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  מידע. .1

שנת הלימודים תשע"ז נפתחה במועצה ברגל ימין   :מר פטר וייס

דות החינוך במועצה. תלמידים וילדים במוס 7,500-בהשתתפות של למעלה מ

להיערכות מוקדמת וטובה מצד כל הגורמים, הפתיחה המוצלחת היא הודות 

וכאן המקום להודות לעוסקים במלאכה. בהמשך תקבלו סקירה מפורטת 

ממנהלת אגף החינוך שנכנסה ברגל ימין. החודש נפתחה שנת החוגים במועצה 

ו 3,000-בהשתתפות של שיא של למעלה מ אזרחים ותיקים. ילדים, מבוגרים 

בהמשך להקמת השלוחה החדשה במשמר דוד חולדה מפעילה המועצה השנה 

חוגים שונים ומגוונים בתחומי הספורט מוסיקה מחול העשרה  100-למעלה מ

ועוד, מודה לכל השותפים לעשייה. בשבוע שעבר קיבלה המועצה פרס ניהול 

ני מברך את כספי תקין ממשרד הפנים בטקס מכובד במעמד שר הפנים, וא

העוסקים במלאכה כמובן. יוזמות לחידושים רבים שחנכנו לאחרונה, פתחנו 

כיתת ותיקים בבית ספר איתן, אנחנו מקיימים הרצאות וסרטים סביבתיים 

ביישובים. בקרוב פותחים קורס שיווק מיוחד ברשתות החבריות. מתוכנן כנס 

רים שמתחילים לתיירים ויזמים, מקיימים סדנאות מיוחדות להורים צעי

הקמנו אתר חדש בשבועות הקרובים הכשרה נוספת של צוותי צח"י ביישובים. 

ומיוחד לרישוי עסקים במועצה, ואתר חדש ומונגש בספרייה האזורית. הוספנו 

מספר חדש בחיוג מהיר למוקד *לגזר ועוד ועוד, מומלץ לעקוב אחר פרסומי 

 המועצה בפייסבוק באתר ובעיתון. 

.. השתתפו בשלושת ימי הפסטיבל חוויה בכרם השלישי שארגנה המועצה,  על.

האורחים נהנו מהופעות להקות מקומיות, ירידי אומנים מקומיים, סדנאות, 

הפעלות לכל המשפחה. ולראשונה שילבנו בפסטיבל גם אירוע סובב שעלבים 

בהצלחה, תודה לכולם. כמובן זה רכיבת אופניים סובב שעלבים. ביום רביעי 

נקיים אירוע הרמת כוסית לחג, כולם מוזמנים.  14:30בשעה  28.9.16הקרוב 

 תודה רבה. 
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 .564-ו 563אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 

, מי 564, 563סעיף שני, אישור פרוטוקול מליאה   :מר פטר וייס

 בעד? תודה רבה. 

 .564-ו 563מליאה מס' הפרוטוקול את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 תב"רים.אישור  .3

 

 , אישור תב"רים, דוד. 3  :מר פטר וייס

 

קיבלתם אחרי דיון בוועדת כספים את התב"רים   :מר דוד גמליאל

שאנחנו מבקשים לאשר. ישנם שני פרקים, תב"רים חדשים לאישור ועדכון 

גן ילדים בכרמי יוסף  כפי ₪,  1,250,000תב"רים קיימים. תב"ר ראשון זה 

ון תב"רים קיימים יש תכנית מתאר כוללת של שרשום בנושא המימון. עדכ

₪.  400,000-אנחנו מגדילים את התקציב שאושר ב₪,  1,950,000המועצה על 

בינוי כיתות באולפנת שעלבים, אנחנו מאזנים את המערכת ככה שנוכל לחתום 

חוזה עם קבלן, בעתיד חלק מהסכום הזה, חלק גדול ממנו יתקזז על בסיס 

תב"ר ₪.  5,562,080ם ממשרד החינוך, הסכום הוא תוספות שאנחנו מקבלי

נוסף לעדכן זה בינוי כיתות בית ספר חדש כנ"ל עתידים, קיבלתם אותם בדף 

 בדו"ח עצמו.  2מספר 

 

