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 גזרמועצה אזורית 
 556מליאה מן המניין מס' ישיבת 

 22.11.2015 ,ו"עתש כסלוב י', ראשוןמיום 
         

 ראש המועצה -   פטר וייסמר   משתתפים:
 חבר מועצה -  ישראל פרץמר    

 חבר מועצה -  יובל אנוךמר 
 חבר מועצה -  תמיר ארזמר 
 חבר מועצה -  ישראל כהןמר 
 חבר מועצה -  ויקטור חמנימר 
 חבר מועצה -  חיים אלקובימר 
 חבר מועצה -   רמי רוזןמר 
 חבר מועצה -  'ו( לוייוסף )גמר 
 חבר מועצה - יוחנן יומטוביאןמר 

 חבר מועצה -  יהודה גבאימר    
 חבר מועצה -  יוסי כחלוןמר 
 חבר מועצה -  ניסים מימוןמר 

 חברת מועצה -  אלונה ביטןגב'    
 חבר מועצה - יואל וינגרטן )ג'ינג'י(מר 
 חבר מועצה - גרשון צחור צחנובר מר 
 חבר מועצה -  משה סויסהמר 

 חבר מועצה -   יובל אלוןמר    
 חבר מועצה -  יוסי אלונימר    

 
 

 חבר מועצה - רוית יצחקי חלוץגב'   :חסרים
 חבר מועצה -   רפי וייסמר 

 חבר מועצה - ישראל ויינברגרמר    
 חבר מועצה -  ראובן ביטןמר 

 חברת מועצה -   כרמל טלגב'    
 מועצה חברת -  רותם בבנישתהגב'    
 חבר מועצה -  אבי אביטלמר    
 חבר מועצה -  אמתי עירםמר    
 חבר מועצה -  יוסף וסרמןמר    

 חברת מועצה -  מיה היימןגב' 
  

 
 מנכ"ל  - אריאל הילדסהיימרמר   נוכחים:

 יועמ"ש -  חן סומךעו"ד    
 גזבר -  דוד גמליאלמר    
 מבקרת המועצה - מירה מוסקוביץ' ע ד"ר   
 מנהלת אגף חינוך -   סיגל דאיגב'    
 ראש לשכת ראש המועצה -   גלית דהןגב'    
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 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום.  *

 

וייס , יש פה מספר נושאים שנפלו לנו ממש שלום לכולם  :מר פטר 

בימים האחרונים, ואני מבקש להעלות אותם, ולקבל את אישורכם. יש פה 

 אישור תב"רים זה דברים לא, תסביר. 

 

 תב"רים של מענקים שקיבלנו אחד ממשרד 3יש   :מר דוד גמליאל

ממשרד החינוך לכן אנחנו רוצים להעלות אותם, כדי לנצל אותם  2התחבורה, 

 במהלך החודשיים הקרובים. 

 

 זהו?   :מר פטר וייס

 

 כן.   :מר דוד גמליאל

 

 אין יותר?   :מר פטר וייס

 

 אני אחלק להם את הניירות.   :מר דוד גמליאל

 

לסדר טוב, אז זה אחד. מי בעד להעלות את זה   :מר פטר וייס

 היום? תודה רבה. 

 תב"רים מחוץ לסדר היום.  5להעלות : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

אישור עדכון בעלי זכות חתימה בבית ספר שדות   :מר פטר וייס

  -איילון ושחקים. התחלפו שם מנהלים
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 מנהלים.  2  :מר דוד גמליאל

 

מנהלים, אז אנחנו מבקשים להעלות את זה גם  2  :מר פטר וייס

 לאישור. מי בעד? תודה. 

להעלות נושא אישור עדכון בעלי זכות חתימה : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 מחוץ לסדר היום. 

 

הדבר האחרון זה אישור מספר חברי ועדים מקומיים   :מר פטר וייס

 ויישובים ללא זהות ועדים. 

 

הכוונה היא לא הרכב הוועד שמי אלא רק מספר  :אריאל הילדסהיימרמר 

רי הוועד, משרד הפנים ביקש השנה בניגוד לעבר שנתייעץ גם עם מליאת חב

 המועצה, נדבר על זה כשזה יגיע. 

 

 להתייעץ על מה?     :???

 

 7חברים  5על מספר חברי הוועד, האם זה יהיה  :אריאל הילדסהיימרמר 

חברים וכן הלאה, בוועד מקומי במקום שבו אין זהות ועדים, לא בנען לדוגמא. 

ם שבו אין זהות ועדים אתם מכירים, זה אומר ועד נפרד כשיש ועד נפרד, מקו

יישובים עם זהות  3ועד מקומי הוא לא ועד האגודה באופן אוטומטי. יש אגב 

ועדים גם בקדנציה הזו, זה נען, זה קיבוץ גזר וזה נצר. הקריטריון ידוע, איפה 

הם לא חברי מהחברים שהם חברי אגודה מאשר חברים ש 50%-שיש יותר מ

אגודה. אני אסביר את זה כמובן כשנגיע לזה, כרגע זה רק האם אפשר להעלות 
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 את זה לסדר היום. 

 

 להעלות את זה לסדר היום.   :מר פטר וייס

 

  -זה הגיע בשבוע שעבר :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 מי בעד?   :מר פטר וייס

 

 ממשרד הפנים.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 ודה רבה. ת  :מר פטר וייס

אישור מספר חברי ועדים להעלות סעיף : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 מחוץ לסדר היום.  יישובים ללא זהות ועדיםבמקומיים 

 

  מידע. .1

 

ברשותכם בשם המועצה וחבריה סעיף ראשון מידע.   :מר פטר וייס

אנחנו מבקשים להשתתף בצערו של חברנו ויקטור חמני על פטירת אחותו, 

טובות. שנת הלימודים נפתחה במועצה ברגל ימין, בהשתתפות של  בשורות

תלמידים וילדים במוסדות החינוך של המועצה. הפתיחה החלקה היא  8,000כ

אודות להכנה והיערכות משמעותית מצד כל הגורמים השותפים לעשייה. 

בהמשך תקבלו סקירה בנושא ממנהלת אגף החינוך. החודש אנו פותחים את 

משתתפים מבוגרים, ילדים ואזרחים  4,000-במועצה, בהיקף של כ שנת החוגים

סוגים של חוגים מגוונים  120-ותיקים. המועצה תפעיל גם השנה למעלה מ
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שלוחות חוגים מרכזיות, בתחומי הפנאי, הספורט, מחול,  4-וייחודיים ב

העשרה, טכנולוגיה ועוד, מודה לכל השותפים הרבים למלאכה. פסטיבל חוויה 

החמישי, סיימנו בשעה טובה סוף שבוע גדוש באירועים במסגרת  בכרם

הפסטיבל, בו לקחו חלק אלפי משתתפים מכל רחבי המועצה ומחוצה לה, 

האורחים נהנו מהופעות מגוונות יריד אומנים ואיכרים, בתים פתוחים, להקות 

מקומיות, הפעלות מיוחדות לכל המשפחה ועוד, יישר כוח לכל מי שטרח ועמל 

ודה לקראת הפסטיבל, גם במועצה וגם ביישובים. מסגרות הפרטיות בעב

, בישיבת ההנהלה האחרונה ביקשו החברים לקבל מידע נוסף אודות 0-3לגילאי 

הנושא, אז מצאנו לנכון לעדכן שוב. החלטנו במועצה להוביל ולקדם את הנושא 

ולא לשבת ולחכות לחקיקה של המדינה. בהתאם לכך הנחיתי את מנהלת 

שלבים. ראשית התחלנו  3-מועצה ואת צוות ההיגוי לבחון את הנושא בה

בעבודות מטה רוחבית מול הנהגות היישובים והציבור, על מנת למנות את 

המסגרות הקיימות ולאמוד את ההיקפים וסוגי המסגרות הרלוונטיות. שנית, 

לאחר מכן נבחן את הצרכים ונפעל לגבש כללים מתאימים ותו תקן בתיאום 

ול אותם מסגרות ובשיתוף הציבור והנהגות היישובים. לדוגמא: התקנת מ

מצלמות, הכשרה מחייבות לסגל, תקני בטיחות מחייבים וכיוצא בזאת. 

ייעודי מטעם  שלישית, בהמשך לכל אלו נבחן את האפשרות בהגדרת מפקח 

שיבצע פיקוח ובקרה אחר הנושא, יסייר במסגרות השונות ויקיים  המועצה

 ל מעקב אחר עמידה בתו התקן שנקבע. מערכת ש

 הפנינגהשנה נקיים זו השנה השנייה את אירוע ניב וגזר,  –חול המועד סוכות 

. 28.9.18-ניווט הכולל מגוון פעילויות לכל המשפחה שיתקיים ביער המגינים ב

בנוסף על כך נציין השנה את מסע האופניים המסורתי סתריה על גלגלים, לזכר 

. ביום 25.9.18-"ל במסגרת חול המועד סוכות, האירוע יתקיים בז ברזילייפתח 

נקיים אירוע הרמת כוסית לחג, כמובן כולם  16:00בשעה  5.9.18רביעי הקרוב 

 מוזמנים. עד כאן. יש שאלות? 
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 לא, סיגל עוד תדבר.     :???

 

 לא, היא תדבר אחרי המליאה הבאה.   :מר פטר וייס

 .580' אישור פרוטוקול מליאה מס .2

 

. מי בעד אישור 580אישור פרוטוקול מליאה מספר   :מר פטר וייס

 הפרוטוקול? תודה רבה. 

 .580פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

 אישור תב"רים, דוד.  3  :מר פטר וייס

 

מעבר לשלושת התב"רים שאני חילקתי לכם, אקריא   :מר דוד גמליאל

התב"ר ואחרי זה ביעף אעבור על התב"רים שוועדת כספים אישרה.  אותם

כפי שאתם רואים משרד ₪,  71,429הראשון זה סימון כבישים והתקני בטיחות 

 התחבורה. 

 

 כבר גמרתם את זה.   :יהודה גבאימר 

 

לא חשוב אבל זה כסף, צריך לקחת אותו. ואם לא   :מר דוד גמליאל

 תיקח, ילך לאיבוד. 
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 עוד ל גמרנו, גמרנו את מה שהיה.   :וייס מר פטר

 

ו  :מר דוד גמליאל ד' בית ספר -תב"ר שני זה השלמה של שלבים א' 

תשתיות היקפיות, וקיבלנו עוד השלמה תוספות ₪  1,170,000איתן, קיבלנו 

אנחנו למעשה מקטינים את הסכום, ומעבירים את הסכום ₪,  69,690אחוזיות 

 -כפי שאתם יודעים, כפי שגם אמרנו לכםלקרנות הרשות, כי המועצה 

 

 מחזירים.   :מר פטר וייס

 

קידמה כספים, עכשיו אנחנו רואים את האישורים   :מר דוד גמליאל

של משרד הפנים, מחזירים את זה לקרנות. כך שסך התקציב יעמוד על 

כיתות בית ספר איתן, יש פה תוספת של  17השלמת הפרוגרמה ₪.  31,814,137

ש"ח תוספות אחוזיות ותוספות שונות שהצלחנו להשיג ממשרד  841,454

 ש"ח.  17,701,847החינוך, סך התקציב שיעמוד לפרויקט הזה יהיה 

 

 ₪. מיליון  17  :יהודה גבאימר 

 

ברשותכם אני אקריא את התב"ר ₪. מיליון  17  :מר דוד גמליאל

ללנית תכנית מתאר כו 562שוועדת כספים אישרה אותם. עדכון תב"רים: 

₪,  665,707ממשרד החקלאות והקטנו והחזרנו לקרנות ₪  1,040,000קיבלנו 

ציוד מחשבים למעבדות בית ספר איתן, הקטנה ₪.  2,324,293כך שסך התקציב 

לצורך סגירת התב"ר. בניית גני ילדים יציץ רמות מאיר הקטנה, כלומר קיבלנו, 

לקרנות הרשות. כנ"ל סיימנו את הפרויקט נשאר כסף אנחנו מחזירים אותו 

לגבי גני ילדים בפתחיה, כנ"ל לגבי רכישת מיכל מים, אנחנו מקטינים לצורך 

  -סגירת התב"ר. מגרש שחב"ק, קיבלנו תוספת למגרש נוסף מגרש שלישי
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 מה זה מגרש שחב"ק?     :???

