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קודם כל נרים כוסית לשנה החדשה, שלא תהיה   :מר פטר וייס

פחות טובה מהשנה הקודמת. הרבה בריאות, וכמובן שיהיה שקט לעם ישראל. 

 זה היום הכי חשוב. לחיים.

 -הרמת כוסית -

 

 מידע. .1

 

בשם חברי המועצה, אני מבקש להשתתף בצערו ( 1  :מר פטר וייס

 וזן על מות אמו. וכמובן העובדים. להשתתף בשמחתו של ישראל פרץשל רמי ר

שהפך לסבא. מזל , וכמובן להשתתף בשמחתו של גרשון צחור, על נישואי בנו

 טוב. 

 7,000-( שנת הלימודים במועצה נפתחה ברגל ימין, בהשתתפות של למעלה מ2

וילדים במוסדות החינוך. אני שמח וגאה על שהצלחנו לפתו ח את תלמידים 

התיכון החדש בצורה חלקה וטובה. בהמשך תקבלו כמובן סקירה ממנהל 

מחלקת החינוך. הפתיחה המוצלחת היא הודות להיערכות ארוכה ומוקדמת 

מצד כל הגורמים, וכאן המקום להודות לכל העוסקים במלאכה על המאמצים 

 המרובים. 

השתתפות החודש נפתחה גם שנת החוגים במועצה ב – ( פתיחת שנת חוגים3

 ילדים, מבוגרים ואזרחים ותיקים. המועצה 2,500-מספר שיא של נרשמים, כ

חוגים שונים ומגוונים בתחומי הפנאי,  80-מפעילה מערכת ענפה של למעלה מ

 הספורט, העשרה, מוזיקה, מחול ועוד. מודה לכל השותפים לעשייה. 

ימי ( פסטיבל חוויה בכרם הראשון. אלפי מבקרים השתתפו בשלושת 4

הפסטיבל שהפיקה המועצה לפני כשבוע וחצי. הפסטיבל שילב הופעות מחול, 

שוק איכרים, יריד אמנים, סיורים לימודיים, בציר ענבים, סדנאות והפעלות 
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לילדים ועוד. בכוונת המועצה להפוך את החוויה בכרם לפסטיבל מסורתי 

 שייערך מדי שנה, כמובן אם אתם תאשרו את זה. 

, רבעון שני. דוד ייתן הסבר קצר, ולאחריו במסגרת 2014י לשנת ( דו"ח רבעונ5

ייתן לנו פה הסבר קצר על תיקון  לחוק  101המידע איתי פרס, מהנדס המועצה, 

 התכנון והבנייה, רפורמת המרפסות. איתי ייתן הסבר קצר. 

 

כל החברים קיבלו את הדו"ח החצי שנתי, זה דו"ח   :מר דוד גמליאל

ים עורך אותו, ואני צריך לומר בסיפוק שבסך הכל הגענו שמשרד הפנ מבוקר

 3.400בחצי שנה ליעדים שהצבנו, סך הביצוע של התקציב נמצא בעודף של 

נובע מהפרשי עיתוי של משרדים מסוימים, בעיקר ₪, מיליון  רובו של העודף 

חודשים והביצוע  10-משרד החינוך. משרד החינוך מעביר לנו תקציב, בעיקר ב

חודשים, ולכן נוצרים הפרשי ניכוי בין ההכנסות להוצאות. יש כאילו  12הוא 

אם היותר הכנסות ממה שצריך. עפ"י הכלל אני צריך לבוא ולומר לכם, 

קצב הגבייה יישאר אנחנו נממש את  אזי אם המועצה תסיים בעודף או בחוסר

 התכניות ונגיע לביצוע ללא גירעון. 

 

 הכנסות ממה שצריך? מה זה אומר יותר   :מר תמיר ארז

 

 לתקופה. לא מחזירים, אל תדאג.   :מר דוד גמליאל

 

 מחזירים, בטח שמחזירים. לא לתושבים, ליישובים.   :מר פטר וייס

 

זה יהיה קבוע הכנסות ברמה גבוהה יותר, או שזה   :מר תמיר ארז

 רק פיק של תחילת שנה?
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הנושא הזה. הפרשי עיתוי, אם אתה מדבר על  אלו  :מר דוד גמליאל

  .ולשנת התקציב לשנת הלימודים יםהפרשי עיתוי יחסי

 

לחוק התכנון והבנייה.  101סעיף שישי זה תיקון ( 6  :מר פטר וייס

 איתי, בבקשה. 

 

רפורמת המרפסות, תיקון כמה מילים על הרפורמה.   :איתי פרסמר 

קריאה לחוק עבר  101לחוק, המרפסות של ביבי, זה הכל שם נרדף. תיקון  101

. הוא התפרס על פני שנה וחצי בערך עד 1/8-ואושר, נכנס לתוקפו ב שלישית

ליישום מלא שלו. לדעתי תרגישו, הציבור ירגיש בהבדל. יש פה די שינוי מהותי 

בחוק והוא נוגע בכמה רבדים, ואני אגע בהם. הרובד הראשון זה בקשות 

פרטית במגרש שלו. זה עם בנייה או בנייה  להיתרים. זה נוגע לכל מי שמתעסק

פטור מהיתר. המסלול הראשון, זה לא היה קודם,  –מחולק לשלושה מסלולים 

יש רשימה של עבודות שפטורות מהיתר. מפורסם, דרך אגב, באתר של הוועדה 

שלנו, אפשר להיכנס. ניסינו לפשט את זה לאדם הסביר שיבין על מה כתוב שם, 

כגון פרגולות שבטח שמעתם, גדרות  פירטנו את כל העבודות שפטורות מהיתר,

בין שכנים, פיתוח. חלק מהעבודות צריך לדווח לוועדה, חלק לא, אפשר לעשות 

או בתיאום עם השכן או לבד. זה הנושא הראשון, פטור מהיתר. הנושא השני, תהליך  את זה

 היתר לעבודות קטנות והיתר לעבודות רגילות. בעבודות קטנות –ההיתר שמחולק לשניים 

מ"ר ומדברים על לוחות זמנים קצובים לוועדה. כלומר, על רישוי  25מדברים על בינוי של 

בתוך יום.  90יום, מלא, מהגשה עד קבלת ההיתר, ועל רישוי ארוך  45מקוצר מדברים על 

חלק תהליך הרישוי משרד הפנים כבר יצא בקול קורא, אמור להקים מכוני בקרה פרטיים. 

למכוני בקרה פרטיים, שהם יהיו מוסמכים לבדוק את כל התכן מעבודת הוועדה תעבור 

ההנדסי, את הברזל ואת החישובים הסטטיים ואת פינוי הפסולת, וגם ישבו שם רפרנטים או 

מורשים מהמשרדים השונים, לא תצטרכו ללכת להג"א, לא למשרד הבריאות, לא לכיבוי אש. 
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וזה מבחינתנו צרה. יוקמו מכוני בקרה המינהל כנראה שבינתיים כן. כי המינהל לא בפנים 

פרטיים אחרי שעוברים את הוועדה ותהיה החלטה, תוך חודש / חודש וחצי אתם תישלחו 

למכון בקרה פרטי, שם ישלימו את הבדיקה עוד חודש ואז יגידו מאושר / לא מאושר. זה 

ת לא יוגשו ', והבקשו16. מכוני הבקרה שיוקמו עד ינואר 1/1/16-התהליך. כל זה יתרחש ב

 בניירות, יוגשו ממוחשב, מקוונן, ישר למערכת. זה בנושא הראשון.

הנושא השני שהרפורמה מדברת עליו, סמכויות הוועדה. נכון להיום אמורה להיות פירמידה 

של ראש מינהל התכנון והמועצה הארצית, ועדות מחוזיות, ועדות מקומיות. הפירמידה היום 

זיות, זה מה שהמחוקק בא ואמר, זה עקב אכילס. תכניות, היא מאוד שמנה בוועדות המחו

תב"עות נתקעות בוועדה המחוזית, הם קורסים, הם לא עומדים בלוחות זמנים, בואו נחזיר 

את הפירמידה וניתן יותר סמכויות לוועדות המקומיות. המחוקק נתן עוד סמכויות לדון בכל 

כל מיני סוגים של הסמכות, זה יתברר מיני תכניות שעד היום היו בוועדה המחוזית, ויש 

שנתיים הקרובות, כבר יש תכנית מתאר וכל מיני הנחיות כדי לתת יותר ויותר -בשנה

סמכויות. דבר נוסף ואחרון שאני אגע בו, שקיפות. מדברים על יותר שקיפות בוועדות התכנון, 

ג ציבור נוסף שאמור הכניסו לנו כבר משקיפים חיצוניים, אחד מרשות הטבע והגנים, יהיה נצי

להיכנס, יש עכשיו על זה בחינה במשרד הפנים במאגר של נציגים שהוא אוסף. מדברים על 

יותר שקיפות, כמובן כל הנושא של פרסום באינטרנט, זה מידע מהיר לתושב, למרות שאנחנו 

היום כבר כוועדה שקופים מאז ההקמה, באנו כהנחיה של ראש המועצה להיות שקופים. כל 

ידע, כל ההחלטות, כל הפרוטוקולים, הכל מופיע באתר. בזה לא יהיה לנו שינוי, אבל זה המ

 יהיה שינוי במערך הארצי, יותר שקיפות. תודה. 