 אתה גם קיבלת אותם בוועדת כספים.   :מר יוסף )ג'ו( לוי

 

וגם בוועדת כספים אישרת אותם. בקיצור אותו דבר   :מר דוד גמליאל



 מועצה אזורית גזר
 1625.09.20, ראשוןמיום , 565מס' מליאה מן המניין ישיבת 

 

 6 
 

כך שסך התב"ר יהיה ₪  1,166,000-נו מאזנים את התב"ר בגם פה אנח

 שאלות? ₪.  5,358,580

 

יש שאלות? מי בעד לאשר את התב"רים לפי הרשימה   :מר פטר וייס

 המצורפת? תודה רבה פה אחד. 

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

 

 09/2016ועדת הכספים 

 תב"רים חדשים לאישור א.
 

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא              

₪ 

 הבהרות מקור מימון

 740,000 גן ילדים כרמי יוסף חדש
510,000 

1,250,000 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

 קידום מימון ע"י המועצה.
 מאושר ע"י משרד החינוך

     

 

 09/2016ועדת הכספים 

 ב. עדכון תב"רים קיימים

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא

₪ 

 מקור מימון
 

 רותהבה

תוכנית מתאר כוללנית  562
 של המועצה

 אושר -          300,000 
 אושר -       1,250,000 
 הגדלה -          400,000 
 1,950,000  
  

 

 משרד החקלאות
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 השלמת מימון יועצים
 
 

בינוי כיתות אולפנת  625
 שעלבים

 אושר -  4,393,080
1,169,000 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
יתקזז בעתיד מתוספות 
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5,562,080 
 

 (15%הנדסיות  )

בינוי כיתות בי"ס חדש  623
 )עתידים(

 אושר – 4,192,580
1,166,000 
5,358,580 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
יתקזז חלקית בעתיד 

מתוספות הנדסיות 
(15%) 

 

     

 
 .2015אישור  דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  .4

 

וייסמר  . 2015אישור דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  4סעיף   :פטר 

 דוד. 

 

 אם יש שאלות אני אענה.   :מר דוד גמליאל

 

. דף מלא הערות "המון הערות עד היום"השנה היו   :תמיר ארזמר 

 שלא כתוב בו שום דבר. משרד הפנים כנראה לא מצא ליקויים. 

 

 !לא כנראה, לא מצא  :מר דוד גמליאל

 

 לא מצא ולא היה לו מה לכתוב.   :תמיר ארזמר 

 

 לא מצא כנראה הוא בסדר.   :מר פטר וייס

 

אז אני רק רוצה להגיד תודה לכל מי שעשו במלאכה,   :תמיר ארזמר 

 ליו"ר, לאריאל, לדוד, לאיתי, לכל עובדי המועצה היקרים, תודה רבה. 
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פי יש שאלות? טוב, מי בעד אישור הדו"ח הכס  :מר פטר וייס

? תודה רבה. כמובן תמיר תודה על הבדיקה 2015המפורט לשנת והדו"ח 

 המעמיקה שעשית. 

 

 .2015את דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור חילופי גברי בוועדות המועצה. .5

 

בוועדות המועצה. הנושא   גבריאישור חילופי   :מר פטר וייס

יוחנן פרש, הוועדות שהוא היה בהם חבר אנחנו הראשון, מאחר ואיציק 

אני חושב שסיגל בוועדת מל"ח,  .חינוך ףאגממבקשים להעביר את זה לסיגל 

השקעות, ועדה למאבק בנגע הסמים ואלכוהול במקום איציק, זה אחד. מי 

בעד? תודה רבה. יו"ר ועדת החינוך התפטר רוני סולימאני קודם כל אני מודה 

הקדיש ועשה עבודה טובה, אני מבקש למנות במקומו את לו על הזמן שהוא 

 אמיר קרסנטי מכפר שמואל. 

