הנרי אלושמר 

 . אין ברירה הרי. שהיישוב הזה יתחיל להתקדם קדימה

 

 . איחלנו הצלחה  :מר דוד גמליאל

 

 . הזאת נעולההישיבה , תודה רבה  :מר פטר וייס

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 ל המועצה"מנכ       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

אישור פנייה : הוספת סעיף לסדר היום בנושאהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .רוי מגרשלקרן המתקנים לצורך קבלת מימון לקי

 

ר "עדכון תב: הוספת סעיף לסדר היום בנושאהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 . ₪ 5,992,222ס "בינוי גני ילדים טרום חובה ע

 

-ופרוטוקול מליאה שלא מן המניין מ 771' אישור פרוטוקול מליאה מס .7

1183/817. 

 

ופרוטוקול  521' פרוטוקול מליאה מסהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 .1982/812-מליאה שלא מן המניין מ

 

תוספת ) .אישור פנייה לקרן המתקנים לצורך קבלת מימון לקירוי מגרש .1

 (לסדר היום

 

פנייה לקרן המתקנים לצורך קבלת מימון הוחלט לאשר פה אחד : החלטה

 .₪ 022,222ס "ע לקירוי מגרש

 

 .רים"אישור תב .4
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 :כדלהלןרים "התבהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

 2/02/00רים לאישור ועדת כספים  "תב

 רים חדשים"תב .א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

הטמעת עקרונות  
הקיימות במערכת 

החינוך ובקהילה 
 7317לשנת 

57,333 ₪ 
1/,333 ₪ 
13,333 ₪ 

 

משרד לאיכות 
הסביבה היטל 

 השבחה

 

סימון כבישים  
והתקני בטיחות 

 7317לשנת 

70,751 ₪ 
77,171 ₪ 
56,703 ₪ 

 

 משרד התחבורה
 קרנות הרשות

 

עוז לתמורה פינות  
 עבודה אזורי הרצוג

054,733 ₪ 
 

 משרד החינוך 
 

 

פרוייקט פירסט  
 תחרות רובוטיקה

 ארצית ובינלאומית

/3,333 ₪ 
73,333 ₪ 

133,333 ₪ 
 

 

 קרנות הרשות
השתתפות עצמית 

 של הורים

הדרכות 
י "ורכישות ע

ס  "הבי
 'יב -'כיתות י

 

 2/02/00 –רים לאישור ועדת כספים "תב

 רים קיימים "עדכון תב. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מקור מימון סכום  נושא              

161 
 
 
 

י טרום "בניית גנ
 חובה 

 
0,513,711₪ 

743,17/ ₪ 
1,1/3,677 ₪ 

771,/77 ₪ 
7,113,/40₪ 

 

 
 אושר
 אושר

                         החינוך            . תוספת מ
תוספת קרנות 

 הרשות

גן ילדים 
מושב בן נון 
השתתפות 

) המועצה 
גני  6כ "סה

ילדים 
 (במועצה

276 
 

ש "ס אזורי ע"ביה
 הרב הרצוג

773,333 ₪ 
 

השלמות  קרנות הרשות
עבודות 
פיתוח  
ודרישות 

א "הג
למערכות 

סינון בבנין 
 הישן
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156 
257 
111 
15/ 
 

 ₪ 1,545,333 *() פיתוח נוף איילון
 –קרנות הרשות 
אושרו ליישוב 

 בעבר

שינוי שם 
ר "תב

לבריכת 
שחייה 

אזורית 
למגזר הדתי 

 בנוף איילון

257 
בריכת שחייה 

אזורית למגזר הדתי 
 )*(בנוף איילון 

1,333,333 ₪ 
קרנות פיתוח 

 הרשות
תוספת 
 מימון 

 .מועצה האזורית גזרהביצוע יהיה על ידי הוועד המקומי בנוף איילון ובפיקוח ה)*( 
 

 .7311ח מפורט לשנת "ח כספי ודו"אישור דו .7

 

ח המפורט לשנת "ח הכספי והדו"את הדוהוחלט לאשר פה אחד : החלטה

2211. 

 

 .7317אישור תמיכות לעמותות ספורט לשנת  .6

 

 2212התמיכות לעמותות ספורט לשנת הוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

- :כדלהלן

 שהגישו הגופים שמות    
 לתמיכה בקשה         

 המומלץ סכוםה      
 תמיכות מתקציב הועדה י"ע 

 חיצוני מימון         

  הספורט לקידום עמותה
 סרני בנצר

11.333 ₪   

 הספורט לקידום עמותה
 האזורית המועצה בתחום 

 גזר

04.333 ₪   

  הספורט לקידום עמותה
 מצליח

11.333 ₪   

 עזריה ר.ש.נ מכבי
 

 (הספורט ממנהל) ₪ 11.333   ₪ 11.333

 וספורט קהילתי מרכז
 יוסף כרמי 

11.333 ₪   

 חינוך, ספורט למען עמותה
 גזר קיבוץ ותרבות

13.333 ₪  
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 .אישור הרכב ועדת ערר למיסים .5

 

אמיר : הרכב ועדת ערר למיסים כדלהלןת הוחלט לאשר פה אחד א: החלטה

 .יבלישראל פרץ וסיני לי, ר"יו –אלירז 

 

גני הדר ./  .אישור תקציב ועד מקומי 

 

 297,225ס "תקציב ועד מקומי גני הדר עהוחלט לאשר פה אחד את : החלטה

₪ . 