 

תודה רבה. בסעיף מידע רק רציתי להוסיף משהו, שעפ"י   :מר פטר וייס

הבאה, בקשתו של רמי רוזן, רעיון טוב, לעשות סיור בקריית החינוך החדשה. במליאה 

 שעתיים לפני ישיבת המליאה, נקיים שם סיור, שתראו מה קורה שם בגוונים. 

 

 אולי אפשר לעשות את הישיבה שם בכלל. ישיבת מליאה.  :מר משה סויסה
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זה גם יכול להיות רעיון, לעשות את הישיבה שם. אז קחו את   :מר פטר וייס

 זה בחשבון. 

 

דברים שמגיעים אליי מהורים.  נה.אני רוצה להעיר הערה קט  :רמי רוזןמר 

יכול להיות שקיימת איזושהי בעיית בטיחות קטנה, למרות שכבר ניהלתי איזושהי התכתבות 

העבודות עם איציק ועם הקב"ט, זה עדיין לא נפתר במלואו וצריך להשגיח מה קורה שם. 

, וצריך מתבצעות בקרבה יותר מדי גדולה לתלמידים עצמם, ההפרדה היא לא לגמרי הפרדה

 לבדוק את הנושא מקרוב. תודה. 

 

 אני חושב שאתה מגזים, אבל בסדר.     :???

 

, פתיחת שנת 4אני מציע שנדלג על הסעיפים ונעבור לסעיף   :מר פטר וייס

 הלימודים. 

 

אולי תתייחס להתפטרות של שר הפנים, האם זה טוב לנו / לא   :ישראל פרץמר 

 טוב. 

 

י דמעות של שמחה. שר פנים כזה שניסה לבנות את אני הורדת  :מר פטר וייס

עצמו על הגב של המועצות האזוריות עוד לא היה. אז יש שינויים. כנראה גאולה אמרה לו 

 'עדיף שתלך', לפני שהיה קורה לו משהו יותר גרוע. מי שפוגע בהתיישבות.

 

 דיווח וסקירה. –פתיחת שנת הלימודים תשע"ה  .4
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 5, אני אראה לכם סרט מאוד קצר של נעשה היוםמה ש  :יצחק יוחנןמר 

דקות על מה שעשינו במהלך השנה במוסדות החינוך. סך הכל אני  6דקות או 

יכול להגיד לכם שעברנו קיץ לא קל. היה לנו סיפור בספרייה עם הרצח של שני 

גוונים היו מעורבים בעניין לכן השירות הפסיכולוגי. ילדי  הילדים, שילדי 

ם בבית ספר גוונים והילדים של גוונים היו מעורבים בעניין, יש ישרש לומדי

להם אחים שהיו מעורבים, לכן השירות הפסיכולוגי היה מעורב. היה הסיפור 

של חטיפת הנערים, יש לנו ילד אחד מנוף איילון, היה גם השירות הפסיכולוגי, 

צוק איתן. גם מחלקת רווחה, גם הנוער היו מעורבים בטיפול שם. וכמובן היה 

אני יכול להגיד לכם שסך הכל, למרות הכל, נערכנו היטב לפתיחת השנה. סרט 

ואחר כך אתן לכם מידע על הפרויקטים שנעשו שנה קודמת, מה שאנחנו 

 מתכננים לשנה הבאה, גם בחינוך וגם בתחום של בינוי. 

 

 -הקרנת סרט  -

בשנת  נתוני התלמידים: סך הכל יש לנו במערכת  :יצחק יוחנןמר 

תלמידי המועצה. לעומת זה  6,198תלמידים, מתוכם  7,348הלימודים תשע"ה 

תלמידי המועצה. דבר אחד שבעיקר בולט  6,112לעומת  7,266תשע"ד היו לנו 

בטבלה הזאת זה הגידול בתלמידים בעל יסודי. בשנה שעברה סך הכל היו לנו 

יסודי, שזה בעיקר ילדים בעל  2,549תלמידים בעל יסודי, והשנה יש  2,300

ח' שהיו ביסודי עברו -בגלל פתיחת בית הספר השש שנתי החדש. ילדי ז'

לתיכון. זה בעיקר מה שמשמעותי. עשינו טבלה של קצת מגמות כאן. שימו לב 

-ל 5,500, בין שסך הכל הקפיצה הכי משמעותית היא בין תשע"ב לתשע"ג

 ו לתוך המערכת שלנו. עבר 3-, אבל זה בגלל דו"ח טרכטנברג, שילדי ה6,000

 

, אמרת 7,084זה לא תואם את הנתונים הקודמים.   :ישראל פרץמר 

 , לא? 7,348
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בטבלה הקודמת הכנסנו את הילדים שהולכים   :יצחק יוחנןמר 

החוצה וכאן יש רק ילדים שנמצאים בתוך המסגרת שלנו. אבל שימו לב רק 

לאחר מכן אנחנו די  לתופעה אחת, שכל הפער הוא רק בין תשע"ב לתשע"ג,

 . אנחנו במעט גידול אבל די יציבות. 5,934-ל 6,000יציבים במספרים. בין 

 . . מה עשינו? במשך הקיץ ראיתם, הדבר האחרון שצילמנו שם זה המקלט של.

שנים, ששיפצנו אותו, סידרנו אותו כך  30-35זה מקלט מאוד ישן, מלפני 

, לא 1989, שבעצם נבנה בשנת ח' בהרצוג-שאפשר יהיה להשתמש בו. מבנה ז'

ם שיפצנו אותו וראיתם שהוא נראה מאוד יפה. זה שופץ מאז בצורה יסודית, הפע

המבנים האלה שאתם רואים בצד הזה. שיפוץ רחבת הכניסה להרצוג, אתם ראיתם מה 

ששיפצנו שם. גם זה היה בגלל כל ה... העקומה, יצא שם גם מבחינה בטיחותית והחלטנו 

ריך להודות לאיתי שליווה את כל הפרויקט הזה ועזר לנו מאוד. בנינו פרגולה לשפץ. כאן צ

בשדות איילון. בתהליכי בנייה נמצא קירוי מגרש הספורט בקריית החינוך בית חשמונאי. 

ראיתם את מיזוג האוויר שבעצם הושלם בבית חשמונאי. אולם הספורט החדש בגוונים יהיה 

ז גם פה יש מיזוג. בתהליכי בנייה נמצאת חצר אקולוגית, ממוזג, זה חלק מהפרוגרמה שלו, א

משרד החינוך יצא עם איזשהו פרויקט של פיתוח חצר לימודית בבתי ספר. אנחנו נרשמנו 

 200,000המועצה הוסיפה עוד ₪,  300,000-לעניין, הגשנו הצעה, משרד החינוך תקצב את זה ב

ריכה קטנה שתאפשר להשקות ציפורים ואנחנו בונים שם חצר שתשמש גם ללימוד. יש לנו ב

שיבואו לשם, לגדל כל מיני דברים ליד הבריכה, צמחי מים, תהיה שם גם תחנה מטאורולוגית, 

הילדים יוכלו לבוא, לעשות עבודות חקר. כל זה בתוך החצר של בית הספר. אז זה מה שעשינו 

 במשך הקיץ. 

. אחת הסיבות שלא עשינו חנוכת בית תיכון חדש נמצא בתהליכים של בנייה מתקדמים –בינוי 

היתה כי פתחנו את התיכון רק עם מבנה אחד. במהלך החודש הקרוב, אני מניח, תהיה שם גם 

המנהלה והמעבדות, ואז פטר, זה הזמן הנכון גם יהיה לעשות חנוכה למבנה הזה כמו שצריך. 

מ"ר, זה נמצא  1,200עכשיו עוד סך הכל המבנה מאוד יפה, יהיה במה להתגאות. קיבלנו 
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אנחנו נמצאים בשלבים של  –בשלבים של תכנון, יצא מכרז... איפה זה נמצא. תיכון הרצוג 

השלמת פרוגרמה, משרד החינוך מקיימים שם גם אודיטוריום וגם עוד חדרים ואנחנו בשלבים 

ם אולפנת שעלבייהיה זכיין, נוכל להתחיל לבנות.  של מכרז, אני מתאר לעצמי, שאוטוטו נצא,

אנחנו נמצאים לקראת סיום תכנית אדריכלית, פתרנו את כל הבעיות, ותודה ליובל  –

של המיגון שם, אחרי המון משאים ומתנים עם פיקוד  ולמהנדס שעזרו לנו לפתור את הבעיה

העורף הם אישרו את המקלטים הקיימים וסוף סוף אנחנו הולכים לקראת אישור של תכנית 

ישיבת שעלבים, יש צורך צוב ברגע שמשרד החינוך יאשר לנו. אדריכלית. אנחנו נחכה לתק

כיתות, עדיין נמצאים בתהליך של אישורים לקרקע, עדיין אין אישור לקרקע,  10לבנות עוד 

קחו בחשבון. יש שם בעיות של ארכיאולוגיה וכל מיני דברים אחרים. הקרקע שאנחנו הצענו 

יש לנו הרשאה להשלמת בית הספר היסודי  –ים , זה עדיין בתהליכים. גוונהיא קרקע בעייתית

כיתות, יש כבר הרשאה, נמצאת במועצה, אנחנו צריכים להתחיל לבנות שם. אולם  30-ל

ספורט בקריית החינוך הדרומית, ראיתם, זה לקראת סיום. אני מניח שבפעם הבאה כשתעשו 

 ישיבה שם תוכלו כבר לדעתי להיכנס ולהתרשם. 