 

 אמיר באמת?     :???

 

 לא מכירים?   :מר פטר וייס

 

 בטח שמכירים.     :???

הרבה שנים היה בהנהגת בתי ספר, עשה עבודה   :מר פטר וייס

מאני ואני טובה. ביקשנו ממנו, דרך אגב מי שהמליץ עליו זה היה רוני סולי

 מבקש לאשר אותו. 
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 שיבוא שנכיר אותו.     :???

 

אם אתם מאוד רוצים אני אזמין אותו לישיבה   :מר פטר וייס

 הבאה. מי בעד? פה אחד, תודה רבה. 

את חילופי גברי בוועדות המועצה: סיגל דאי : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

ועדה למאבק בנגע בוהשקעות, בוועדת תחליף את איציק יוחנן בוועדת מל"ח, 

. אמיר קרסנטי התמנה ליו"ר ועדת חינוך במקום ואלכוהול המסוכנים הסמים

 רוני סולימאני. 

 

 . 2016-2017אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקטים של מפעל הפיס לשנים  .6

 

אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקטים של  6סעיף   :מר פטר וייס

 , דוד. 2016-2017מפעל הפיס לשנים 

 

מפעל הפיס בבואו לממן פרויקטים הוא מעביר את   :מר דוד גמליאל

הכספים באופן ישיר לגורם המבצע. לצורך העניין כל רשות מקומית נדרשת 

לפתוח חשבון בנק עזר שדרכו מפעל הפיס, חשבון בנק של המועצה, מעביר את 

יע הכסף לקבלנים הרלוונטיים שזוכים במכרז. מפעל הפיס מבקש לקבל או מצ

לקבל החלטה שהמועצה מאשרת פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל 

, לכל פרוייקט שימומן ע"י מפעל הפיס. יובהר כי לכל 2016-2017לשנים 

  פרוייקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 מה זה בנק דקסיה?     :???

 

שימומן על פעם אוצר שלטון מקומי. לכל פרויקט   :מר דוד גמליאל
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ידי מפעל הפיס, יובהר שלכל פרויקט כאמור ייפתח חשבון בנק נפרד. הפרויקט 

נגמר מפעל הפיס מזרים דרכו את הכסף לקבלן, אנחנו מרימים כוסית הכול 

 נגמר יפה, החשבון נסגר. 

 

  -מי אחראי על החשבון ומי  :מר חיים אלקובי

 

 אנחנו, החשבון שלנו.   :מר דוד גמליאל

 

 המועצה, אותם בעלי זכות חתימה.   :ן סומךעו"ד ח

 

 פטר ואני.   :מר דוד גמליאל

 

 בעלי זכות חתימה?     :???

 

 אותו דבר, פטר ואני.   :מר דוד גמליאל

 

 תודה רבה. מי נגד? מי נמנע? מי בעד?   :מר פטר וייס

פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 , לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.2017 -ו 2016בע"מ בשנים 

 יובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראל.

 

 פתיחת שנת הלימודים התשע"ז דיווח וסקירה מנהלת אגף החינוך.  .7

 

טוב, הסעיף האחרון אחרון חביב. כדרכנו בקודש עם   :מר פטר וייס
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נהלת אגף החינוך תיתן לנו סקירה על פתיחת שנת מפתיחת שנת הלימודים 

 הלימודים. בהזדמנות זו נאחל לה גם הצלחה בתפקידה הלא קל. 

 

 הקשה.     :???