 

, 'שחק בקטנה, זה מגרש שפעם קראו לו מיני פיצ  :מר דוד גמליאל

  אבל הוא יותר גדול.

 

 איפה זה?     :???

 

 איפה זה יהיה?   :מר פטר וייס

 

  -זה יהיה ב  :מר דוד גמליאל

 

באזור הדרומי, כרגע אנחנו בודקים את המיקום של  :אריאל הילדסהיימרמר 

 המגרש השלישי גם. 

 

 מה זה באזור הדרומי?   :ישראל כהןמר 

 

 דרום מערב.   :מר דוד גמליאל

 

 צה? דרום המוע  :ישראל כהןמר 

 

 הצפונים של הדרום.   :מר פטר וייס

 

מקום גם בקריית מהנדס המועצה מנסה לאתר  :אריאל הילדסהיימרמר 

החינוך הדרומית. עוד לא בטוח שיהיה. אם לא אנחנו בודקים אופציה גם 
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 באזור חולדה, עוד לא נסגר סופית. 

 

 מה זה נקרא פריפריה של המועצה שמה?   :ישראל כהןמר 

 

 זה מה שאנחנו בודקים כרגע.  :הילדסהיימר אריאלמר 

 

 בודקים, זה בבדיקות ישראל.   :מר דוד גמליאל

 

בכל מקרה פטר הצליח להוציא מגרש שלישי, קיבלנו  :אריאל הילדסהיימרמר 

  -2כבר 

 

 בודקים, צריך לבדוק נתונים.   :מר דוד גמליאל

 

 בדקתם פה במרכז אולי?   :ישראל כהןמר 

 

אחד פה כבר אושר, ישראל. אחד אושר כאן ואחד  :סהיימראריאל הילדמר 

אושר בקריית החינוך בשעלבים. זה כבר היה במליאה, עכשיו אנחנו מדברים 

 על השלישי, זו בשורה חשובה.  

 

 הוא מתכוון פשוט אם יש מקום בעזריה לעשות.   :ישראל פרץמר 

 

 לא, לא, לא.   :ישראל כהןמר 

 

לא, לא, ישראל אין חניות שמה, אין חניות. בעזריה   :מר דוד גמליאל

שדרוג מבנה הרצוג כפי שאמרנו גם בוועדת כספים, משרד החינוך תקצב פה 
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לפי תקנה תקציבית, אנחנו משלימים את היתרה, כך שכל הפרויקט יהיה  70%

ו  1,533,000 ש"ח. השלמת פיתוח במשמר דוד, רשות מקרקעי ישראל העבירה לנ

גן  320,000ו רק ש"ח, תקצבנ 392,797 ש"ח, אנחנו משלימים את התקצוב. 

כך שבשלב הראשון אנחנו ₪,  400,000-ילדים נצר סרני, היישוב משתתף ב

כמובן כפי שאתם יודעים מקדמים מימון פה, משרד החינוך אישר לנו לקדם 

 את העניין. אלה התב"רים שיש לעדכן אותם. 

 

"רים על פי הרשימה יש שאלות? מי בעד אישור התב  :מר פטר וייס

 המצורפת? תודה רבה. 

 -התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 12/08/2018ועדת הכספים 

 א. תב"רים חדשים 
 

מס' 

 תב"ר

 הבהרות מקור מימון ₪סכום  שם תב"ר              

סימון כבישים  691
-והתקני בטיחות

 2018לשנת 

50,000    

21,429  
71,429 

 

 ורהמשרד התחב

 קרנות הרשות

 

     

     

 

 12/08/2018ועדת הכספים 

 א. עדכון תב"רים קיימים 
 

 

מספר 

 תב"ר

 מקור מימון ₪סכום  שם תב"ר

 

 הבהרות

בניית מוסד חינוכי מקיף  495
 בסתריה

 6,581,997      

 19,719,768    
 מפעל הפיס

 משרד החינוך
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      5,512,372  )בי"ס איתן(
 אושר -       31,814,137 
 1,170,188         - 

 הגדלה
 69,690              - 

 הגדלה
(1,239,878-     ) - 

 הקטנה
 31,814,137 
 

 קרנות הרשות
 

 משרד החינוך
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 

 תשתיות הקפיות
 תוספות אחוזיות

562 
 

 אושר -        300,000  תוכנית מתאר כוללנית 

 ראוש -     1,650,000 
 הקטנה -(     -665,707)
 הגדלה -     1,040,000 
 2,324,293 
 

 משרד החקלאות

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 משרד החקלאות

 

ציוד למחשבים למעבדות  578
 בית ספר איתן והרצוג

 אושר  -       350,000 

 הגדלה -           2,358 
 הקטנה -       ( - 2,358)
 350,000 
 

 משרד החינוך

 ת הרשותקרנו
 משרד החינוך

 

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

580 
 

בניית גני ילדים יציץ 
 ורמות מאיר 

 אושר -    1,752,475 

 אושר -       916,902 
 הקטנה -(     - 21,852)
 2,647,525 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

597 
 

 אושר -     876,238  בניית גני ילדים פתחיה 

 אושר -     605,331 
 הקטנה -(     - 9,146)
 1,472,423 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

קוב  1רכש מיכל מים  621
 2015נגרר 

 אושר -    11,700 

 הקטנה -   (  - 200)
 11,500 
 
 

 משרד הפנים

 משרד הפנים

פרויקט הסתיים 
 גירת תברס -

669 
 

 –בינוי בית ספר איתן 
 השלמת פרוגרמה

 )מקיף סתריה(

14,347,641 

2,512,752 
 אושר -       16,860,393

841,454            - 
 הגדלה

17,701,847 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 

 משרד החינוך
 

 

 
 

 תוספות אחוזיות
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672 
 

 אושר -  1,200,000 מגרש שחבק 

 אושר -     262,962
 הגדלה -     600,000
 הגדלה -     131,481

2,194,443 
 

 קרן המתקנים

 קרנות הרשות
 קרן המתקנים
 קרנות הרשות

תוספת מגרש 
שחבק )מגרש 

 שלישי(.

שפוץ ושדרוג מבנה  683
 הרצוג

 אושר -    1,073,660

 הגדלה -       460,140
1,533,800 

משרד החינוך 
(70%) 

 קרנות הרשות
 
 

 

תוח משמר השלמת פי 686
 דוד

 אושר -      320,000

 הגדלה -        72,797
392,797 

 

רשות מקרקעי 
 ישראל

רשות מקרקעי 
 ישראל

 

 

 גן ילדים נצר סירני 681
 

 אושר-         600,000

 הגדלה -        400,000
1,000,000 

קרנות הרשות 
 השתתפות הישוב

 

 קידום מימון

     

     
 

' זה סגירת תב"רים שהסתיימו, כלומר פרק ב  :מר דוד גמליאל

תב"רים שאושרו העבודה נגמרה, אנחנו על פי הכללים אמורים לאשר את 

הסגירה שלהם, אז ברשותכם אנחנו מבקשים, אלא אם כן למישהו יש שאלות 

בפרק ב'. ופרק ג' זה תב"רים שהמליאה אישרה אותם, רק לא הייתה בהם 

רר אותם, אלה תב"רים שאושרו על ידי חודשים, אנחנו חייבים לאש 12תנועה 

המליאה. אז אם למישהו יש שאלות, כי זה דברים שאושרו, אז נשמח לענות, 

 אם לא. 

 

 טוב, מי בעד אישור התב"רים האלה? תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

רק הערה קטנה, מהחודש הזה, פטר אמר את זה   :מר דוד גמליאל

את התב"רים האלה שהמליאה מאשרת במספר פורומים, אנחנו רשות איתנה, 
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  -אנחנו לא מעבירים לאישור משרד הפנים, אנחנו מאשרים את זה

 

 זה לא רק התב"רים.   :עו"ד חן סומך

 

לא, אני אומר במקרה זה התב"רים האלה אנחנו   :מר דוד גמליאל

מאשרים באופן פנימי במערכת, יש לנו נוהל פנימי, משרד הפנים אישר לנו את 

 הזאת, ואנחנו גם שמחים לנצל אותה, ולעמוד בציפיות כמובן. הסמכות 

 

 שנה.  25זה הכול במסגרת זה שהמועצה תקועה   :מר פטר וייס

 

 איפה תקועה?   :ישראל כהןמר 

 

 היא תקועה, אומרים.   :מר פטר וייס

 

 שימשיכו להגיד.     :???

 -התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 "רים  שהסתיימוב. סגירת תב

 30.06.2018נכון ליום 

 
 

מספר 

 תב"ר

 ביצוע שם תב"ר              

)₪( 

 הערות 

  1,558,836 מועדון נוער גני יוחנן 331

  199,997 קידום תכנון חולדה 455

  200,000 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 500

  55,000 פיתוח סתריה 522
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  105,946 פיתוח עזריה 523

  1,141,829 ת גן ילדים ישרשבניי 549

  80,000 תכנון כביש גישה לנצר סירני 569

578 
ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן 

 והרצוג
350,000  

  2,647,525 בניית גני ילדים יציץ ורמות מאיר 580

  1,307,233 בניית גני ילדים בית חשמונאי 581

  1,472,423 גן ילדים מושב פתחיה 597

  11,500 2015קוב נגרר  1כש מיכל מים ר 621

  650,002 תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי 630

  2,297,361 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל 657

  3,390,873 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורון 658

  6,313,320 פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית 659

    

    

 

 רור תב"רים ג. איש

 30.06.2018נכון ליום 

 
 (.30.6.18)תברים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד 

 

 

מספר 

 תב"ר

יתרה  שם תב"ר 

 )₪(לביצוע 

 הערות

  117,694 בניית בית כנסת בקיבוץ גזר 383

  99,000 פיתוח כפר בן נון 609

  232,000 פיתוח בכרמי יוסף 611

  39,000 וח פדיה פית 617
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  2,000,000 מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה 629

תכנון סלילת כביש גישה למושב  649
 נען -יציץ 

 תכנון מפורט )משרד התחבורה( 150,000

סיוע באחזקת בסיסי מג"ב  650
2016 

התחייבות אושרה במשרד הפנים  30,000
 נמצא כרגע בביצוע – 21/5/2017ב

 
 
 
 
 
 
 
 

קוב נגרר  1יכל מים רכש מ 651
2016 

התחייבות אושרה במשרד הפנים  11,700
 נמצא כרגע בביצוע – 21/5/2017ב

קוב  2רכש שני מיכלי מים  652
 גמישים

 התחייבות אושרה במשרד  11,400

נמצא כרגע  – 21/5/2017הפנים ב
 בביצוע

התחייבות אושרה במשרד הפנים  30,000 2016שדרוג מחסן חרום  653
 נמצא כרגע בביצוע – 21/5/2017ב

    
 

 . 2017אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  .5

 

  -5אנחנו עוברים לסעיף   :מר פטר וייס

 

 אין, אין.   :מר דוד גמליאל

 

 אין?   :מר פטר וייס

 

רשמנו אישור דו"ח כספי, כי בכל  5אנחנו בסעיף   :מר דוד גמליאל

ות כספיים. משרד הפנים עדיין לא שנה אנחנו בתאריכים כאלה מאשרים דו"ח

מאוחר יותר או העביר לנו את הדו"חות הכספיים המבוקרים, זה כנראה יהיה 

 אחרי הבחירות. 