 

 הקשקש. על   :מר דוד גמליאל

 

נבנו שני גנים של טרכטנברג,  במהלך הקיץ –בינוי בגני ילדים   :יצחק יוחנןמר 

תשובות ממשרד החינוך לגבי הכרה בצורך בפדיה ובישרש. עדיין נכון להיום בבוקר אין עדיין 

לגבי כל הגנים האחרים שביקשנו. ביקשנו כמעט לכל הגנים במועצה, עדיין אין הכרה בצורך. 

 25וך עוד מעכב את התשובה, כנראה יש בעיות של תקציב. סך הכל יש לנו משרד החינ

, בערך 25-יישובים גני טרכטנברג ואנחנו מבקשים להשלמה את ה 9-יישובים, נבנו עד עכשיו ב

גנים אנחנו מבקשים. מתי משרד החינוך יאשר אני לא יודע, יש גם בעיה של קרקע, יש  16

 המון יישובים שעדיין לא... 

 

 בחלק מהיישובים יותר מגן אחד. כמו בבית חשמונאי.     :???
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אני מניח ₪, משרד החינוך קיבל קיצוץ של חצי מיליארד   :יצחק יוחנןמר 

שהדבר הזה קודם כל ילך לבינוי, משם יקצצו הכי הרבה. אנחנו לא יודעים. אנחנו נחכה 

צריכים לבצע את זה. יש לנו  להכרות בצורך. כרגע יש לנו הרבה כסף שעומד אצלנו, אנחנו רק

 עכשיו את התיכון החדש בהרצוג. 

 

₪  400,000רק לידיעתכם, כל גן ילדים כזה יש פער של איזה   :מר פטר וייס

 וזה נופל על הרשות.  בין התקצוב לבין העלות האמיתית. 

 

היינו עסוקים בעצם במשך  מה עשינו בשנה שעברה?  :יצחק יוחנןמר 

בעבודה עם צוות ההיגוי. אם תרצו יש לי מצגת שלמה על השנתיים האחרונות 

כל מה שעשה צוות ההיגוי שלנו במשך שנתיים. אני מבין שאתם קצרים בזמן, 

אבל יש לי מצגת שהכנתי, אני יכול לשלוח לכם את זה לראות מה עשינו, אם 

תרצו. התחלנו בתהליך חלוקת בית הספר שדות איילון לשני בתי ספר דומים. 

ך נעצר באיזשהו שלב ואנחנו עכשיו עושים תהליך מחודש. תיכף אני התהלי

אסביר על תכנית לשנה הבאה, מה פטר מוליך כאן בעניין, ואז תיכף אני אסביר 

 3יש שיפור משמעותי בבגרויות במועצה במהלך מה הולך להיות בשדות איילון. 

, גם השנים האחרונות. זה תוצאה של עבודה שעשינו גם בישיבת שעלבים

באולפנת שעלבים וגם בהרצוג. תיכף אני אראה לכם את זה. תוכלו לראות 

-, באולפנה מ98%-97%שבעצם מתשע"ג עד תשע"ד בישיבת שעלבים היה לנו 

 הישגי בגרות. אני אראה לכם בגרף הבא 86%-ל 77%-, ובהרצוג מ91%-ל 90%

 –מו לב למה יש כזה פער בין הרצוג בבית הספר והאולפנה והישיבה, כי שי

. וגם מב"ר. זאת אומרת  בהרצוג בשנתיים האחרונות הוספנו עוד... גם תכניות..

שהרצוג מכיל את כל הילדים שמגיעים לשם. זאת הסיבה שסך הכל ההישגים 

.. מגמה, שזה הכחול שם הכי  הם יחסית נראים נמוכים, אבל שימו לב שב.
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-ר אנחנו נמצאים ב, וב... מב"95%-שמאלי, אנחנו נמצאים בהרצוג גם כן ב

. החינוך המיוחד גם נמצאים נמוך, אבל זה מה שאופייני בדרך כלל בכל 92%

, כשהיינו כמעט בחצי אחוז 36, 21, כשהיינו 55%-...אנחנו נמצאים בהארץ. 

לפני שנתיים. אז גם בהרצוג סך הכל העלייה היא משמעותית, מאוד מרשימה, 

 צוות. יש שם צוות מעולה.בעיקר הודות לעבודה מאוד משמעותית של ה

 

 דרך אגב, זה גידול משמעותי, זה לא רגיל.  :מר דוד גמליאל

 

משמעותי מאוד. שיפור בטיפול בפרט, אנחנו   :יצחק יוחנןמר 

בהנגשת הטיפול, גם פתחנו חדר עוסקים, גם בשנה הקודמת עסקנו במניעה, 

ר טיפול נוסף של משכל בגוונים, קיבלנו שם קרוואן, יש שם חדר שמאפש

לילדים בלי שההורים יצטרכו להסיע אותם. דבר נוסף שעשינו, יצאנו למכרז 

לשיעורים פרטיים. ראינו שיש אחוז מאוד גדול של הורים שלוקחים את 

הילדים שלהם לשיעורים פרטיים, החלטנו לצאת למכרז מסודר ונבחרה חברה 

רים מסובסדים שנותנת את שיעורים אלה לפי רצון ההורים, לא חייבים, במחי

מרכז  מאוד, הם נמצאים בתוך בתי הספר ועומדים לשתף פעולה עם בתי הספר.

המצוינות של המועצה נמצא באשכול הפיס, יש שם גם פרויקטים של מדעים, 

 אמנויות. 

 

 סליחה, הנושא של השיעורים זה לכל הגילאים?   :חיים אלקובימר 

 

בואו  טיקה ואנגלית., רק למתמבתיכונים לא, רק  :יצחק יוחנןמר 

נחזור לעניין של מרכז המצוינות. יש לנו מרכז מצוינות באשכול הפיס, שיש שם 

, ויש גם את פרויקט המתמטיקה העשרה במדעים, גם העשרה באמנותגם 

יודע אם אתם מכירים את זה, הפרויקט הזה  מאוניברסיטת בר אילן. אני לא 
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עיר, ומכיתה ח' הם לומדים מדבר על זה שאנחנו מאתרים ילדים גם בגיל צ

זה הרעיון של אוניברסיטת בכיתות מיוחדות, ובכיתה י' הם מסיימים בגרות. 

בר אילן. באמת לוקחים את המאיון העליון או את האלפיון העליון של 

האוכלוסייה בכל הארץ, וכאן יש לנו הרבה מה להתגאות, תראו מה קרה 

את שכבה ו'. דרך אגב, שכבה ו' אצלנו. שימו לב שבשנה הבאה אנחנו פותחים 

ז' זה עדיין לא בתוך הפרויקט, אלא הוא פתח את התכנית הזאת כדי לאסוף -ו

. כיתה ח' זה בעצם התחלת הפרויקט.  תלמידים שמוכשרים ושימשיכו לכיתה ח'

ו' יש לנו  ילדים, תראו את ההתפלגות, בו' יש  26ילדים, בשכבה ז'  51אז כיתה 

ן, מגוונים, בז' יש לנו מהרצוג, מהישיבה, מהתיכון לנו הרבה משדות איילו

. סוף סוף פתחנו פעם ראשונה שכבה בח'. זאת שכבה  החדש, ויש לנו שכבה בח'

לעשות בגרות. אין את זה בכל היישובים, יש מעט  שאמורה ללכת עד כיתה י'

מאוד יישובים שמחזיקים דבר כזה. רוב הילדים מגיעים לבר אילן לעשות את 

. יש לנו, שימו לב, סך הכל יש נה בתיאום איתם פתחנו את הכיתה הזאתזה. הש

ילדים בקבוצה הזאת. ילד אחד מגיע  21לנו אוכלוסייה מאוד טובה, יש לנו 

. 6מהאולפנה, ומהישיבה  6מהרצוג,  6ממודיעין, שאר הילדים מהתיכון החדש, 

טיקה, זה במרכז המצוינות. במרכז המצוינות אנחנו עושים פרויקט רובו

התחלנו עם פרויקט פרסט שהיה רק לילדי התיכון, עכשיו אנחנו ממשיכים עם 

ו' וגם -זה גם לילדים בגיל הצעיר וגם בגיל הבינוני. זאת אומרת, גם בכיתות ה'

. כולם מגיעים, אנחנו מסיעים אותם אחר הצהריים לשאכול הפיס.  , ג' , ב' בא'

מגיעים ואנחנו דואגים להסיע  גם מהישיבה, גם מהאולפנה, גם מגוונים, כולם

אותם. זאת המועצה היחידה שבמצוינות גם מסיעים את הילדים לכיוון אחד 

 וגם מחזירים אותם הביתה. 