 

בשבילה שום דבר לא קשה. היא באה ממערכת גדולה   :מר פטר וייס

 .  מאשדוד, אחרי שעשתה פה סטאז'

 

 ובאשדוד מבכים על זה שהיא הלכה.   :עו"ד חן סומך

 

ערב טוב, האמת שאני מאוד מאוד נרגשת להיות   :' סיגל דאיגב

  -במליאת מועצה

 

 אני לא מאמין, את נרגשת?   :מר פטר וייס

 

אני נרגשת. אני ממש שמחה לראות פה הרבה מאוד   :גב' סיגל דאי

אנשים שאני מכירה באופן אישי וזה עושה את האווירה הרבה יותר נעימה, 

רמי רוזן שאפילו יצא לי לעבוד איתו והוא לא אמר לי החל מיובל, יוסי וסרמן, 

 שלום. 

 

 לא הכרתי אותך.   :מר רמי רוזן

 

 לא הכרת? עכשיו אתה זוכר אותי?   :גב' סיגל דאי

 

 השתנית.   :מר רמי רוזן
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השתניתי, גם אתה דרך אגב גידלת זקן לא היה לך   :גב' סיגל דאי

 אז. אלונה ביטן, עירם, רמי. 

 

 חד( )מדברים י

 

אוקיי אז אני אומרת שאני מכירה לא מעט אנשים   :גב' סיגל דאי

ונעים לי לחזור על השמות זה רמי, זה אלונה ועירם ורמי מיכאלה, ותמיר 

.. אבי אבוטבול, ישראל פרץ, משה  וייס שעבדנו שנים רבות. חמני. מנצר, רפי 

הלך השנים סויסה, יהודה גבאי, יוסי כחלון וג'וי שכולכם עבדתי איתכם במ

שעבדתי במועצה אזורית גזר. אני מוקירה תודה על הבחירה שלי, ואני מקווה 

שאני לא אאכזב. אני רוצה להתחיל בסקירה קצרה מאוד מאוד, אמרו לי 

שאתם חסרי סבלנות. זה מה שאמרו לי אז אני מכינה את עצמי אל הקהל שיש 

 לי. 

 

 רות. פשוט מאוד הרגיל אותנו פטר לישיבות קצ    :???

 

פתחנו את יום הלימודים יחד עם ראש המועצה,   :גב' סיגל דאי

מהנדס המועצה, גזבר המועצה, מנכ"ל המועצה, רחלי היא מנהלת מחלקת בתי 

הספר בסיור בכל רחבי מוסדות החינוך במועצה בכל בתי הספר במועצה, 

והתכבדנו לפתוח יחד עם ילדי כיתות א' בבית ספר היסודי החדש בקריית 

חינוך הדרומית, קריית חינוך סתריה. ואני מציגה לכם פה תמונות. היה טקס ה

. אני רוצה להציג בפניכם את נתוני מערכת החינוך כפי  מרגש לקבלת כיתות א'

תלמידים  456שהם היום בתשע"ז. לשמחתנו הרבה יש גידול של בסך הכול 

 משנה שעברה, גידול משמעותי ומבורך. 
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???:     .  כן ירבו

 

אנחנו מקווים רק שהמערכת תלך ותגדל. בסך הכול   :גב' סיגל דאי

תלמידים, בתוך בתי הספר התיכוניים  138בתוך בתי הספר היסודיים גידול של 

תלמידים בסך הכול.  456ילדים, ובכלל  69תלמידים, בתוך גני הילדים  249

ספר בתי  7-בתי ספר על יסודיים ו 4מוסדות חינוך במועצה,  11כיום יש 

אוקיי, אז מה עם התוכניות יסודיים יחד עם בית הספר היסודי החדש. 