 . 2018אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  . 6

 

 מה עם עדכון?   :מר פטר וייס
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 עדכון תקציב המועצה אנחנו עכשיו נעשה.   :מר דוד גמליאל

 

 . 6, עדכון תקציב המועצה, סעיף טוב  :מר פטר וייס

 

כפי שוועדת כספים דנה, שלחנו לכם פירוט, אנחנו   :מר דוד גמליאל

לא מעדכנים את סכומי התקציב, אנחנו רק מעדכנים את תקן כוח האדם 

סייעת  0.8סייעות בגני ילדים  3משרות נטו,  3.8-במועצה. אנחנו מעדכנים ב

משרת מפקח ביחידה סביבתית  0.5מות, רכזת קיי 0.5כיתתית בחינוך מיוחד, 

והפחתנו עובד ניקיון. העבודה עברה לעבודה קבלנית. סך המסגרת התקציבית 

וצרפתי לכם ברשותכם את סך התקנים ₪,  194,606,000נשארה אותו דבר על 

 מפורטים בצורה מסודרת, ואנחנו נבקש את אישורכם. 

 

 תודה רבה. אני מבקש את אישורכם לעדכון.   :מר פטר וייס

, תקני כ"א 2018עדכון תקציב המועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 עפ"י האמור לעיל.

 

 .בבי"ס שחקים ושדות איילון אישור עדכון בעלי זכות חתימה .9

 

 מה נשאר דוד? תקציבי ועדים אין?   :מר פטר וייס

 

 לא, עדכון בעלי זכות חתימה.   :מר דוד גמליאל

 

 עדכון בעלי זכות חתימה, תן הסבר.   :מר פטר וייס
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בגלל שבית ספר שחקים סיוון אלעד גוטליב עזבה   :מר דוד גמליאל

במקומה נכנסה אפרתי אילה, אנחנו מבקשים לעדכן את זכות החתימה שלה 

בחשבון ההורים ובחשבון השוטף של בית הספר. אהובה פוקס עזבה את ניהול 

נהל חדש קוראים לו אילן שתם, איך בית ספר שדות איילון במקומה נכנס מ

 קוראים לו סיגל? 

 

 אני תכף אציג לכם את כולם.   :גב' סיגל דאי

 

תציגי. בכל מקרה גם לה אנחנו מאשרים את   :מר דוד גמליאל

החתימה בחשבון ההורים ובחשבון השוטף, כדי שהפעילות של בית הספר תוכל 

 ..  להתממש החל מהתקופה.

 

 ד? תודה רבה. מי בע  :מר פטר וייס

אישור מורשה חתימה: בבית ספר שחקים : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

, סיוון אלעד גוטליבבחשבון ההורים ובחשבון השוטף את אפרתי אילה במקום 

בבית ספר שדות איילון בחשבון ההורים ובחשבון השוטף את אילן שתם 

 במקום אהובה פוקס. 

 

 .יישובים ללא זהות ועדיםבאישור מספר חברי ועדים מקומיים  .10

 

/  :אריאל הילדסהיימרמר  הנושא הנוסף שאישרת זה אישור מספר חברים 

חברות בוועדים מקומיים ביישובים ללא זהות ועדים, אני אסביר את זה 

בקצרה. בעצם בצו המועצות שנקבע שביישובים שאין בהם זהות ועדים יקבע 
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המועצה. השנה בניגוד לעבר שר הפנים את מספר חברי הוועד בהתייעצות עם 

הבקשה הייתה שההתייעצות תהיה גם עם מליאת המועצה. בעצם מדובר על 

מסגרת הרכב הוועדים ולא על השם שלהם, השם שלהם כמובן שהבחירות 

יקבעו מי יהיה בוועדים, פה אנחנו מדברים רק על מספר החברים. בעצם 

 5-אופן כללי, ככה שהמועצה מבקשת לשמור את מה שהיה בקדנציה החולפת ב

בעלי זכות חתימה, ובכל יישוב  900-חברי ועד יכהנו בכל יישוב שיש בו פחות מ

חברי ועד. בעצם השינוי היחיד  7בעלי זכות בחירה יכהנו  900שיש בו מעל 

שייווצר כאן בפועל זה בחולדה. חולדה בטעות סופר כנראה בבחירות 

גדולים מחולדה משמעותית, ובכל הקודמות, למרות שיש יישובים גדולים ממנו 

ו  7חברים, בחולדה משום מה היו בקדנציה החולפת  5זאת היו בהם  חברים. הי

 7-שם הרבה מאוד חילופים. גם היום הם לא מצליחים לעמוד במכסה של ה

בעלי זכות בחירה, ולכן הבקשה שלנו  900-והם גם לא עומדים בקריטריון של ה

חברים.  5 – 900חברים, ומתחת  7 – 900מעל היא בעצם לעשות את הקו הזה. 

אתם רוצים אני אקריא לכם רק, זה נוף איילון, בית חשמונאי, כרמי יוסף, 

, למעט מקומות עם זהות 5חברים, וכל היתר  7בילו בהם יהיו -כפרמצליח ו

ועדים ששם אומר צו המועצות שמי שמשמש כחבר ועד ההנהלה באגודה 

 מקומי.  החקלאית ישמש גם כחבר ועד

 

 מותר כזה? גם בוועד המקומי וגם בוועד האגודה?   :ישראל כהןמר 

 

זה נקרא זהות ועדים. זהות ועדים בעצם אומר  :אריאל הילדסהיימרמר 

שבמקום שיש בו יותר חברי אגודה מאשר חברים שאינם חברי האגודה, זה 

יישובים. היה תהליך שלם בטח אתם רואים את  3-מתקיים אצלנו ב

סומים, יצאנו עשינו גם פרסום לציבור, נתנו אפשרות לוועדים להתייחס הפר

למספרים, כל ועד סימן מי חבר ומי לא חבר, זה תהליך שמתקיים כל פעם. זה 
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הליך די טכני, זה רק המלצה מה שאנחנו עושים כאן, שר הפנים ומי מטעמו 

 יקבלו את ההחלטה. 

 

ם רוצים ועד מקומי, מה צריך לקרות אם נגיד בינ  :מר פטר וייס

 מה צריך לקרות? 

 

 ועד מקומי שהוא נפרד?  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

נען, לא התכוונתי.   :מר פטר וייס  סתם אמרתי 

 

 ועד מקומי שהוא נפרד?  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 כן.   :מר פטר וייס

 

  -כביכול הם צריכים :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 . %20  :מר דוד גמליאל

 

, הם יכולים להגיש בקשה מיוחדת 50%, צריך %50 :ריאל הילדסהיימראמר 

לשר, גם על המודד אגב היה יישוב אחד שבחר לערער על המודד של המליאה, 

אבל השר בדרך כלל מקבל את עמדת המליאה, השר לא רוצה להתעסק בכל 

  -פרט
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  -לא הבנת, אם קמה עכשיו קבוצה  :מר פטר וייס

 

 . 50%צריך  :יימראריאל הילדסהמר 

 

 כמה זה היה בחולדה?     :???

 

 . 50%צריכים  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

התכוונתי לחולדה, קמה קבוצה רוצה ועד מקומי לא   :מר פטר וייס

  -רוצה אגודה. מה צריך לקרות בשביל שהם יוכלו

 

 בחולדה יש ועד מקומי, חולדה זה נפרד.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 לא, אומרים שיש אגודה.   :מר פטר וייס

 

יש אגודה קהילתית, חולדה זה אגודה קהילתית זה  :אריאל הילדסהיימרמר 

 ישות נוספת שפועלת שמה ויש שמה טענות על הדבר הזה. 

 

 -וגם חקלאית, חקלאית זה משהו עסקי  :מר דוד גמליאל

 

 זה לא שייך.   :מר פטר וייס

 

 מקומי כאילו, סמי בן לולו המקומי. סמי, סמי הוא ה :אריאל הילדסהיימרמר 

 

 ברגע שנכנסו... מחדש זה נהיה ועד מקומי.   :יובל אנוךמר 
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 טוב, אז מה צריך לאשר?   :מר פטר וייס

 

מי בעד אישור מספר חברי / חברות ועדים מקומיים  :אריאל הילדסהיימרמר 

 ביישובים שאין בהם זהות ועדים לפי מה שהסברתי? 

 

 ככה זה היה פעם שעברה?   :אלוןיובל מר 

 

פעם שעברה זה היה איזה שהוא קו, לא הוגדר  :אריאל הילדסהיימרמר 

במליאה מה המספר, נצמדנו אבל לאותו עיקרון בפועל שהסטייה היחידה 

 הסברתי זה חולדה. 

 

אם אני לא  1,500כי אני זוכר שהחוק אומר עד   :יובל אנוךמר 

 טועה. 

 

 5לך בספקטרום כמה אפשרויות. אנחנו עשינו עם יש  :אריאל הילדסהיימרמר 

, אפשר אני מניח לעשות גם יותר, אבל ברוב המועצות זה המספרים 7-ו

 שמקובלים. זה גם יעילות, צריך להבין שהחילופים הם כל כך רבים. 
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וייס  מי בעד? תודה רבה.   :מר פטר 

 

ביישובים שאין  מספר חברי ועדים מקומיים: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 . ע"פ הרשימה המצ"ב בהם זהות ועדים

כמות בעלי זכות  שם היישוב
 בחירה

מס' חברים בקדנציה 
 הנוכחית

המלצות המועצה 
למספר חברים בקדנציה 

 הבאה
 7 7 1,808 נוף איילון

 7 7 1,501 בית חשמונאי
 7 7 1,463 כרמי יוסף

 7 7 988 מצליח
 7 7 901 כפר בילו

 5 7 630 חולדה
 5 5 475 בית עוזיאל

 5 5 249 גני  הדר
 5 5 534 גני יוחנן

 5 5 834 יד רמב"ם
 5 5 587 יציץ

 5 5 732 ישרש
 5 5 547 כפר בן נון

 5 5 584 כפר שמואל
 5 5 411 משמר איילון

 5 5 483 משמר דוד
 5 5 824 סתריה
 5 5 804 עזריה
 5 5 596 פדיה

 5 5 621 פתחיה
 5 5 562 רמות מאיר

 5 5 728 שעלבים
ישוב שיתופי זהות  393 קיבוץ גזר

 ועדים
 

ישוב שיתופי זהות  1,326 נען
 ועדים

 

ישוב שיתופי זהות  598 נצר סרני
 ועדים
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 מנהלת אגף החינוך.  –דיווח וסקירה  –פתיחת שנת הלימודים התשע"ט  .4

 

ים, שסיגל ת שנת הלימודאנחנו עוברים הלאה פתיח  :מר פטר וייס

 מאוד בלחץ אני רואה, היא רוצה לברוח. נמשיך הלאה יש דברים אחרים? 

 

ו   :מר דוד גמליאל אין עדכון תקציבי ועדים, ועדים לא שלחו לנ

 עדכונים, אז גם הנושא הזה מתבטל. ביקשנו מהם. 

 

 סיגל ראש אגף חינוך.   :מר פטר וייס

 

נפתחה שנת  ערב טוב לחברי המליאה, היום  :גב' סיגל דאי

הלימודים במועצה אזורית גזר, אני שמחה מאוד לומר לכם שהיא נפתחה 

כסדרה, עם טקסים חגיגיים בבתי הספר, הבוגרים קיבלו את הילדים החדשים, 

הן בכיתות א' והן הילדים שיעלו לחטיבה בשכבה ז'. אני התבקשתי לעשות 

תלמידים  7,958סקירה מאוד מאוד מאוד קצרה, אז אני ברשותכם מתחילה. 