, של תחרות הרובוטיקה העולמית , שזה בעצם הפרויקטFLL-כמו שאמרתי, ה

קבוצות קטנות והם כולם  3-4גילאים, לכל קבוצת גיל יש  3יש לנו היום 
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פרויקטים מיוחדים שכול הפיס כדי לעשות את הפרויקט הזה. מגיעים לא

בשירות הפסיכולוגי עשינו כמה דברים. אחד זה בשביל המשחק.  –נוספים 

מצאנו שבגן מסוים במועצה יש בעיה של המון ילדים שהם לקויי למידה. בערך 

ילדים היו ילדים לקויי למידה. מצאנו שנכון לעשות שם  9ילדים,  19מתוך 

קט מיוחד שבו מביאים את ההורים יחד עם הילדים לגן אחר הצהריים, פרוי

ההורים מקבלים הדרכה איך לשחק עם הילדים ואיך לפתח את החשיבה 

שלהם. במקביל הסייעות והגננות יושבות עם הילדים ועובדים איתם, ואחר כך 

ההורים יושבים מול הילדים, משחקים איתם, והצוות המקצועי שלנו חונך את 

הורים ,מראה להם איך לעשות את זה נכון. זה היה בשיתוף עם השירות ה

הפסיכולוגי, עם המשכל, עם משרד החינוך והגננות בצוות של הגן. זה היה 

מאוד יפה. תוכלו לראות כאן את הילדים  פרויקט נפלא לדעתי, זה עבד

שיושבים יחד עם הסייעת, ההורים ישבו עם אנשי הצוות, בסך הכל הכוונה 

יתה שיהיה שינוי. אנחנו רואים שינוי משמעותי בעקבות העניין הזה. עוד שני ה

אחד זה ויסות רגשי. אחד הדברים שגילינו בעקבות מחקרים  –דברים שעשינו 

זה שילדים שיודעים להתאפק ויודעים לא להיות אינטנסיביים, בגיל הגן, 

ם בוגרים הסיכוי שלהם להצלחה כתלמידים בתחום האקדמי ואחר כך כאנשי

בתחום המקצועי שלהם ובחיים בכלל, תלוי ביכולת שלהם לווסת את 

ההתנהגות שלהם, להתנתק ולשמור ולא להגיב בצורה אימפולסיבית. אלה 

מחקרים, ובעקבות זה עשינו פרויקט של ויסות התנהגותי או ויסות רגשי 

יר לו כל ילד קיבל צמיד שהזכ, 10קראנו לזה, ולימדנו את הילדים לספור עד 

שהוא צריך לחשוב לפני שהוא מגיב ושיחשוב על פתרונות לפני שהוא עושה. 

הפרויקט הזה הוצג בשפ"י ועכשיו הרבה רשויות אחרות מחקות את הפרויקט 

מה שאנחנו עושים במועצה. מה שעשינו עוד, בתחילת השנה  הזה ועושות

. בגלל השירות הפסיכולוגי עובר בגנים ונותן הרצאות על תהליכי גמילה

נכנסו לגנים, נתקלנו בבעיה שיש המון ילדים שמגיעים  3טרכטנברג, שבו ילדי 
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י  והם עדיין לא גמולים. גמילה, כל המחקרים מראים שזה בדרך כלל תלו

בהורים. הורים שהם מאפשרים וכן הלאה, תהליך הגמילה של הילדים ארוך 

תהליך הגמילה הוא יותר. הורים שהרבה יותר דרשנים ויודעים להציב גבולות, 

בדרך כלל קצר יותר. נכון שהגמילה משולבת בין תהליכים פיזיולוגיים של 

הבשלה של מערכת הסוגרים וכן הלאה, לבין תהליכים חינוכיים. מה שאנחנו 

יך לעשות את התהליך הזה יותר מהר והיתה עשינו זה לימדנו את ההורים א

שזה נמשך עם הצרות האלה  םלזה השפעה מאוד גדולה, חוץ מילד אחד או שניי

משך כל השנה. רוב הילדים בתוך שבועיים / שלושה שבועות בתחילת השנה 

גמרו את התהליך של הגמילה. מה שהיה עוד בשירות הפסיכולוגי, הזכרתי את 

עשו המון התערבויות בעקבות האירוע בישרש, זה בתחילת ההצגה שלי, 

קבות צוק איתן. פטר כתב מכתב בעקבות האירוע בנוף איילון, וכמובן גם בע

תודה לאנשים האלה, גם לשירות הפסיכולוגי, גם למחלקת הרווחה וגם לנוער, 

על ההתגייסות המדהימה שהיתה במשך כל החודשיים וחצי האלה, וכל מי 

שליווה אותנו כאן ראה איזה עבודה עשה כאן המנכ"ל וכל הצוות, כל יום 

 עשות כדי שיופעל נכון. ישבנו כאן, עשינו את כל מה שאפשר ל

 

 היו פה קבוצות של מתארחים מעוטף עזה?  :רמי רוזןמר 

 

 לא בצורה מאורגנת.   :מר פטר וייס

 

כפי שאמר פטר, נפתח תיכון חדש למועצה. פתיחת   :יצחק יוחנןמר 

 . תיכון חדש למועצה זה באמת אירוע מיוחד, מרגש, הוא לא ברור מאליו

שנה  40ת תיכון פעם בחצי יובל, ככל הנראה עוד מועצה בסדר גודל שלנו פותח

לא נפתח תיכון, אלא אם יהיו שינויים דרמטיים. פתחנו כאן תיכון, אני חושב 

שהוא נפתח בתהליך מאוד מסודר, פטר ואני נפגשנו, כל מנהיגות של כל יישוב, 
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הוועד המקומי והמזכירויות, הסברנו את הצורך בהקמת התיכון. הוקם צוות 

לצוות ההיגוי הזמנו שני נציגים מכל יישוב. אני יכול רק להגיד לכם  היגוי,

שנען, בילו, רמות מאיר, סתריה, חולדה, השתתפו בצורה מאוד מסודרת. פחות 

כל כך. באו השתתפו בזה משמר דוד, פחות השתתפו בזה ישרש, וגם יציץ לא 

ני רק השאר הקפידו לבוא, והיתה כאן עבודה של שנתיים מאוד מרשימה. א

 , אגיד לכם שבהמשך, אם תרצו, נשלח לכם את המצגת. יש כאן מצגת שהכנתי

שבעצם מראה את כל התהליכים שעשינו כאן על הקמת התיכון, גם על הצורך, 

על הגידול באוכלוסייה ועל הצורך לתת מענה ליישובים בחלק הדרומי, איך זה 

וך, בהשתתפות התחיל עם הברכה של ראש המועצה, בהובלה של מחלקת החינ

של צוות ה... מהנדס המועצה ואדריכל המועצה היו שותפים לתהליך, המנכ"ל 

היה שותף לזה, הורים, תושבים, נציגי יישובים, חברי ועדת חינוך, חברי 

מועצה, הנהלת הרצוג והנהלת גוונים. כולם היו שותפים לתהליך של צוות 

רות של הצוות, עשינו ההיגוי. היתה עבודה ממש טובה, הגדרנו יעדים ומט

סיורים, הצוות הזה היה בשער הנגב, היה בעמק חפר, בדק מודלים שונים של 

בתי ספר והיו המון שאלות שדנו בהן. אני לא רוצה, כי אני מבין שאתם מאוד 

קצרים בזמן אז אני לא אמשיך עם זה. יש כאן מצגת שלמה שמתארת בדיוק 

מי שהשתתף, גם ליך מרשים. כל את כל התהליך שעשינו, אני חושב שזה תה

משרד החינוך, גם המפע"מ. דרך אגב, גם המפע"מ היה שותף לעניין. היו מלא 

שותפים על התהליך שנעשה שם, על העבודה הרצינית שנעשתה שם, הצוות למד 

לעומק את כל הנושא, כולל המנהל, הבעלות של בית הספר, איזה מגמות יהיו 

בית הספר נפתח הסיבה שם. שם, מה יהיו הערכים שם, דנו בכל במשך שנתיי

, משהו כזה, זה בזכות זה שבאמת 289ילדים, כשהפוטנציאל היה  270עם 

 ד גדולה. ההורים היו שותפים לעניין ונתנו לזה רוח גבית מאו

 

.   :ישראל פרץמר  .  מה זה בחירת המועצה.
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היתה אופציה, אחד הדיונים שעלו שם האם להפוך   :יצחק יוחנןמר 

חופשית לכל ילדי המועצה, אחד יכול לבחור הרצוג ואחד יכול את זה לבחירה 

לבחור בבית הספר הזה. וההקפדה של הצוות היתה לא, שזה יהיה לפי מיפוי, 

והם חשבו על איזשהו פתרון שכנראה אפשרי, לעשות מגמות משותפות ביומיים 

ילדים של מוזיקה בהרצוג ואז  7של מגמות. אני מניח שהיום, יש שם היום 

מגמה מאוד יקרה ולא עומדת בזכות עצמה, ואז אם אנחנו פותחים מגמה ה

משותפת לשני בתי ספר, יומיים בשבוע כן מסיעים לשני בתי ספר, לא כל יום, 

אז אפשר לעשות מגמות משותפות, ואז בעצם להרחיב את המרחב לכלל ילדי 

 המועצה. 

 

 ומה עם הסעות? מסיעים ממקום למקום?  :רמי רוזןמר 

 

הכוונה היתה לא להסיע כל יום, אבל יומיים בשבוע   :יצחק יוחנן מר

תהיה הסעה גם לבית  יומיים בשבועכן לפתוח לשני מקומות. בסתריה 

חשמונאי וגם לתיכון החדש, כדי לאפשר את המגמות. אז כמובן לא צריך 

ילדים יבחרו, אז לשים אוטובוס קטן, אבל  5אוטובוס שלם, יכול להיות שרק 

, חלק מהילדים מסתריה יבואו לבית חשמונאי באותו יום, ביומיים שייסע

 האלה. והפוך. 

 

השאלה אם אין בעיה עם ההסעות, זה מה שאני   :רמי רוזןמר 

 שואל. 

 

הכי טוב היה שהיינו פותחים ועושים פתיחת אזורי   :יצחק יוחנןמר 

בל אם ארישום. ההסעות הוא מרכיב מאוד יקר, בלתי אפשרי לעשות את זה, 
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אנחנו עושים את זה בצורה מבוקרת ועניינית אז אפשר לצמצם את העלויות 

ברמה שמצד אחד תיתן פתרון להרבה מבחר, מצד שני גם נוכל לעמוד בנטל, 

 שזה היה הפתרון שהצוות הציג. 

 

 איציק, עוד יש משהו?   :מר פטר וייס

 

ראש כן, תכניות מערכת החינוך ברמה מועצתית.   :יצחק יוחנןמר 

. יש המועצה החליט להקים צוות שיעסוק בכתיבה מחדש של חזון החינוך

שינויים באוכלוסייה, יש שינויים בדמוגרפיה, יש כאן מוביליות, וראש המועצה 

החליט שהוא רוצה לכתוב מחדש את החזון, לבדוק אותו, לבחון אותו ולכתוב 

לעשות שיתוף של  את זה מחדש. לכן הוקם צוות היגוי לעניין, כשהכוונה היא

האוכלוסייה, וחשבנו על כל מיני טכנולוגיות של שיתוף, אם זה פייסבוק, אם 

דרכים, או מפגשים או קבוצות מיקוד. אנחנו דנים זה מיילים, אם זה כל מיני 

בזה עכשיו, ובסופו של דבר אנחנו נלך למהלך שבו נכתוב את החזון מחדש. כמו 

היגוי שיעסוק בשאלה איך לבנות את  כן, ראש המועצה החליט להקים צוות

מערך החינוך היסודי במועצה. גם פה, גם השבוע היתה לי שיחה עם פטר, פטר 

הצביע על זה שיש שינויים מאוד גדולים דמוגרפיים, וצריך לחשוב מחדש 

ולפתוח את הראש לכל מיני רעיונות חדשים. לכן אנחנו הולכים להקים צוות 

. אני מדבר איילון אלא לכל בתי הספר היסודייםהיגוי שלא קשור רק לשדות 

על הממלכתיים, לא דתיים, ולחשוב מחדש על אירוע מחדש של מערכת החינוך 

 היסודית, יותר משני תיכונים לא יהיה מקום. 

 

 מי זה רוני סולימני?     :???

 

יו"ר ועדת חינוך של המועצה.   :יצחק יוחנןמר   רוני סולימני, 
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 הוא שבחרתם. בחרנו בו מחדש. ה  :מר פטר וייס

 

והוא בקדנציה שנייה  הוא היה סגן קצין חינוך ראשי :אריאל הילדסהיימרמר 

 בוועדה. 

 

 והוא מכרמים, זה הכי חשוב.   :מר פטר וייס

 

זה פחות או יותר, יש לי עכשיו פירוט של כל   :יצחק יוחנןמר 

, בגני ילדים, התכניות המיוחדות במשכל, בשירות הפסיכולוגי, בספרייה

בבטיחות בדרכים, בקיימות ובכל מוסד חינוכי גם. אני לא אעבור על זה. אני 

כל מי שתהיה לו שאלה על זה, מציע שאת זה אני אשלח לכם במייל לכולם. 

 תשלחו לי במיילים ואני אתן לכם תשובה. 

 

 נושא של טיפול בעזרת בעלי חיים קיים במועצה? ה  :רמי רוזןמר 

 

 כן.   :וחנןיצחק ימר 

 

 לא ציינת את זה בשום מקום.   :רמי רוזןמר 

 

 ציין, דיבר על זה.     :???

 

 אז או שאני לא שומע טוב. גם לא ראיתי כתוב.   :רמי רוזןמר 

 

. כדאי שנראה יש לנו בשדות איילון חדר עולם החי  :יצחק יוחנןמר 
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 את הדבר הזה. 

 

ת, אבל אני מדבר על זה הפרויקט שם, על זה דיבר  :רמי רוזןמר 

 משהו אחר. 

 

לקחנו שם מטפלת בבעלי חיים, שהיא ועבדת היום   :יצחק יוחנןמר 

מטעם משכל, היא מתוכננת לבוא לשם בעלויות מאוד נמוכות. לא עם סוסים, 

 אבל עם בעלי חיים, כן. 

 

 אני לא מדבר על סוסים.   :רמי רוזןמר 

 

 חברי המועצה. איציק, צריך להזמין את   :מר דוד גמליאל

 

בעצם אפשר כל בעל חיים, העיקרון של טיפול   :יצחק יוחנןמר 

של רגישות באמצעות בעלי חיים זה בעצם להגיע לאיזשהו פיתוח של אמפתיה, 

 לאחר. 

 

עם כלב אפשר לעשות את זה הרבה יותר טוב מאשר   :רמי רוזןמר 

 .אני רוצה לדבר איתך על הנושא הזהעם סוס. טוב, לא חשוב, 

 

 חיים, עוד שאלה ונמשיך הלאה.   :מר פטר וייס

 

אני חושב שמה שראינו  .ךה לברצלא שאלה, אני רו  :חיים אלקובימר 

זה מאוד מרשים, זה יפה מאוד. זה מזכיר לי את הוויכוחים לפני הבחירות 

שהיו על רמת החינוך. מה שראינו כאן, מבחינת חומרה אולי, קצת דיבר על 
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 רואים קידום רציני מאוד. תוכנה, אבל באמת 

 

.   :מר פטר וייס  זה לא מאחרי הבחירות, זה התחיל הרבה לפני

 

הרמיזה שלי על הוויכוח שהיה. יש לך פה סרט   :חיים אלקובימר 

 תדמית מצוין לבחירות הבאות. 

 

הוא יוסיף גם את התכניות הלימודיות, חיים, ואז   :מר דוד גמליאל

 אתה תראה על מה מדובר. 

 

אז צריך לברך את אלה שעושים במלאכה ואלה   :חיים אלקוביר מ

עברת על זה  –שמורידים את העניין, וכל הכבוד. אני רוצה לברך על עוד דבר 

פסטיבל לדעתי, לא יודע כמה חברים היו שם, היה רעיון פנטסטי, בקצרה, ה

ממה שהיתה. היום הראשון  קידם את המועצה לרמה תרבותית שונה לגמרי

 . אני כל כך נהניתי מזה. היה ממש ברמת חו"ל ביקב

 

 אנחנו יותר טובים מחו"ל. מה זה חו"ל?  :מר פטר וייס

 

מבחר היין אין לי ספק שהם יותר נכון. מבחינת   :חיים אלקובימר 

טובים. ואני הופתעתי לראות שבמועצה האזורית הזאת יש כל כך הרבה יקביי 

אכן הפסטיבל חשף את מבנה ה. יין מעולים, לא סתם, ברמה מאוד גבוה

המועצה ואת המועצה להרבה תושבים שלא הכירו. דבר נוסף שאני מבקש 

 להודות לכם, על השי לחג. שי ענייני, טעים, בחירה מצוינת. 

 

 זה היא בחרה, לא אני.   :מר פטר וייס
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 חיים, כל הכבוד, יפה.   :מר דוד גמליאל

 

על הדברים  וקצת לחלוקאני רוצה רגע להתייחס   :רמי רוזןמר 

, אבל אני האלה. אני לא הייתי בפסטיבל ואני לא אדבר לא בשבחו ולא בגנותו

רוצה להבין ומקווה שזה ישתנה. מדוע הנושא של בתים פתוחים ביישובים, 

 בגלל הפסטיבל הזה, ירד מהפרק? 

 

 אתה צודק.  :מר פטר וייס

 

 בחזרה.  אני מבקש לדון בזה ולהחזיר את זה  :רמי רוזןמר 

 

אין מה לדון בזה. אני הבנתי את זה, אני לא ידעתי   :מר פטר וייס

בכלל שהפסיקו את זה, נתתי הוראה לגמליאל, במקרה שהיינו ביחד בסיור, 

נודע לי שזה הופסק, שזה יחודש. אנחנו בעד הבתים הפתוחים.   שזה 

 

 יתוקצב ויחודש.  :מר דוד גמליאל

 

ברת שבהתנדבות הרימה את זה, בהנחה שאותה ג  :מר פטר וייס

 שתמשיך. תודה רבה. 

 

 אני מצטרף לברכות בנושא של החינוך.  :מר משה סויסה

 

תודה. תודה, איציק, פתרת את כל הדילמות שלפני   :מר פטר וייס

 הבחירות. 