הם בתוך בתי הספר שלנו,  7,500נמצאים בתוך מערכת החינוך בגזר, מתוכם 

 3,174בתי ספר יסודיים שיש בהם  6תלמידים, יש לנו  1,620-גנים כ 61

 2,969-בתי ספר על יסודיים, האולפנה הישיבה שבהם יש כ 4תלמידים, 

י ספר של בית בת 2תלמידים. כמובן שבמועצה יש גם את תלמוד תורה, גם 

אקשטיין, וגם את בית הספר מעיין אנתרופוסופי. אתם תוכלו לראות את הכול, 

 אני העליתי את הכול לאתר של הפייסבוק. 
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 אבל אין נווה שלום פה, לא?   :ישראל פרץמר 

 

 זה לא של המועצה.   :גב' סיגל דאי

 

 )מדברים יחד( 

 

 לא, מה שאמרו עכשיו.     :???

 

 לא, לא שמעתי.   :מר פטר וייס

 

פטר, כל מערכת הבחירות הזאתי מתנהלת סביב   :ישראל כהןמר 

 החינוך במועצה. 

 

  -אני ער לעובדה  :מר פטר וייס

 

 אז אני רואה שאותך זה לא מעניין בכלל.   :ישראל כהןמר 

 

 אתם אומרים שהחינוך על הפנים.   :מר פטר וייס

 

 . כי אתה לא מתייחס אפילו  :ישראל כהןמר 

 

 2קודם כל זה לא נכון, אני פגשתי בחוויה בכרם   :גב' סיגל דאי

. ושניהם אמרו שמערכת החינוך מצוינת  מועמדים, גם את שוקי רגב וגם את..

והם מתנצלים בשם זו שמכפישה את מערכת החינוך במועצה, בחיי. אז אני 

 חייבת להגיד לכם את זה. 
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  -אמרתי לך ש  :מר פטר וייס

 

  -אז אל תיקח מועמדת אחת ותצבע את כל  :דאיגב' סיגל 

 

אמרתי לך בפוליטיקה את הרבה יותר מוצלחת   :מר פטר וייס

 ממני. 

 

.. מה   :גב' אלונה ביטן סיגל סליחה לפני שאת מתקדמת, בית ספר.

  -הוא

 

בתי ספר  6אז אני אענה, אני ציינתי שיש לנו   :גב' סיגל דאי

ם שהם באחזקת המועצה ברחבי המועצה בתי ספר על יסודיי 4-יסודיים ו

בתי ספר. אחד זה בית  4בשטח הטריטוריאלי של מועצה אזורית גזר יש עוד 

של בית  2ספר אנתרופוסופי מעיין, שניים זה תלמוד תורה דביר ועוד 

אקשטיין. ובימים אלה עובדים בנצר קשות כדי לפתוח בית ספר דמוקרטי. 

הנתונים שמציגים במשרד החינוך הם כלומר אני מציינת את זה כי בסוף 

  -מתבטאים על כל מערכת החינוך בין אם היא שלנו ובין אם היא לא

 

 הא כן?   :גב' אלונה ביטן

 

 כן, אני לא נכנסת לזה כרגע, אני רק מציינת.   :גב' סיגל דאי

 

אני רוצה להבין, מה זה בית הספר הזה? תני כמה   :מר יוסי כחלון

 מילים על זה. 
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  -רגע, רגע, תנו לי  :סיגל דאי גב'

 

 על שני בתי הספר.   :מר יוסי כחלון

 

  -תנו לי לעשות סקירה  :גב' סיגל דאי

 

. יש לה הרבה אוויר.   :מר פטר וייס  ... היא יודעת שהיא..

 

 לא, אני לא יודע מה זה בית הספר.   :מר יוסי כחלון

 

 ובסוף תשאלו שאלות.   :מר פטר וייס

 

שואלים אותי אני לא יודע לענות, אני לא יודע מה   :וןמר יוסי כחל

 זה בית הספר הזה. 

 

  -אני אענה, אני אענה  :גב' סיגל דאי

 

לא, תן לה לדבר בסוף תשאלו שאלות, אחרת לא   :מר פטר וייס

 נגמור. 

 

כ  :גב' סיגל דאי י  900-יש לנו  עובדים במערכת החינוך, אנ

נות, סייעות מרחב, סייעות אישיות, מתייחסת לכלל המורים, סייעות, גנ

מזכירות, אבות בתים, כל עובד כל הצוותים כולל השומרים מבחינתי הם חלק 

ממערכת החינוך שלנו, ואני רוצה לציין פה בצורה מגדר הרגיל את הרצון הטוב 
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של ראש המועצה, לתת לכל ביתני השמירה במועצה מזגנים. אין לזה אח ורע, 

רשויות שרואים את האנדרדוגים הקטנים האלה בכניסה  אני לא יודעת יש עוד

למוסדות החינוך, והוא תקצב לכל אחד מבתי השומרים מזגן לקיץ ולחורף 

מפקחים עובדים  9מורים,  510גננות,  70שלא יהיה להם קר מידי וחם מידי. 

במועצה אזורית גזר, היחיד שיכול להבין אותי זה יוחנן יומטוביאן, מה זה 

יודע מה זה, ממלכתי, ממלכתי דתי, מוכר שאינו  9 לעבוד עם מפקחים, אתה 

רשמי, ההתיישבותי, מחוז מרכז, גני ילדים, חינוך מיוחד, לא פשוט, ואנחנו 

עובדי רשות בתוך מערכת החינוך.  330עובדים עם כולם בשיתוף פעולה מדהים. 

לא ₪,  מיליון 50-אתם אוהבים כסף, אז בואו נדבר על כסף. השנה הושקעו כ

רק תקציבי המועצה, אני מתייחסת על כלל התקציבים של המועצה ושל משרד 

ינג,  החינוך. אין שקל שמגיע ממשרד החינוך שהמועצה לא נאלצת לעשות מצ'

קחו את זה בחשבון. כל שקל שאנחנו מקבלים כולל, גם בשכר לדוגמא בגננות 

יודעים, אנחנו מקבלים  ננת המועצה מעלות ג 90%שתדעו, מה שהרבה לא 

,  10%, 100%מחזיקה  על חשבון המועצה. מורים ומורות ביסודי ובעל יסודי

אומנם אנחנו לא מתקצבים את השכר שלהם, אבל אנחנו נותנים שעות תגבור, 

אנחנו נותנים שעות רוחב, אנחנו נותנים סייעות מרחב, שבהחלט מבחינתי זה 

 6ירה קצרה. בשחקים תוספת לתגבור של מערכת החינוך. אז בואו נעשה סק

, מבנה מנהלה חדש, דשא סינטטי, כניסה חדשה, פיתוח 18-כיתות משלימות ל

גינון והצללה. אנחנו כרגע בפיתוח של הרחבה המרכזית שהיא מחוץ לבית 

הספר, שינינו את שביל הגישה למקום החדש. הצללה, חדר רב תכליתי, בניית 

אה. איתן, אנחנו מסיימים עם מגרש כדורגל שעומד להיות בשנת הלימודים הב

, ספריה, תקראו אני עוברת מהר, חדר מעבדות, 39-כיתות משלימות ל 17

פיתוח מרחב כניסה ומזנון. שדות איילון, עיצוב חדר מדעים, שיפוץ חדר 

.. ו מחשבים כרגע מתעכבים,  25-מורים, החלפנו דלתות בהרבה מאוד כיתות,.

וח מזגנים חדשים. עתידים מבנה הם יגיעו מיד לשנת התקציב הבאה. פית
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, חדר מורים חדש, עיצוב חדר אומנות, מיזוג מרחב קומה אחת, מנהלה חדש

היום נכנסנו פשוט תענוג פחות חם בקומה העליונה, סובה חדשה, מי שלא ראה 

רציפים חדשים לאוטובוסים, וגם  6-מוזמן ללכת ולראות. השקיעו גם בסובה ל

ים שמגיעים עם ההורים. באולפנה אנחנו בסיום הוסיפו חניות למורים ולתושב

הכיתות, מעלית, אולם גדול. בהרצוג מעבדות פיזיקה וכימייה, סורגים  6

במבנה, שמנו סורגים בכל המבנה, מסיימים את בניית האודיטוריום, הייתה 

קל. שלהבת בנים, שיפוץ -מסירה שלשום, הסדרת אזור טמון קרקע, חיזוק פל

מפרצים  4גל, בגוונים כיתה לימודית במרחב, שעלבים וחידוש מגרש הכדור

גן חדש בנצר, פינות אופק חדש בבתי  גן חדש בשעלבים,  חדשים מעין סובה, 

אני לא הכנסתי, ₪,  ₪25,000,  30,000הספר, ויש עוד המון פרויקטים קטנים 

אז יש לנו שדרת ניהול אני בסך הכול מסתכלת מה קורה במערכת החינוך. 

צה אזורית גזר. מלי שושן מנהלת גוונים סיימה מכרז, היא בשנה חדשה במוע

שעברה הייתה ממלאת מקום. עדי סופית עזבה אותנו אחרי שנת שבתון, ומלי 

קיבלה מינוי קבוע. איציק שחר מנהל הרצוג, מנהל השש שנתי במקום אפרת 

זיו. אילן שתם מנהלת שדות איילון במקום אהובה פוקס שפרשה, איילה אפרת 

היא מנהלת שחקים במקום סיוון גוטליב אלעד שעזבה. אתי אהרונסון סגנית 

בעתידים, מירי מוסקוביץ מנהלת חטיבה עליונה באיתן, אורטל רון מנהלת 

נוני סגנית בית ספר גוונים. ביום רביעי  חטיבה עליונה בהרצוג, ומעיין רחמן 

ווים שנמצא יש מכרז לניהול האשכול, גם מנהלת האשכול פרשה, ואנחנו מק

מנהל או מנהלת יצירתיים יזמיים שיוכלו להעיף את האשכול ולהפוך אותו 

 ממרכז המצוינות שהוא נמצא כרגע למשהו גבוה יותר. 

 

 למה יש רק סגנים בבתי ספר?   :אלוןיובל מר 

 

.. הסגנית עזבה   :גב' סיגל דאי תסתכל, יש לנו מנהל בעתידים.
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 במקומה היא סגנית. 

 

 הא זה החדשים.   :ןאלויובל מר 

 

 זה רק שדרה ניהולית חדשה.   :גב' סיגל דאי

 

 סליחה.   :אלוןיובל מר 

 

יובל אחר כך אתה תגיד שאתה לא הבנת את מה   :גב' סיגל דאי

שאמרתי. אני נתתי דוגמאות ממש קטנות וקצרות ליזמות במערכת החינוך. אם 

ליך השיתוף אנחנו אתם זוכרים בשנה שעברה כשישבתי כאן אמרתי לכם שבתה

אתגרים גדולים שמערכת החינוך מתמודדת איתה, אחד זה שיתוף  2בחרנו 

מידע והשני זה יזמות. אנחנו עובדים על זה חזק. לצערי תוצאות לא נראות 

ביום אחד במערכת חינוך, אבל בהחלט יש דברים נפלאים. אנחנו נתחיל 

דעת כמה משלחות בארץ יוצאים לסין, הסינים במשלחת שלנו לסין. אני לא יו

הגיעו היום אלינו. אז טעימה קטנה מהמשלחת, גם מאיתן וגם מהרצוג, זה לא 

ילדים טסו לסין, הסינים יצאו נפעמים  21בתי ספר,  2היה רק בית ספר אחד, 

והם מבקשים להמשיך את שיתוף הפעולה איתנו. תכף יעלה הסרטון ואני אגיד 

 כמה מילים. 