 מועצה אזורית גזר
 14.9.2021, ראשוןמיום , 545מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 24 
 

 

 .544-ו 543, 542פרוטוקולי מליאה מס' אישור  .2

 

, מי בעד? 544-ו 543, 542אישור פרוטוקולי מליאה   :מר פטר וייס

 פה אחד, תודה רבה. 

 

 .544-ו 543, 542מליאה מס'  יפרוטוקול: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 תב"רים.אישור  .3

 

תב"רים חדשים. רק במאמר מוסגר, ועדת  6יש לנו   :מר דוד גמליאל

 כספים דנה בהם בצורה עניינית וקיבלה הסברים. הנגשת כיתה ללקויי שמיעה

 . החלפת רכיבי אסבסט במעון יום גזר ונען, היתה תכנית30 –ם בי"ס גווני

. תכנית מתאר, כפי שאיתי התחיל להסביר לכם על 96 –לקיבוצים  לשני מעונות

עצמאות ועדות התכנון, אנחנו בין היתר מחויבים בהכנת תכנית מתאר כוללת 

לב למועצה. כפי שאמרנו בוועדת כספים, מדובר פה על שליש מהעלות. אז בש

של משרד החקלאות ונתחיל ש"ח 300,00מול  ש"ח300,000זה אנחנו מתקצבים 

כיתות  6אלו "ס יסודי גוונים, השלמת פרוגרמה, יב פרוייקט זה,לעבוד על 

ופרויקט ₪,  87,432שיפוץ מקוואות, ₪.  4,252,000 –שאיציק דיבר עליהן 

ר שנה שלישית , זה הפרויקט הטכנולוגי, שזה כב80,000 –פרסט, בי"ס הרצוג 

 שאנחנו עושים אותו. נצביע על זה. 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס
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 כיתות מתחילים עכשיו? מתחילים לבנות?  6  :רמי רוזןמר 

 

 אנחנו בתהליך.   :מר דוד גמליאל

 

שנים  4עוד  אנחנו עובדים, רמי, אין לנו זמן לשחק.  :מר פטר וייס

 בחירות. מי בעד? תודה רבה, הלאה. 

 

 את התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד טההחל

 9/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

 חדשים רים"תב .א

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

הנגשת כיתה לליקוי  1
ביה"ס שמיעה 

 גוונים

  משרד החינוך ₪  30,000

החלפת רכיבי  2
אסבסט במעון יום 

 גזר ונען

 
96,000  ₪ 

 
 הכלכלה משרד

 

תוכנית מיתאר  3
כוללנית של 

 המועצה

300,000  ₪ 
300,000  ₪ 
 סה"כ₪  600,000

 משרד החקלאות
 קרנות הרשות

 

-ביה"ס יסודי גוונים 4
 השלמת פרוגרמה

 כיתות 6 משרד החינוך ₪  4,252,791

שיפוץ מקוואות  5
 2014לשנת 

המשרד לשירותי  ₪  87,432
 דת

 

פרויקט פירסט  6
 גביה"ס הרצו

  קרנות הרשות ₪  80,000

 

 עדכון תב"רים קיימים.   :מר דוד גמליאל

 

 ₪.  100,000...עבודות קבלניות בהשתתפות   :מר משה סויסה
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 איפה אתה רואה את זה?  :מר דוד גמליאל

 

 בעדכון תב"רים, דף הבא.   :מר משה סויסה

 

במסגרת ההוצאות של תב"ר יש לך או עבודות   :מר דוד גמליאל

שמבצע את העבודות. במקרה של משרד  לניות או השתתפות לצד ג'קב

. המועצה החקלאות, כפי שאתה יודע, מי שמבצע את העבודות זה לא המועצה

מהווה צינור למשרד החקלאות, מעבירה את הכסף. זה נקרא השתתפות. 

לאישור, הסדרת נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה בישיבת שעלבים, זה עדכון 

משרד החקלאות. כל ₪  100,000 –תכנית אב ומתאר כפר בן נון  שם התב"ר.

גני יוחנן, תכנית אב לפיתוח תיירות מועצה  התב"רים שאני אקריא מנען, בילו, 

אזורית גזר, שביל תיירות חקלאי במועצה אזורית גזר ותכנון מפורט לביצוע 

שביל אופניים, כל אלה פרויקטים שמשרד החקלאות מימן וביצע התאמה 

 בהתאם להוצאות בפועל, שנדרשו בפועל לבצע את הפרויקטים. זה הכל. 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס
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 עדכון התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 9/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום נושא

 נגישות הסדרת 533
 ללקוי וסטיתאק

 ישיבת שמיעה
  שעלבים

 
 אושר-₪  30,000

 
 משרד החינוך

 

 
 שינוי שם תבר

 

תוכנית אב ומתאר  399
 כפר בן נון

 
 אושר-₪  100,000

 

 
 משרד החקלאות

 
שינוי מעבודות קבלניות 

 להשתתפות 

תוכנית אב ומתאר  251
 נען

 אושר-₪  75,000
 הקטנה-₪  37.500
 סה"כ -₪   37,500

 

 
 קלאותמשרד הח

 
התאמת הכנסות לגובה 

 הוצאות בפועל

תוכנית אב ומתאר  249
 כפר בילו

 אושר-₪  75,000
 הקטנה-₪  64,705
 סה"כ-₪  10,295

 
 משרד החקלאות

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

תוכנית אב ומתאר  250
 גני יוחנן

 אושר-₪  75,000
 הקטנה-₪  65,566
 סה"כ-₪  9,434

 
 משרד החקלאות

הכנסות לגובה  התאמת
 הוצאות בפועל

תוכנית אב לפיתוח  224
 תיירות מוא"ז גזר

 אושר-₪  390,000
 הקטנה-₪  68,403

 הקטנה-₪  877,65
 סה"כ-₪  255,810

 
 משרד החקלאות

 קרנות הרשות

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

שביל תיירות  223
 חקלאית במוא"ז גזר

 אושר-₪  225,000
 הקטנה-₪  90,000
 הקטנה-₪  02,5091
 סה"כ-₪  32,491

 
 משרד החקלאות

 קרנות הרשות

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

תכנון מפורט לביצוע  199
 שביל אופניים

 אושר-₪  210,000
 הקטנה-₪  75,600

 הקטנה -₪  1111,35
 סה"כ-₪  23,049

 
 משרד החקלאות

 קרנות הרשות
 

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

 

 יש לך יחסים טובים עם יעל שמיר, אני רואה.     :???
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 כן, מאותה מפלגה.   :מר דוד גמליאל

 

לאחר שנתיים, עפ"י  5%תוספת  –אישור עדכון חוזה מנכ"ל המועצה  .5

 חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 

חוזה מנכ"ל המועצה, תוספת , אישרו עדכון 5סעיף   :מר פטר וייס

  ל משרד הפנים.לאחר שנתיים עפ"י חוזר מנכ" 5%

 

 .10%תאמין לי, מגיע לו     :???

 

ב  :מר פטר וייס  . 5%-מי בעד? זה עדכון 

 

 בהתאם לחוק.   :מר דוד גמליאל

 

נגד? עדכון   :מר פטר וייס ישראל, מה קורה? כולם פה אחד? מישהו 

 למנכ"ל.  5%

 

 עפ"י חוק, חבר'ה.   :מר דוד גמליאל

 

  פה אחד, תודה רבה.  :מר פטר וייס

 

 5%תוספת  –את עדכון חוזה מנכ"ל המועצה : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 לאחר שנתיים, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
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 אישור בחירת מנהלי תיקי השקעות למועצה. .6

 

במסגרת ניהול עודפים זמניים למועצה, משרד הפנים   :מר דוד גמליאל

ל הכספים ע"י גורמים הנחה את הרשויות המקומיות אם ברצונן לבצע ניהו

מקצועיים, דהיינו בתי השקעות, חייב להיות הליך מסודר בעניין הזה. ההליך 

הוא המלצה של ועדת השקעות לוועדת מכרזים. ועדת מכרזים מעבירה את 

המלצתה למליאת המועצה לאישור ההחלטה. בפועל ועדת השקעות החליטה 

. שלושת בתי ההשקעות לפידות, הראל ויובנקילין  –בתי השקעות  3לקחת 

עברה על  האלה נבחרו לנהל את העודפים הזמניים שיש לרשות. ועדת מכרזים

הפרטים ואישרה את המלצת ועדת ההשקעות ואנחנו מבקשים כיום את 

 אישורכם לבחירת שלושת מנהלי התיקים. 

 

 יש שאלות?   :מר פטר וייס

 

 ילין לפידות, הראל ויובנק.    :מר דוד גמליאל

 

וייסמר פ  מי בעד? פה אחד, תודה רבה.   :טר 

 

ויובנק : הוחלט לאשר פה אחד החלטה את בתי ההשקעות ילין לפידות, הראל 

 כמנהלי תיקי ההשקעות למועצה.

 

?   :ישראל פרץמר  הצבענו כבר, אבל איך אתם מחליטים שאלה יהיו

 להשכרה כללית. 
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, אנחנו 3יעו בתי השקעות, מתוכם הג 4אנחנו הזמנו   :מר דוד גמליאל

של  והגדרנו רף מקסימלי 3-, בחרנו את כל ה3. הגיעו 3, 4רצינו לבחור מתוך 

תוך  , תעריף מאוד נמוך0.025%זה שעמלה שכל בית השקעות גובה מאתנו, 

מוכתבת ע"י משרד הפנים. בגדול השקעה הכאשר מדיניות  הגדרת קריטריונים

כדי  גבוהחוב בעלות דירוג אנחנו תמיד הולכים לחומרא ולוקחים את אגרות ה

עמדו בקריטריונים שהגדרנו. מבחינת בקרה על בתי ההשקעות לא ליפול. 

 היקפים, בקרה על סכומים. קבענו קריטריונים זהים לכולם, אלה עמדו בהם.

 

 .2015אישור צו מיסים לוועדים מקומיים לשנת  .7

 

₪  12של  הגיש לנו יישוב אחד, בית חשמונאי, בהיקף  :מר דוד גמליאל

. פה המקום למ"ר₪  10.76למ"ר. נכון להיום התעריף החוקי המאושר לו זה 

לציין שקיבלנו מכתב ממשרד הפנים, הודעה חד משמעית, שהשר לא מתכוון 

 למ"ר.₪  10.5מתעריך המועצה למגורים שזה בערך  30%אלא רק  לאשר

 

.  :מר פטר וייס  אבל התחלף השר עכשיו

 

ו התחלף השר. בכל מקרה ההנחיות היו להגיש עכשי  :מר דוד גמליאל

. כפי שהסברתי לכם במליאה הקודמת, פנינו ליישובים 15/7/14תאריך עד 

בית עוזיאל היה היישוב  . אםסתריהושאמורים לקבל את האישור, בית עוזיאל 

מהתעריף שהמועצה גובה עבור מגורים.  30%-היחיד שהתעריף שלו היה נמוך מ

שהם לא  בהירוה –שר האוצר ושר הפנים  –השרים  שאר היישובים, שני

. בצורה רגילה, שאנחנו תמיד מאשרים, תוספת כלשהי מתכוונים לאשר

 מאשרים את התעריף החוקי, כמובן אין מה לאשר בעניין הזה. 
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העליתי את זה כמה פעמים בהזדמנויות שונות, אני   :ישראל פרץמר 

יגידו, אני לא רוצה אומר את זה באופן אישי, אני בטוח שפה  גם חברים 

להרגיש שאני חותמת גומי שמצביע אוטומטית לכל מיני החלטות שנוגעות 

בעניינים כספיים של ועדים בלי שאני יש לי איזה סוג כזה או אחר של בקרה. 

אם השר  –פה נאמר, אם ניקח את זה עכשיו, את הנקודה הספציפית הזאת 

 לא קשור.  הודיע, אמנם עכשיו הוא התפטר אז זה

 

 אבל זה בתוקף.   :מר פטר וייס

 

זו עמדה עקרונית. הודיע שאין לו כוונה לעלות מעל   :ישראל פרץמר 

 התעריף, הוא לא ייתן אישור. אז אנחנו צריכים להמתין עם זה ולא לאשר. 

 

 אני גם אמרתי, לא נותנים אישור.   :מר פטר וייס

 

את כל העובדות, ואין טעם ישראל, ציינתי בפניכם   :מר דוד גמליאל

 לאשר יותר מהתעריף החוקי. 

 

 בדיוק, זה מה שאנחנו צריכים להגיע.   :ישראל פרץמר 

 

 במיוחד, חן הדגיש, עבר המועד.   :מר דוד גמליאל

 

 יש משהו?  :מר פטר וייס

 

 אין, זהו. מי בעד?  :מר דוד גמליאל
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 מי בעד מה?  :מר פטר וייס

 

  תעריף לבית חשמונאי.הלאשר  מי בעד  :מר דוד גמליאל

 

 התעריף החוקי, מי בעד?   :מר פטר וייס

 

, זה רשום סליחה, אני ביקשתי בישיבה הקודמת  :רמי רוזןמר 

בפרוטוקול, לבדוק את העניין של סתריה לגבי העבר. בעבר היה מחיר מסוים 

י למטר, אני טענתי, וזה רשום, שהיתה מניפולציה והורידו את המחיר, וביקשת

 לבדוק את זה ולנסות להחזיר את זה, וביקשתי שתשתף אותי בבדיקה הזאת. 

 

אין אפשרות. תבוא אליי בצורה מסודרת, לא בפורום   :מר דוד גמליאל

 הזה, אני אסביר לך את המשמעויות של זה. 

 

.  :מר פטר וייס  שיעור פרטי

 

ושר בוא לחצי שעה פגישה ואני אסביר לך. אז זה מא  :מר דוד גמליאל

 כפי שהצגנו? 

 

 כן, הלאה.   :מר פטר וייס

 

צו המיסים לוועד מקומי בית חשמונאי את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 . 2015לשנת 
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 אישור חילופי גברי בוועדות ביקורת יישוביות. .8

 

לוועדת ביקורת  איילון מבקשים לאשרמשמר  מושבב  :מר פטר וייס

'קלין שמשוני. התפטרה, יש כוח חדש. במקום מרים אייבנשיץ שהתפטרה את ז

בחורה צעירה, ז'קלין שמשוני. היא תעשה עבודה טובה. מי בעד? פה אחד, 

 תודה רבה. 

 

פה אחד את מינוי גב' ז'קלין שמשוני כחברה בוועדת : הוחלט לאשר החלטה

 ביקורת יישובית במשמר איילון, במקום גב' מרים אייבנשיץ שהתפטרה. 

 

 עלי זכות חתימה בבית ספר שדות איילון.אישור החלפת ב .9

 

כפי שאתם יודעים, בבי"ס שדות איילון התחלפה   :מר דוד גמליאל

 .  המנהלת

 

 לא מחליפים את ועדת ביקורת?  :ניסים מימוןמר 

 

 עוד לא.   :מר פטר וייס

 

 יש להם ועדת ביקורת חדשה. תחילת הקדנציה.     :???

 

ן כפי שאתם יודעי  :מר דוד גמליאל ם, מנהלת בי"ס שדות איילו

התחלפה. עפ"י הכללים הבנקים דורשים אישור מליאת מועצה להחלפת בעלי 
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 , זכות חתימה. אז אנחנו מבקשים לאשר את אהובה פוקס, כרמלה בר חסן

 ובחשבון ההורים להוסיף את שולמית אשד. זה דבר ראשון.

 

 איך זה בנוי?  :מר תמיר ארז

 

וגי חשבונות. חשבון בי"ס, שזה המנהלת יש שני ס  :מר דוד גמליאל

 פלוס ועד הורים.  2והמזכירה, וחשבון הורים זה 

 

 רק שניים יכולים לחתום? מנהלת ומזכירה?  :ניסים מימוןמר 

 

כן. זה לא רק הם יכולים לחתום, אלה התקנות. אלה   :מר דוד גמליאל

 -המורשים. חשוב להדגיש פה

 

 וצריך להוציא שיק, מה עושים?אם המזכירה חולה   :מר תמיר ארז

 

אז יש בעיה. אז צריך להמתין לה. אין בתקנות   :מר דוד גמליאל

בכל מקרה, חברים, ראוי להדגיש פה משהו  אפשרות לקבוע ממלאת מקום.

 חשוב. 

 

זה לא מדויק. זאת נציגת המועצה. היות והמזכירה   :עו"ד חן סומך

אם המזכירה לא תהיה כשירה,  היא עובדת מועצה אנחנו ממנים את המזכירה.

באופן עקרוני אנחנו יכולים למנות את מר גמליאל. אני חושב שכדאי לעשות 

 את זה. 

 

חשוב מאוד שתדעו שנכון להיום יש ויכוח מאוד   :מר דוד גמליאל
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רציני בעניין הזה של סמכויות חתימה על חשבונות בתי ספר. נכון להיום 

בר המועצה לטובת עובדת שאמורה להיות הסמכויות של החתימה מואצלות מגז

נציגתו בבית הספר. יש על זה בעיות מאוד קשות, כי בתי הספר הם לא ישויות 

משפטיות נפרדות, יש בעיה על זה, אנחנו נקיים דיון על זה בוועדת כספים 

 והנהלה ונקיים את כל ההיבטים של העניין. 

 

כשאתה מדבר על מה שאתה אומר זה נושאים שונים,   :מר תמיר ארז

  -נאמנויות ומי כן או לא רוצה

 

ר על בדיוק מה שאתם צריכים לדבר. לא, אני מדב  :מר דוד גמליאל

 אני לא מדבר על זה, אני הוספתי עוד משהו. 

 

החשבון הוא חשבון של המועצה האזורית גזר. היות   :עו"ד חן סומך

ן  וזה חשבון של בית ספר, אז עפ"י ההנחיות של מנכ"ל משרד החינוך, בחשבו

שהוא חשבון ייעודי של הכספים של בית ספר, מורשי החתימה הם שונים. זה 

עומד בסתירה, הדינים שחלים על חינוך עומדים בסתירה לצו המועצות 

  המקומיות / מועצות אזוריות בעניין הזה.