 

 מאיפה הילדים שנסעו לסין?     :???

 

 מאיתן ומהרצוג.   :גב' סיגל דאי

 

  *** מוקרן סרטון ***
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חבר'ה התוכנית הסינגולרית לשמחתי ראש המועצה   :גב' סיגל דאי

 אישר אותה ואנחנו חטיבת הביניים היחידה במדינת ישראל שזה נכנס אליה. 

 

 עקבי?  למה לא קוראים לשם הזה שם  :מר דוד גמליאל

 

 ... יזם התוכנית. אני אספר על זה.   :גב' סיגל דאי

 

 זה סינגל.   :מר דוד גמליאל

 

 אני כבר אסביר לכם.   :גב' סיגל דאי

 

 זה אחלה תכנית.   :מר דוד גמליאל

 

טוב, אני רוצה רגע לספר לכם על זה, אנחנו נצא   :גב' סיגל דאי

 מזה. 

 

נולד הרעיון לסי  :ישראל פרץמר   ן? איך 

 

אז עכשיו אני אספר. אני שנייה אחת רוצה לחזור   :גב' סיגל דאי

למצגת. אתם רוצים לשמוע על זה או שאני אקצר? התוכנית הסינגולרית היא 

תכנית שנולדה במרכז נאס"א בארצות הברית, סינגולריטי זה בעצם תהליך 

"א . נאס-בפיזיקה שמדבר על איזה שהיא פריצת דרך חדשנית שקורית אחד ל

חודשים, רופאים, כימאים,  3הזמין מדענים מכל רחבי העולם למשך 

 3פיזיקאים, מדענים בחקלאות, מדעני מים. בעצם הוא הושיב את כולם במשך 



 מועצה אזורית גזר
 02.09.2018, ראשוןמיום , 581מס' מליאה מן המניין ישיבת 

 

 33 
 

חודשים, שבחודש הראשון הם כולם ישבו ושמעו במשך חודש ימים הרצאות 

 מעשרות תחומי ידע בעולם, בין שהם מכירים ובין שהם לא מכירים. בחודש

השני הם יצאו לסיורים ברחבי ארצות הברית בנושאים שונים. ובחודש השלישי 

הם התכנסו בחזרה שוב ישבו יחד וקבוצות קבוצות ניסו להעלות יוזמות, 

מיזמים של דברים שיתנו מענים לצורך להפוך את העולם לטוב יותר. זה היה 

דען ישראלי הרעיון הגדול. אחד ממשתתפי התוכנית ארז ליבנה שהוא בעצמו מ

הוא חזר לארץ, הוא מאוד אוהב חינוך, הוא עוסק בחינוך בפילנתרופיה יש לו 

חודשים אי אפשר לעצור את מערכת  3חברת תרופות, והוא בא ואמר: אוקיי, 

שבועות כן. והוא הלך לבית ספר בנשר בית ספר יסודי, הציע  3, אבל החינוך

על זה ועשו את זה, ואז  את התוכנית, כי הילדים שלו למדו שם, הם קפצו

החליטו בואו נלך ונרחיב עוד בארץ. אחת האימהות במועצה אזורית גזר שמעה 

על התוכנית הזאת והגיעה אליי יום אחד ואמרה לי: תקשיבי, אנחנו רוצים 

להתחיל את זה בעוד חודש. אני לא צריכה לספר לכם מה זה תקציבים, אבל 

המקום של יזמות שאנחנו רוצים להביא אני כל כך נדלקתי, זה כל כך ישב על 

את התלמידים שלנו, ואני פותחת רגע סוגריים, אני לא יודעת היום נכנסו 

כשהם יסיימו  2033-, אני לא יודעת מה יהיה ב3ילדים למערכת החינוך לגילאי 

את מערכת החינוך, אני לא יודעת באיזה מקצוע הם יעסקו, אני לא יודעת 

ונטיים ואיזה מקצועות לא יהיו רלוונטיים, אבל אני איזה מקצועות יהיו רלו

כן יודעת דבר אחד שהלומד העתידי יצטרך להיות יזם, הוא יצטרך לדעת 

מקצועות בחיים  5להסתגל לשינויים כי יהיו המון שינויים, הוא יחליף לפחות 

שלו, לא תהיה את היציבות כמו שיש היום, אין פנסיה תקציבית יותר, אין 

קומות עבודה, העולם הולך ומשתנה במקומות אחרים. אני לא קביעות במ

יודעת בכלל אם אנחנו נלמד מתוך בתי ספר או חלקם בבית, ואנחנו צריכים 

ללמד את הילדים שלנו איך לבחור את הנושא שמעניין אותם, לחקור, להעמיק, 

לשאול, לפתח מיומנויות חברתיות, חבר'ה הילדים היום נמצאים, הבן שלי 
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יים לא יצא מהבית מול מסך מחשב, וכשאני חשבתי שהוא יתחרפן הבנתי חודש

שכולם כמוהו משחקים במשחקי מחשב, והשיח שלהם הפך להיות מאוד רדוד 

וקצר בוואטסאפ, אנחנו צריכים לחזור בחזרה לעבודות צוות מגוונות, כי זה 

ת? טק ובמקומות שיוזמים מיזמים. אז מה עושה הסינגולרי-מה שעושים בהיי

שבועות. כל שכבת ח' וזה לא ברור מאליו, כי יש  3-עצרנו את מערכת החינוך ל

ויש לנו הרבה מאוד דברים, אבל זה מודל  firstותעשיידע ויש לנו את  FLLלנו 

נבחרת, זה מודל שילדים איכותיים שיכולים משתתפים שם. פה אמרנו לא, 

, החלש, החזק, הגאון, הפחות, ילד  לקוי למידה, ואפילו כולם, כל שכבת ח'

כיתת חינוך מיוחד שיש לנו בשכבת ח', כולם שווים וכולם משתתפים בתוכנית 

גייסנו עשרות אנשים מרחבי המועצה, וגם מחוץ  הזאת. בשבוע הראשון 

למועצה. היה לנו מהנדס מים, והיה לנו חקלאי, כי יש ילדים בבית חשמונאי 

ציל שהוא מגיע ישר לסופר, שלא יודעים מה זה חקלאות, הם מכירים את הח

אבל איזה תהליך הוא עובר. והיה לנו רופא שלקח את הילדים לבית חולים 

לראות מה זה מכשירים רפואיים, ומה זה יקב, ואיך עוברים תהליך של מבציר 

ועד להפקת היין, ומה זה להיות גבן, ומה זה מחלבה ועוד ועוד. והילדים במשך 

הרצאות, שהם  5-6ות מעשרות אנשים, כל יום שבוע ימים קודם כל שמעו הרצא

עוברים מהרצאה להרצאה שהם לא כיתה. כל אחד בחר את התחום שהוא 

וניגש לזה. זה גרם לכך שלא רק שהילדים נחשפו לתחומי ידע  מעניין אותו 

מדהימים, אלא הרבה מאוד תושבי מועצה שלא מגיעים לבית הספר פתאום 

דבר שני בשבוע השני המועצה י התלמידים. נוטלים חלק ומגיעים להרצות לפנ

והילדים בכל יום יצאו ₪,  50,000העמידה מערך היסעים בסדר גודל של כמעט 

סיורים ביום,  3סיורים, כמו שאמרתי לכם לכל המקומות שהם בחרו,  3-ל

לחוות את המקום, לראות אותו. בשבוע השלישי חזרו ולמדו במשך שבוע ימים 

זה כשרעיון פוגש צורך, על איזה צורך אני עונה, מישהו  מה זה להיות יזם, מה
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חשב על זה לפניי, מה זה דורש, איך אני ממתג את המותג שלי, מה זה השם של 

המותג, מי הוא הקהל הנמענים שאני צריך, איך אני מוכר, איך אני יוצר קשר, 

מה מי המנכ"ל שיושב ביננו בין חמשת הילדים, מי זה איש קשרי החוץ שלנו, 

חודשים נוספים מנטורים  3זה שיווק. שבוע ימים כזה, ואחר כך במשך 

מהקהילה ליוו אותם, ומה שאתם ראיתם פה זה בעצם היריד של התוצרים 

הנפלאים של הילדים, הם חשבו על רעיונות נפלאים. למשל אחד מהם, מי שיש 

נגי ד בתל לו כסף, אני אומרת לכם שישקיע בזה. היום אנחנו מגיעים לפגישה 

יז את החניון, נכון? הגענו לחניון אנחנו לא יאביב, אז אנחנו יכולים לשים בוו

יודעים אם יש חנייה או אין חנייה. הילדים העלו רעיון שיעזבו את החלק 

הירוק שאומר לנו החנייה פנויה, שמראש נוכל להזמין את החנייה ונשלם אותה 

  -בפנגו

 

 יש את זה היום.     :???

 

 בתוך החניון עוד אין את זה.   :דאי גב' סיגל

 

 יש את זה.   :ישראל פרץמר 

 

 בתוך החניון אין את זה.   :גב' סיגל דאי

 

 זה אומר לך בדיוק באיזה מקום יש חנייה.  :ד"ר עמירה מוסקוביץ'

 

בסדר, זה רעיון של הילדים שהם העלו את הנושא   :גב' סיגל דאי

עיונות אחרים שאני לא אלאה אתכם. הזה, וחשבו ומתגו את זה, ועוד מלא ר

בעצם הילדים חוו באמת תקופה של למידה אחרת, של היחשפות לתחומים 
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אחרים. השנה נעשה את זה גם בשכבת י', תיכון איתן שוקל בימים אלה 

להיכנס לזה, ונפגשנו עם בתי ספר יסודיים כדי שנתחיל, אנחנו רוצים מורים 

 רת, ובעיקר מעורבות קהילתית. שחושבים אחרת, תלמידים שחושבים אח

 

 איך בודקים את ההישגים שלהם בתוכניות?   :מר דוד גמליאל

 

  -בתוך הפרויקטים עצמם, יש מדדים  :גב' סיגל דאי

 

 הם עושים עבודות נכון?   :מר דוד גמליאל

 

בדיוק, עבודות חקר והם מציגים תוצר, מה התוצר   :גב' סיגל דאי

ה המדדים, מהם העלויות שצריך להשקיע במוצר, שלהם, מי הוא קהל היעד, מ

ובכמה ימכרו אותו, ומלמדים אותם לבנות תכנית עסקית, ולאט לאט הילדים 

 ככה נחשפים לתחום היזמות. אני מקצרת, כי דיברתי הרבה ולא תכננתי. 

 

 יש לך תכנית לשנה הזו מה נעשה?     :???