 

אנחנו נרחיב בוועדת כספים והנהלה בעניין, שתבינו   :מר פטר וייס

 של העניין.  את המשמעויות

 

 מי בעד? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

את החלפת בעלי זכות החתימה בבית ספר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה



 מועצה אזורית גזר
 14.9.2021, ראשוןמיום , 545מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 

 36 
 

וגב' כרמלה בר  שדות איילון כלהלן: אישור זכות חתימה לגב' אהובה פוקס 

 חסן, והוספת גב' שולמית אשד לחשבון ההורים. 

 

 )חשבון הורים(.אישור פתיחת חשבון לבי"ס תיכון חדש  .10

 

מדובר על מנהלת בית הספר החדשה, סיגל   :מר דוד גמליאל

שטרסנוב, וטלי ברזני מזכירתה. בבית הספר עדיין לא נבחר יו"ר ועד הורים, 

אז אני רוצה, ברשותכם, לאשר את חתימתו של יו"ר ועד הורים שייבחר. זה 

 ייקח עוד שבוע. השאלה אם אפשר לאשר את זה. 

 

באופן עקרוני המועצה יכולה לאשר את הזהות של   :מךעו"ד חן סו

 -, ובלבדיו"ר ועד ההורים עכשיו

 

 ואם ייבחר מישהו שאני לא סומך עליו?  :מר פטר וייס

 

 הוא למעשה מקבל את זכות החתימה.  :מר דוד גמליאל

 

 אני חייב לאשר?   :מר פטר וייס

 

 אל תאשר עכשיו.   :עו"ד חן סומך

 

 בוא לא נאשר.  אז  :מר פטר וייס

 

 חייב להיות שם.     :???
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בטח, אני רוצה לדעת שם. אולי זה מישהו שאני לא   :מר פטר וייס

 סומך עליו? יכול להיות, רמי? 

 

 הוא לא קונה חתול בשק.   :עו"ד חן סומך

 

 כן, אבל מצד שני יש בעיה.   :מר דוד גמליאל

 

ך, אני לא יודע ביסודי אני כבר יודע שאפשר לסמו  :מר פטר וייס

 מה יהיה בתיכון. 

 

פטר, יש לנו בעיה בעניין. איך בית הספר יתפקד   :מר דוד גמליאל

 במשך חודשיים? הבנק לא רוצה לפתוח לו חשבון. 

 

.   :מר משה סויסה  תן לו קידום מימון

 

 אתה רוצה שאני אתנדב להיות שם בוועד הורים?   :רמי רוזןמר 

 

 . לא כדאי לך  :מר פטר וייס

 

 איזה בית ספר זה בכלל?    :???

 

 תיכון חדש. אין ברירה.  :מר דוד גמליאל

 

איך אתה רוצה, בלי שם? אחרי זה תבוא מבקרת   :מר פטר וייס
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 המועצה, תגיד זה לא בסדר. 

 

מה זה אומר, שהם לא יכולים להוציא עכשיו     :???

 כספים? 

 

ולהפקיד אותם לא יכולים אפילו לגבות כספים   :מר דוד גמליאל

 בחשבון. 

 

מה אתה רוצה עכשיו תכלס? לאשר מישהו שאתה לא   :מר פטר וייס

 יודע מי זה?

 

בלי יו"ר ועד  אז בוא נאשר את שני החותמים בלבד  :מר דוד גמליאל

 ההורים בשלב זה. 

 

 ? 2-מי זה ה  :מר פטר וייס

 

 טלי ברזני וסיגל שטרסנוב.   :מר דוד גמליאל

 

 מי זו טלי ברזני?   :מר פטר וייס

 

 המזכירה שם.     :???

 

 ברזני? מה פתאום, סולימני.   :מר פטר וייס

 

 ברזני. זו המזכירה.   :מר דוד גמליאל
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 אין ברירה פטר. היא המזכירה.   :מר דוד גמליאל

 

 יש שם ועד הורים שרק היו"ר שלו עוד לא נבחר?   :רמי רוזןמר 

 

 . לא נבחר עדיין ועד הורים    :???

 

 -חברים, טלי ברזני  :מר דוד גמליאל

 

 אני לא מאשר.   :מר פטר וייס

 

 אין כסף. אין מה לעשות.  –אין ועד הורים     :???

 

 תודה רבה, הישיבה נעולה.  :מר פטר וייס

 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 דיווח וסקירה. –פתיחת שנת הלימודים תשע"ה  .4

 ניתנה סקירה.-

 

 .544-ו 543, 542פרוטוקולי מליאה מס' אישור  .2

 

 .544-ו 543, 542מליאה מס'  יפרוטוקול: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 

 תב"רים.אישור  .3

 

 את התב"רים כלהלן:אחד  : הוחלט לאשר פההחלטה

 9/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

 חדשים רים"תב .ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום               נושא

הנגשת כיתה לליקוי  1
ביה"ס שמיעה 

 גוונים

  משרד החינוך ₪  30,000

החלפת רכיבי  2
אסבסט במעון יום 

 גזר ונען

 
96,000  ₪ 

 
 משרד הכלכלה

 

ת מיתאר תוכני 3
כוללנית של 

 המועצה

300,000  ₪ 
300,000  ₪ 
 סה"כ₪  600,000

 משרד החקלאות
 קרנות הרשות

 

-ביה"ס יסודי גוונים 4
 השלמת פרוגרמה

 כיתות 6 משרד החינוך ₪  4,252,791

שיפוץ מקוואות  5
 2014לשנת 

המשרד לשירותי  ₪  87,432
 דת

 

פרויקט פירסט  6
 ביה"ס הרצוג

  הרשות קרנות ₪  80,000
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 עדכון התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 9/2014 הכספים ועדת לאישור תברים

  קיימים רים"תב עדכון. ב

' מס

 ר"תב

 הבהרות מימון מקור  סכום נושא

 נגישות הסדרת 533
 ללקוי אקוסטית

 ישיבת שמיעה
  שעלבים

 
 אושר-₪  30,000

 
 משרד החינוך

 

 
 שינוי שם תבר

 

כנית אב ומתאר תו 399
 כפר בן נון

 
 אושר-₪  100,000

 

 
 משרד החקלאות

 
שינוי מעבודות קבלניות 

 להשתתפות 

תוכנית אב ומתאר  251
 נען

 אושר-₪  75,000
 הקטנה-₪  37.500
 סה"כ -₪   37,500

 

 
 משרד החקלאות

 
התאמת הכנסות לגובה 

 הוצאות בפועל

תוכנית אב ומתאר  249
 כפר בילו

 אושר-₪  75,000
 הקטנה-₪  64,705
 סה"כ-₪  10,295

 
 משרד החקלאות

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

תוכנית אב ומתאר  250
 גני יוחנן

 אושר-₪  75,000
 הקטנה-₪  65,566
 סה"כ-₪  9,434

 
 משרד החקלאות

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

תוכנית אב לפיתוח  224
 תיירות מוא"ז גזר

 אושר-₪  390,000
 הקטנה-₪  68,403

 הקטנה-₪  877,65
 סה"כ-₪  255,810

 
 משרד החקלאות

 קרנות הרשות

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

שביל תיירות  223
 חקלאית במוא"ז גזר

 אושר-₪  225,000
 הקטנה-₪  90,000

 הקטנה-₪  102,509
 סה"כ-₪  32,491

 
 משרד החקלאות

 קרנות הרשות

התאמת הכנסות לגובה 
 פועלהוצאות ב

תכנון מפורט לביצוע  199
 שביל אופניים

 אושר-₪  210,000
 הקטנה-₪  75,600

 הקטנה -₪  1111,35
 סה"כ-₪  23,049

 
 משרד החקלאות

 קרנות הרשות
 

התאמת הכנסות לגובה 
 הוצאות בפועל

 

לאחר שנתיים, עפ"י  5%תוספת  –אישור עדכון חוזה מנכ"ל המועצה  .5

 חוזר מנכ"ל משרד הפנים.
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 5%תוספת  –את עדכון חוזה מנכ"ל המועצה : הוחלט לאשר פה אחד לטההח

 לאחר שנתיים, עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים.

 

 אישור בחירת מנהלי תיקי השקעות למועצה. .6

 

ויובנק : הוחלט לאשר פה אחד החלטה את בתי ההשקעות ילין לפידות, הראל 

 כמנהלי תיקי ההשקעות למועצה.

 

 .2015לוועדים מקומיים לשנת  אישור צו מיסים .7

 

צו המיסים לוועד מקומי בית חשמונאי את פה אחד : הוחלט לאשר החלטה

 . 2015לשנת 

 

 אישור חילופי גברי בוועדות ביקורת יישוביות. .8

 

פה אחד את מינוי גב' ז'קלין שמשוני כחברה בוועדת : הוחלט לאשר החלטה

 רים אייבנשיץ שהתפטרה. ביקורת יישובית במשמר איילון, במקום גב' מ

 

 אישור החלפת בעלי זכות חתימה בבית ספר שדות איילון. .9

 

את החלפת בעלי זכות החתימה בבית ספר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 שדות איילון: זכות חתימה לגב' 
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את החלפת בעלי זכות החתימה בבית ספר : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

וגב' כרמלה בר שדות איילון כלהלן: אישור זכ ות חתימה לגב' אהובה פוקס 

 חסן, והוספת גב' שולמית אשד לחשבון ההורים. 

 