 

אותה עכשיו, שכבה כן, עכשיו אמרתי אותה, אמרתי   :גב' סיגל דאי

י' נכנסים בשנה הזאתי, איתן שוקל בימים אלה יחד עם ההורים לראות -ח' ו

מוסדות. אני כן  5-בתי ספר יסודיים. אני מקווה שב 2-אם זה נכנס גם לאיתן, ו

מועצות מצפון הארץ ראשי הרשויות פנו אליי, פטר אתה זוכר  2-אספר לכם שמ

פנה אליך שמבקש ללמוד והפנית אליי? מהם היו? אתה זוכר מי ראש הרשות ש

אני לא זוכרת איזה מועצות. אני חושבת מטה אשר ועוד מועצה אזורית 

 מהצפון. 
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 מטה אשר היו פה.   :מר פטר וייס

 

היו פה נכון? ועוד אחד. רוצים לבוא ללמוד מה   :גב' סיגל דאי

נה עושים בגזר. אני עושה פה בריף קצר, רציתי לספר לכם קצת על התמו

החינוכית בגזר, מישהי פה מדברת על מערכת החינוך. אני רוצה להגיד לכם 

שמערכת החינוך בגזר היא מערכת חינוך מדהימה, והיא לא ביום ולא ביומיים 

ולא בשנה ובשנתיים שאני מכהנת פה, זה הרבה לפני. הרצוג הוא תיכון שזכה 

כלל בחינוך בפעם הרביעית כתיכון מצטיין, לא רק ברמה הארצית אלא ב

ההתיישבותי. האולפנה, הישיבה ואיתן שבנה הזאת נכנס לבגרויות בפעם 

הראשונה, אנחנו בדרך הנכונה. כשאנחנו מתייחסים בתמונה החינוכית של 

משרד החינוך יש כמה דברים. יש ערכים ואקלים חינוכי, שמדבר על שירות 

על תיכון צבאי ושירות לאומי. אני רוצה שתסכמו ביחד שאתם מסתכלים 

שעושים גם שירות צבאי וגם לאומי. גם  100%הרצוג אנחנו מדברים על כמעט 

בוגרים בצבא, אבל חבר'ה הם הולכים לישיבת  69%בישיבת שעלבים זה 

ההסדר והצבא לא סופר את זה באותה שנה, וזה נקרא מעוכב גיוס, ולכן אנחנו 

 95%דברים על רואים אותם רק בשנה שלאחר מכן שהם מתגייסים. אנחנו מ

 גיוס בכלל רחבי המועצה, וזה לא ברור מאליו. 

 

 ... החבר'ה שיוצאים למכינות קדם צבאיות.     :???

 

נכון, אני דיברתי פה לא על מכינות, זה התמונה   :גב' סיגל דאי

החינוכית כרגע. התמדה ונשירה, באים ותוקפים את מערכת החינוך, אתם 

, יודעים מה זה מערכת חינוך ציב ורית להחזיק ילדים. יש פה כמה שפנו אליי

אני לא אגיד מי, במהלך השנה לגבי תלמיד כזה ואחר, עם כל הקשיים של 

ילדים אנחנו לא בוררים אותם אנחנו לא... שעוברים מבחנים, אני לא רוצה 
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 0.2להגיד עוד בתי ספר אחרים, אנחנו מנסים להכיל את כולם ככול הניתן. 

 2מדינת ישראל שזה יהיה שם, זה אומר שתלמיד או  נשירה הלוואי על כל

מתיכון הרצוג לא סיימו י"ב. עכשיו מה זה נשירה? זה לא ילד שעזב את בית 

הספר, כי מי שעזב את בית הספר ודאגנו לו למוסד חינוכי חלופי, הוא נמצא 

בתוך ההתמדה. נשירה זה ילד שלא נמצא בכלל במערכת החינוך, שמבקש בגיל 

כאלה לצערי הרב, אחד מהם לא יודעת אם קשור או לא קשור, אני  2, לעזוב 16

הוא ספר, לא  15אספר לכם מי מצליח, ישבנו בוועדה פיקוח וכולם בכו שמגיל 

רוצה ללמוד, מנהל עסק, מגלגל עשרות ומאות אלפי שקלים, יושבים ההורים 

.. הוא שלו ואומרים: חבר'ה, מה שלא שכנענו, מה שלא אמרנו, תעשה את זה.

 לא רוצה ללמוד, הוא מסיים בכיתה י"א את הלימודים והוא מבחינתנו נושר. 

 

 הוא בטלוויזיה היה.     :???

 

כן. זכאויות לבגרויות, הזכאויות לבגרויות שאתם   :גב' סיגל דאי

כיתות חינוך מיוחד. אני  6מסתכלים עליהם זה כולל חינוך מיוחד. בהרצוג יש 

שבכל שכבה יש להם באולפנה יש לנו, בישיבה שפעם  לא מכירה הרבה תיכונים

הישיבה הייתה סגרגטיבית היא הייתה ממיינת, היום הישיבה מקבלת אליה 

תלמידים גם מחינוך מיוחד, זה לא ברור מאליו. אנחנו מובילים בחינוך 

יחידות גם במתמטיקה  5-ו 4-ל 3-ההתיישבותי ובמועצות האזוריות במעבר מ

מוזמנים לראות את הגידול המדהים. והמורים מקבלים על  וגם באנגלית, אתם

זה תגמול, תגמול כספי לא בכדי. אני עוברת על זה בקצרה, אתם ככה מבינים 

יחידות. האולפנה בכלל שיחקה אותה  5-אותי, כל מה שאתם רואים זה קופץ ל

יחידות באנגלית שזה  5-נמצאים ב 70%-69%יחידות, מרבית הבנות  3אין לה 

 ים. מדה

אז מה מחכה לנו השנה? מחכה לנו יזמות ושיתוף כפי שאמרנו, פורום רכזים, 
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אני לא מרחיבה כי אין לכם זמן, אנחנו לוקחים את כל רכזי המקצוע 

ומעבירים אותם סדנה כדי להבין מה זה להיות רכז מקצוע, ומה זה לקחת את 

. אותו לשאר המורים בארבעת  המקצוע שאני מרכז בבית הספר, איך אני..

המקצועות המרכזיים, מקצועות הליבה: מתמטיקה, אנגלית, מדעים ושפה. 

פורום מנהיגות חינוכית שיזמנו, תכנית מעברים בתוך הקריה, לשמחתי כבר 

רואים את זה, אנחנו רואים ימי היערכות משותפים של בתי ספר בתוך קריית 

רוצים שייכנסו מנהלים יושבים יחד וחושבים על איזה נושאים הם החינוך. 

לתוך הקריה. א' זה חוסך במשאבים, זה איגום משאבים. דבר שני מתחילים 

. ודבר שלישי הילדים חווים מעברים  לראות מה קורה בכל בית ספר, יש..

ו' לחטיבת הביניים, -נכונים יותר, כי אנחנו מדברים על הילדים בשלב של מ

ה מדהים בעיניי. אז קיבלנו מחטיבת הביניים לעליונה והיועצות יושבות יחד וז

זה ברור, ברור לכולם. אני רואה    פרס חינוך מחוזי, אתם יודעים על זה?

מגיעה לפה משלחת גדולה של משרד החינוך,  8.1.19-בעזרת השם אותנו ב

אנחנו כולנו מתכוננים לעניין הזה, ואני כולי תקווה שבאמת הפעם זה לא יהיה 

א, ושאנחנו נזכה גם בפרס החינוך הארצי, כי פוליטי, ושזה יהיה מקצועי גריד

 מועצה אזורית גזר ראויה לכך. זהו סיימתי. 

 

 סיגל יפה, תודה.   :מר דוד גמליאל

 

 קצר ולעניין.   :מר פטר וייס

 

 עכשיו שאלות.   :גב' סיגל דאי

 

אני רק הייתי אומר, את שומעת בשקופית הראשונה,   :ישראל פרץמר 

אוד למצוינת, חסר לי המאוד פה, כי לפי כל הסקירה מערכת החינוך מטובה מ
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 שלך, יש לנו מערכת חינוך טובה מאוד. 

 

 תודה.   :גב' סיגל דאי

 

אקסטרה ולזה צריך של ה האקסטרהוהמצוינות זה   :ישראל פרץמר 

 לשאוף. 

 

 תודה.   :גב' סיגל דאי

 

 ואת יכולה לתקן את זה.   :ישראל פרץמר 

 

 אתם מוזמנים אני פה. שאלות   :גב' סיגל דאי

 

אני שאלתי ראשון, רציתי לדעת על בית הספר בנען   :מר יוסי כחלון

 ועל עוד בית הספר אחד הדמוקרטי, מה זה נותן? איך לומדים? 

 

תראו יש זרמים, אני לא עושה לך סקירה מעמיקה,   :גב' סיגל דאי

רם אני עושה סקירה קצרה. יש זרמים שונים בחינוך, אחד מהם זה הז

האנתרופוסופי שהגישה שלו אומרת שהילדים לומדים בקצב שלהם, הם 

לומדים בעיקר מחומרים טבעיים, אין ברזל, יש עץ, יש משחקי עץ, חוזרים 

לתקופה של פעם. הילדים פותחים ברוגע ובשלווה ובשירה, ילד בכיתה ב' יכול 

ו  לקרוא, ואם הוא ייקרא בכיתה ו' הכול בסדר, יש לו את הקצב שלו, אנחנ

לומדים בהתאם להתפתחות שלו. קבוצה של הורים לפני שהגעתי למועצה 

ביקשה לפתוח בית ספר כזה אנתרופוסופי, היא הקימה אותו, אני קוראת לזה 

 . ילד בחטא, בניגוד לרצון ראש המועצה, וקבעו עובדה שהוא נמצא בנען
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וראש  לשמחתי ראש המועצה ואני ביקרנו השנה הזאת בבית הספר התרשמנו,

המועצה אמר להם: כדי שיתפתחו זרמים שונים בחינוך במועצה והמועצה 

תיקח את זה עליה, כי זה עלויות כספיות מטורפות, שבסוף יבואו על חשבון 

משהו אחר. אני רוצה לעבור את הבחירות, אני לא מבטיח לאף אחד כלום, 

א לא ידע, אחרי הבחירות נצא למשאל, ונשמע. ועובדה קיימת בעודו דיבר הו

שכבר בנצר רוצים דמוקרטי, ואכן לפני חודש פנו אלינו ואמרו: אנחנו רוצים 

דמוקרטי. זו שאלה שאתם תצטרכו נבחרי הציבור להחליט כמה בתי ספר 

יסודיים יכולים להיות על חשבון המועצה, על חשבון מה זה בא. אני אתן 

ף איילון, זה בית דוגמא קטנה, יש בית ספר שנקרא תלמוד תורה בשעלבים בנו

ספר שהוקם מאוד קטן ואינטימי לצורך מאוד קטן של אוכלוסייה. משנה לשנה 

ויותר תלמידים מבקשים להגיע לשם, ואנחנו בשלב שסגרנו כיתות בבית  יותר 

ספר שלהבת בנים, ואני שואלת את עצמי אם זה ימשיך כך אם בית ספר 

ספר איבדה תקן, ירד לה שלהבת בנים לא יצטרך להיסגר. סגנית מנהלת בית 

מהשכר שלה, פחות תקציב לבית הספר, הוא שורד בקושי, וזה ₪  2,500

המשמעויות הנרחבות שאתם תצטרכו להבין אחר כך כשפותחים בית ספר נוסף. 

 פחות או יותר עניתי? 

 

 סליחה, והדמוקרטי?     :???

 

ם הדמוקרטי עובד על שיטה אחרת. בדמוקרטי הילדי  :גב' סיגל דאי

בוחרים לאיזה שיעורים הם נכנסים, האם הם באים עם נעלים או בלי נעלים, 

האם הם נכנסים לשיעור עכשיו או נשארים בחוץ, זה שיטות שונות של הוראה 

תושבים  250,000שהם נפלאות ויכול להיות שהם מתאימות בעיר גדולה שיש 

ה, ומתוכם תלמידים צריך להבין מ 7,500ראוי שיהיו זרמים שונים. כשיש 

 תצמצם ליסודי, מה המשמעויות של זה. בסוף זה החלטות נרחבות. 
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 אין אפשרות לשלב זרמים בתוך בתי ספר קיימים?   :מר רמי רוזן

 

זה מורכב מאוד, קודם כל משרד החינוך צריך להכיר   :גב' סיגל דאי

ל בזה, וזה אומר לוותר על הקיימים כרגע. שתיים, מנהל בית ספר צריך להובי

את זה באג'נדה שלו, ולראות מה ההיתכנות. כי אם יש כיתה א' אחד של 

ו', כמו למשל צורך של כיתת חינוך  אנתרופוסופי האם אותה כיתה תמשיך עד 

רוצים לשקול גם את זה, אבל אלה דברים שיישקלו רק  מיוחד. והאמת שאנחנו

ן שתקן לאחר הבחירות, לראות מה ההיתכנות של ההורים, ואתה צריך להבי

וילד יכול לעזוב ותקן של כיתה יכול ליפול לנו, 1של כיתה נפתח ונסגר על ילד   ,

  -הורים כאלה. זה מורכב מאוד רמי 20ואז מה? מה עושים עם עוד 

 

.   :מר רמי רוזן .  צריך לשבת ולעשות.

 

נכון, צריך להקים ועדה, יחד עם משרד החינוך   :גב' סיגל דאי

את זה, איזה תקציב מושת על המועצה, מי המורים באיזו מידה הם מתקצבים 

 שיהיו שם, מי הילדים שיהיו שם. 

 

 השאלה אם... אפשר להקים את זה.     :???

 

 אמת, זו בדיוק השאלה, זאת השאלה הגדולה.   :גב' סיגל דאי

 

 יש גבול לדברים.     :???

 

 ועל חשבון מה זה בא.     :???
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אש המועצה עשה השנה הוא הבין אחד הדברים שר  :גב' סיגל דאי

ילך, לא רוצים להיות פה, אז יש את הצורך, הוא אמר: אוקיי, כל דכפין ייתי ו

אנתרופוסופי, באמת כל תלמיד שלא סגר לנו תקן, אני צריכה להסתכל בסוף 

בראייה כוללת טובת הפרט אל טובת הכלל, אם יש ילד שביקש ללכת וזה לא 

 אישורי לימודי חוץ.  240נו השנה פגע בתקנים שלנו שחררנו, נת

 

 מה עשו עם הסעות?   :מר רמי רוזן

 

 ללא אגרות לימודי חוץ וללא הסעות, יש גבול רמי.   :גב' סיגל דאי

 

.   :מר רמי רוזן .  אני שואל.

 

לא, יש גבול. רמי, יש גבול. אנחנו נותנים הסעה   :גב' סיגל דאי

ה אנחנו נותנים את המצ'ינג כשהמשרד נותן הסעה. כשהמשרד מאשר לנו הסע

. אם המשרד לא מאשר המועצה לא יכולה לקחת על 40%, לפעמים 30%של 

 עצמה. עוד שאלות? 

 

קודם כל בשביל לדייק נצר סרני רוצה לפתוח את   :מר פטר וייס

בית הספר הדמוקרטי זה לא בשבילם בכלל, זה משכירים מבנים לתלמידים 

להם תביאו לי התחייבות בלתי חוזרת שכל מחוץ למועצה. התנאי היה, אמרתי 

שקל שייפול בגין חוקים כאלה או אחרים עלינו, כי בית הספר נמצא בתחומי 

המועצה הם לוקחים על עצמם. דרך אגב נען עשו תרגיל, כשפתחו את בית ספר 

המעיין אני התנגדתי, אני דרשתי מהם שיעבירו לי את ההתחייבות הבלתי 

 נו את המבנים ולא חתמו. חוזרת. מה עשו? נען נת
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. עליהם? למועצה אין אחריות על בית ספר   :גב' אלונה ביטן ואין לך..

 בנען? 

 

 לא, אין שום דבר.   :מר פטר וייס

 

 זה בית ספר פרטי בעצם.   :גב' אלונה ביטן

 

  -בשלב זה שום דבר, זה פרטי  :מר פטר וייס

 

הורים משלמים כן, אבל הם לא יכולים יותר, ה  :גב' סיגל דאי

 הם רוצים שהמועצה תשתתף. ₪,  10,000-למעלה מ

 

 אז רוצים.     :???

 

אז מופעל לחץ. עכשיו יש בית ספר, אנחנו בסך הכול   :גב' סיגל דאי

 רשויות אחרות, וזה בעיה.  22-מהתלמידים שם, השאר מ 1/3

 

אבל אם זה בית ספר של המועצה הופך להיות,   :גב' אלונה ביטן

לא אמור להיות של המועצה גם? כאילו הופך להיות, לא שלהם כבר? המבנה 

 הם לא אמורים להפוך, המבנה לא אמור להיות שלך? 

 

אתם צריכים להבין דבר אחד, אם המועצה תחליט   :מר פטר וייס

לקחת על עצמה את הדבר הזה, היא תצטרך גם להחליט מאיפה לוקחים את 

 המשאבים. 
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  בדיוק.  :גב' סיגל דאי

 

-בחינוך, ב₪ מיליון  50נגיד היום אנחנו משקיעים   :מר פטר וייס

 האלה נצטרך להתחלק אחרת. ₪ מיליון  50

 

 הכול סדרי עדיפויות.   :מר דוד גמליאל

 

 אני מניח שיהיה על זה דיון לא?   :תמיר ארזמר 

 

 בעתיד.   :מר פטר וייס

 

 בבוא העת.   :מר דוד גמליאל

 

 אלות? עוד ש  :גב' סיגל דאי

 

.   :תמיר ארזמר   אנחנו דנים במשהו שעוד לא מוכן

 

.   :מר פטר וייס  זה לא מוכן

 

 לא, אבל צריך שתדעו את הדברים.   :גב' סיגל דאי

 

 ברור אבל זה לא הזמן.   :תמיר ארזמר 

 

ואת אומרת שבתי הספר האלה, סליחה אבל שאלה   :גב' אלונה ביטן
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קשטיין וכמו זה בנען אנחנו לא מתקצבים אחרונה, בתי הספר האלה כמו בית א

אותם בכלום? והם בכל זאת נכנסים לכל החישובים של משרד החינוך, כן? 

  -הכול נכנס תחת אותה

 

  -מה זה חישובים? אם יש מיצבים  :גב' סיגל דאי

 

.. בגרויות, כן?   :גב' אלונה ביטן  של.

 

.   :גב' סיגל דאי .  זה המשמעות.

 

 לסכם.  אפשר  :מר פטר וייס

 

מילה אחת קטנה, א' אני רוצה להגיד לכם לחינוך   :תמיר ארזמר 

יפה מאוד, ולהגיד מילה טובה. אני חושבת שעשיתם המון דברים טובים, ויש 

במועצה עודף אנרגיות ומילים כדי לפרסם את כל מה שאתם עושים. נראה לי 

פיץ לפחות שמעודף מלל לפעמים המסר לא נקלט, ואני חושב שאתם צריכים לה

 20-או ה 15-אחד מתומצת את כל ההישגים או את ה A4לנציגי המליאה על דף 

הישגים העיקריים שהגעתם לזה בחינוך, כדי שאנחנו נוכל להעביר את  10או 

מרוב המסר פה והמסרים פה והאורך של המסרים פה, אני חושב המסר הלאה. 

ת מנית המון הישגים שכל הדיון הוא די מתמסמס אנשים זוכרים סלוגנים, א

צריך לתמצת אותם לשורה אחת ולהפיץ בין חברי המליאה דף עם ההישגים של 

החינוך, יש לכם המון הישגים תתמצתו אותם ותפיצו, אני חושב שככה המסר 

יעבור וייקלט בצורה יותר מסודרת, גם בעקבות ההשמצות שאנחנו עוברים 

ה אריאל דווקא זה שמופץ בתקופה האחרונה, אני הייתי רוצה לראות את ז
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 בידיעון של המועצה או בכל דף אינפורמציה אחר. 

 

 עשינו את זה, אנחנו הפצנו.   :גב' סיגל דאי

 

 אפשר להעביר את המצגת אולי.   :מר פטר וייס

 

לא מצגת, המצגת יש בה עודף מילים ועודף ציורים.   :תמיר ארזמר 

כל מה שכתוב בפנים זה לא  אנשים קוראים בחדשות ובעיתון רק את הכותרת,

מעניין אף אחד, כל אחד לוקח עיתון קורא את הכותרות, אולי קורא מאמר 

אחד. זה לא מעניין כל המילים עודף מילים, תתמצתו את המסרים. הדיון היום 

דקות  5דקות עכשיו על החינוך. אם הייתם מקדישים  40לקח, אני מודד פה 

 דקות.  40-היינו זוכרים יותר דברים מאשר ב

 

 דיברתי הרבה?   :גב' סיגל דאי

 

דקות,  40דקות, הדיון על החינוך  40אני אומר   :תמיר ארזמר 

 תשאלי כמה הישגים זוכרים פה, תראי מעט מאוד. 

 

.. חדש לכל השנה עם ההישגים :אריאל הילדסהיימרמר    -הם מוציאים חוברת.

 

  -דאז החוברת תוציא אותה על עמוד אח  :תמיר ארזמר 

 

 זה מה שקורה, זה מה שקורה.  :אריאל הילדסהיימרמר 

 

כתוב בגדול, שכולם יוכלו לקרוא ויהיה פשוט גם   :תמיר ארזמר 
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 לזכור. 

 

אפשר לשנה הבאה סיגל שנביא כבר לפה איזה שהוא  :אריאל הילדסהיימרמר 

 תמצית, בשנה הבאה בשמחה רבה, הערה טובה. 

 

ייחסות בנושא של לימוד שפות? יש איזה שהיא הת  :מר רמי רוזן

  -ללימוד סינית אחרי שראינו את ה

 

אנחנו מדברים על זה אם אפשר להכניס מגמה, כדי   :גב' סיגל דאי

 תלמידים שרוצים.  15לפתוח מגמה אתה צריך לפחות לפחות לפחות 

 

  -עם כל היזמים הגדולים ש  :מר רמי רוזן

 

 שמח, יותר מאשמח. אם הם ירצו אני יותר מא  :גב' סיגל דאי

 

 זו לא שפה פשוטה בכלל.     :???

 

 התשובות אצלך הם קיימות.   :תמיר ארזמר 

 

 אני עונה לכולם.   :גב' סיגל דאי

 

טוב מאוד, כנראה שצריך עוד, אם את צריכה עזרה   :תמיר ארזמר 

 אנחנו נעזור לך. 

 

 תודה.   :גב' סיגל דאי
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 יש לנו עוד נושא.   :מר פטר וייס

 

 זו שנה ראשונה שלך כאן?   :יובל אנוךמר 

 

שלישית, שלישית. שנת לימודים שלישית שהיא  :אריאל הילדסהיימרמר 

 פותחת. 

 

.   :גב' סיגל דאי  עליתי לג'

 

  -בכל אופן מברוק  :יובל אנוךמר 

 

 שנה שלישית, אני פותחת שנה שלישית.   :גב' סיגל דאי

 

.. בשעה טובה, פתחת באמ  :יובל אנוךמר  ת יפה, שמעתי היום את.

הייתה פתיחה יפה מאוד בבית הספר וההתרגשות הייתה גדולה. מקצוע אחד 

פטר פה אמר את זה, מקצוע אחד תמיד אפשר לחנך את הילדים זה טיפול 

בקשישים, זה אף פעם לא ייגמר. זאת אומרת אם את מחפשת מקצוע שתמיד 

דים וטיפול בקשישים. כל יצטרכו אותו, בסופו של דבר זה יהיה טיפול ביל

 השאר באמצע זה הכול משתנה. אז שני המקצועות האלה הם תמיד יהיו. 

 

.. יש לנו   :גב' סיגל דאי כיתות ותיקים, את זה אתם  2אפרופו.

 יודעים? 

 

 כן.   :יובל אנוךמר 
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גם בתיכון איתן וגם באולפנה ואנחנו הולכים   :גב' סיגל דאי

 לפתוח... שלישית. 

 

והשאלה האחרונה, אני לא יודע אם זה קשור הנה או   :ל אנוךיובמר 

לא, עניין פתיחת מעונות הילדים, האם גם לנו יש מעונות? האם המועצה רואה 

בזה בטיפול במעונות הילדים חלק מהטיפול שלה באמת שהמעונות האלה גם 

  -יטופלו

 

  -אריאל יענה לך  :גב' סיגל דאי

 

ג  :יובל אנוךמר    -ם יקבלו פיקוח וגם יהיו ברמה שאנחנוגם יתקבלו 

 

 התחלנו תהליך, אריאל.   :גב' סיגל דאי

 

.. בהרחבה, חילקנו את זה בעצם  :אריאל הילדסהיימרמר  הקריא פטר במידע.

שלבים אנחנו בשלב של המיפוי, פנינו להנהגות היישובים, פנינו לכל  3-ל

יות לצערנו יש עוד הציבור בפייסבוק, קיבלנו כבר כמה עשרות מסגרות פרט

מסגרות שחוששות שלא נעים להם, כל מיני שיקולים אני לא רוצה להגיד של 

מה חוששות לבוא למועצה ולעדכן. אנחנו פועלים בכמה מישורים כדי להשלים 

את הרשימה. צריך להבין בעצה אחת גם עם היועץ המשפטי, אין לנו סמכות 

יכולים לבוא ולעשות אכיפה על  , אנחנו לא0-3חוקית זה לא חוק חינוך חובה 

ילדים. אנחנו כן יכולים, וזה הקו של  10פעוטון של סבתא שושנה ששומרת על 

, שאנחנו נפרסם מי עומד בו ומי לא, וזה יהיה תקןפטר, לעשות איזה שהוא תו 

לעמוד באותו תו תקן, אחרי הבחירות הסביר פטר אנחנו בכוונה התמריץ 
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ה, מובילה את העבודה הזאת אגב אביגיל עם למנות גם מפקח במחלקת רווח

צוות היגוי של הנהלת המועצה כולל השירות הפסיכולוגי, החינוך וכו'. אנחנו 

בעזרת השם נסיים עם המיפוי נעבוד לשלב של תו התקן, והשלב השלישי זה 

 הפיקוח, אבל אי אפשר למנות עכשיו כוח אדם אז יהיה כמובן אחרי הבחירות. 

 

 תודה רבה.   :מר פטר וייס

 

 תזכור רק דבר אחד שהשם עוזר למי שעוזר לעצמו.   :יובל אנוךמר 

 

.   :מר פטר וייס  נכון

 

.  :אריאל הילדסהיימרמר   יפה, קניתי

 

תודה רבה סיגל היה ממש סקירה מאלפת, עשייה   :מר פטר וייס

 טובה, ראיתי את זה היום, היא הרגה אותי היום, הובילה אותי לכל בתי הספר.

 אם הייתי עושה את זה פעמיים בשבוע בטח הייתי יורד במשקל. 

 

 

 

 

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 הוספת סעיפים מחוץ לסדר היום.  *

 

 תב"רים מחוץ לסדר היום.  5להעלות ר פה אחד : הוחלט לאשהחלטה

 

 להעלות נושא אישור עדכון בעלי זכות חתימה: הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 מחוץ לסדר היום.  בביה"ס שחקים ושדות איילון

 

אישור מספר חברי ועדים להעלות סעיף : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 . מחוץ לסדר היום מקומיים יישובים ללא זהות ועדים

 

 .580אישור פרוטוקול מליאה מס'  .2

 

 .580פרוטוקול מליאה מס' : הוחלט לאשר פה אחד החלטה
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 אישור תב"רים. .3

 -התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 12/08/2018ועדת הכספים 

 א. תב"רים חדשים 
 

מס' 

 תב"ר

 הבהרות מקור מימון ₪סכום  שם תב"ר              

סימון כבישים  691
-והתקני בטיחות

 2018לשנת 

50,000    

21,429  
71,429 

 

 משרד התחבורה

 קרנות הרשות

 

 12/08/2018ועדת הכספים 

 א. עדכון תב"רים קיימים 
 

 

מספר 

 תב"ר

 מקור מימון ₪סכום  שם תב"ר

 

 הבהרות

בניית מוסד חינוכי מקיף  495
 בסתריה

 )בי"ס איתן(

 6,581,997      

 19,719,768    
 5,512,372      
 אושר -       31,814,137 
 1,170,188         - 

 הגדלה
 69,690              - 

 הגדלה
(1,239,878-     ) - 

 הקטנה
 31,814,137 
 

 מפעל הפיס

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
 משרד החינוך
 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

 
 
 

 תשתיות הקפיות
 תוספות אחוזיות

562 
 

 אושר -        300,000  וכנית מתאר כוללנית ת

 אושר -     1,650,000 
 הקטנה -(     -665,707)
 הגדלה -     1,040,000 
 2,324,293 
 

 משרד החקלאות

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 משרד החקלאות
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ציוד למחשבים למעבדות  578
 בית ספר איתן והרצוג

 אושר  -       350,000 

 הגדלה -           2,358 
 הקטנה -       ( - 2,358)
 350,000 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 משרד החינוך

 

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

580 
 

בניית גני ילדים יציץ 
 ורמות מאיר 

 אושר -    1,752,475 

 אושר -       916,902 
 הקטנה -(     - 21,852)
 2,647,525 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 הרשות קרנות

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

597 
 

 אושר -     876,238  בניית גני ילדים פתחיה 

 אושר -     605,331 
 הקטנה -(     - 9,146)
 1,472,423 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

קוב  1רכש מיכל מים  621
 2015נגרר 

 אושר -    11,700 

 הקטנה -   (  - 200)
 11,500 
 
 

 משרד הפנים

 משרד הפנים

פרויקט הסתיים 
 סגירת תבר -

669 
 

 –בינוי בית ספר איתן 
 השלמת פרוגרמה

 )מקיף סתריה(

14,347,641 

2,512,752 
 אושר -       16,860,393

841,454            - 
 הגדלה

17,701,847 
 

 משרד החינוך

 קרנות הרשות
 

 משרד החינוך
 

 

 
 

 ת אחוזיותתוספו

672 
 

 אושר -  1,200,000 מגרש שחבק 

 אושר -     262,962
 הגדלה -     600,000
 הגדלה -     131,481

2,194,443 
 

 קרן המתקנים

 קרנות הרשות
 קרן המתקנים
 קרנות הרשות

תוספת מגרש 
שחבק )מגרש 

 שלישי(.

שפוץ ושדרוג מבנה  683
 הרצוג

 אושר -    1,073,660

 הגדלה -       460,140
1,533,800 

משרד החינוך 
(70%) 

 קרנות הרשות
 
 

 

השלמת פיתוח משמר  686
 דוד

 אושר -      320,000

 הגדלה -        72,797
392,797 

 

רשות מקרקעי 
 ישראל

רשות מקרקעי 
 ישראל
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 גן ילדים נצר סירני 681
 

 אושר-         600,000

 הגדלה -        400,000
1,000,000 

 קרנות הרשות
 השתתפות הישוב

 

 קידום מימון

     

     

     

     

 
 

 

 -התב"רים כלהלן:: הוחלט לאשר פה אחד את החלטה

 ב. סגירת תב"רים  שהסתיימו

 30.06.2018נכון ליום 

 
 

מספר 

 תב"ר

 ביצוע שם תב"ר              

)₪( 

 הערות 

  1,558,836 מועדון נוער גני יוחנן 331

  199,997 דהקידום תכנון חול 455

  200,000 פיתוח ותשתיות מושב עזריה 500

  55,000 פיתוח סתריה 522

  105,946 פיתוח עזריה 523

  1,141,829 בניית גן ילדים ישרש 549

  80,000 תכנון כביש גישה לנצר סירני 569

578 
ציוד למחשבים למעבדות בית ספר איתן 

 והרצוג
350,000  

  2,647,525 יץ ורמות מאירבניית גני ילדים יצ 580

  1,307,233 בניית גני ילדים בית חשמונאי 581

  1,472,423 גן ילדים מושב פתחיה 597

  11,500 2015קוב נגרר  1רכש מיכל מים  621

  650,002 תיקון ושיקום מערכת המים בבית חשמונאי 630
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  2,297,361 שיפוי בגין הפקעת מקרקעין מכפר שמואל 657

  3,390,873 יפוי בגין הפקעת מקרקעין ממבוא חורוןש 658

  6,313,320 פיצוי מקרקעין הסוכנות היהודית 659

    

    

 

 ג. אישרור תב"רים 

 30.06.2018נכון ליום 
 (.30.6.18)תברים שאושרו ולא הייתה בהם פעילות במהלך שנים עשר חודשים עד  

 

מספר 

 תב"ר

יתרה  שם תב"ר 

 )₪(לביצוע 

 הערות

  117,694 בניית בית כנסת בקיבוץ גזר 383

  99,000 פיתוח כפר בן נון 609

  232,000 פיתוח בכרמי יוסף 611

  39,000 פיתוח פדיה  617

  2,000,000 מבנה לוועדה לתכנון כולל חניה 629

תכנון סלילת כביש גישה למושב  649
 נען -יציץ 

 תכנון מפורט )משרד התחבורה( 150,000

סיוע באחזקת בסיסי מג"ב  650
2016 

התחייבות אושרה במשרד הפנים  30,000
 נמצא כרגע בביצוע – 21/5/2017ב

 
 
 
 
 
 
 
 

קוב נגרר  1רכש מיכל מים  651
2016 

התחייבות אושרה במשרד הפנים  11,700
 נמצא כרגע בביצוע – 21/5/2017ב

קוב  2רכש שני מיכלי מים  652
 גמישים

 במשרד התחייבות אושרה  11,400

נמצא כרגע  – 21/5/2017הפנים ב
 בביצוע

התחייבות אושרה במשרד הפנים  30,000 2016שדרוג מחסן חרום  653
 נמצא כרגע בביצוע – 21/5/2017ב
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 . 2018אישור עדכון תקציב המועצה לשנת  . 6

 

 .2018עדכון תקציב המועצה לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 .בביה"ס שחקים ושדות איילון ן בעלי זכות חתימהאישור עדכו .9

 

אישור מורשה חתימה: בבית ספר שחקים : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

, סיוון אלעד גוטליבבחשבון ההורים ובחשבון השוטף את אפרתי אילה במקום 

בבית ספר שדות איילון בחשבון ההורים ובחשבון השוטף את אילן שתם 

 במקום אהובה פוקס. 

 

 .אישור מספר חברי ועדים מקומיים ויישובים ללא זהות ועדים .10

 

מספר חברי ועדים מקומיים ביישובים את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 . ע"פ הרשימה המצ"ב שאין בהם זהות ועדים

כמות בעלי זכות  שם היישוב
 בחירה

מס' חברים בקדנציה 
 הנוכחית

המלצות המועצה 
למספר חברים בקדנציה 

 הבאה
 7 7 1,808 ף איילוןנו

 7 7 1,501 בית חשמונאי
 7 7 1,463 כרמי יוסף

 7 7 988 מצליח
 7 7 901 כפר בילו

 5 7 630 חולדה
 5 5 475 בית עוזיאל

 5 5 249 גני  הדר
 5 5 534 גני יוחנן

 5 5 834 יד רמב"ם
 5 5 587 יציץ

 5 5 732 ישרש
 5 5 547 כפר בן נון

 5 5 584 כפר שמואל
 5 5 411 מר איילוןמש
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 5 5 483 משמר דוד
 5 5 824 סתריה
 5 5 804 עזריה
 5 5 596 פדיה

 5 5 621 פתחיה
 5 5 562 רמות מאיר

 5 5 728 שעלבים
ישוב שיתופי זהות  393 קיבוץ גזר

 ועדים
 

ישוב שיתופי זהות  1,326 נען
 ועדים

 

ישוב שיתופי זהות  598 נצר סרני
 ועדים

 

 