החינוכיות לשנת הלימודים תשע"ז? בראש ובראשונה אנחנו נערכים לפתיחת 

בית ספר נוסף בכרמי יוסף, קיימת ועדה אנחנו נמצאים בשלב של תכניות 

פר אדריכליות המותאמות למשרד החינוך בהתאמה לעשור הבא, כדי שבית הס

יהיה גם יפה וגם נכון מהבחינה התכנונית שלו, שלא נצטרך לעשות תיקונים 

בשנים הבאות עליו. מעבר בתי הספר היסודיים לניהול עצמי. כל בתי הספר 

היסודיים במדינת ישראל עוברים לניהול עצמי, בתוך מחוז מרכז המחוז 

כנסת לניהול שאנחנו שייכים אליו. מועצה אזורית גזר זו המועצה האחרונה שנ

העצמי. למעשה בגדול עד היום כל בתי הספר במועצה התנהלו בסגנון של ניהול 

עצמי, התקציבים הועברו אליהם בתי הספר מנוסים בעניין הזה. כרגע אנחנו 

עושים את המעבר בצורה פורמלית, יש סל תלמיד שנבנה בימים אלה יחד עם 

פדגוגי שנכנס אל בתי הספר בנוסף יועץ  רמהאיועץ של משרד החינוך בחברת ק

וילווה אותם בתוך המעבר הזה. כל התוכניות הלימודיות  מטעם משרד החינוך 

שבתי הספר נהגו לכתוב עד היום יש להם פורמט חדש והם ילמדו לכתוב תכנית 

תלוית תקציב, שפה חדשה אנחנו בתוך זה כרגע. הטעמת חזון החינוך, בשנה 

חנן שאני מוקירה ומעריכה רבות בנה חזון שעברה קודמי בתפקיד ד"ר יצחק יו

יחד עם ועדת החינוך ביחד עם ועדות היגוי שברחבי המועצה, החזון נכתב והוא 

בכל מוסד חינוכי קיים במועצה. כרגע אנחנו צריכים להטמיע אותו בתוך 
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תהליכים פדגוגיים בתוך כל אחד ממוסדות החינוך שכל המורים יכירו את זה 

ה אנחנו נכנסים לתוך ההטמעה. בניית פורום מנהלים וכל התלמידים. השנ

יישובי, אני מבקשת לבנות פורום של המנהלים, עד היום היו פגישות של 

המנהלים יחד עם מנהל אגף החינוך, כשבפגישות בעצם הועבר מידע שוטף. אני 

רוצה לבנות פורום שיש בו תוכן שילווה לאורך כל השנה יחד עם המנהלים, 

יועץ שילווה אותנו תכנים, הרצאות, פורום שייתן שפה אחידה לכל אנחנו נבחר 

המנהלים בתוך המועצה שלנו. פיתוח מקצועי של מורים מובילים פדגוגיה. 

מכון ברנקו וייס מוביל, ויש לנו פה נציג של בית הספר שיכול לספר לכם עד 

בתוך כמה זה נעשה בצורה מדהימה. מוביל תהליך של מורים מובילים פדגוגיה 

בתי הספר הרצוג ואיתן. היום מדינת ישראל המנכ"לית מבינים שחייבים לפתח 

מורים מובילים, מורים שהם יעברו הכשרה והם יהיו השגרירים בתוך בית ספר 

לתוך הצמחת קהילות מורים מובילים. אנחנו רוצים יחד עם ברנקו וייס לעשות 

ית ספר שתהיה רכזת את זה לא רק בתוך בתי הספר התיכוניים, אלא בכל ב

פדגוגית שהיא זו שתדבר, תשב יחד בשולחן עגול עם כל הרכזים של בתי הספר 

בתוך המועצה, ואנחנו נבנה תכנית שדרה פדגוגית לכל בתי הספר, שפה אחת 

תהיה בין בתי הספר על שדרת היסוד הזאת כל בית ספר כמובן יוכל להכניס 

שלו, את האמונה שלו, אבל השוני את הסגנון שלו, את הערכים  ,את הצבע שלו

תיישר כולנו לקו נכרגע בין בתי הספר מבחינה פדגוגית הוא רב ואני רוצה ש

הקמת מרחבי למידה מתוקשבים משותפים, אנחנו רוצים לפתוח אמצעי. 

פיילוט של כמה בתי ספר שיכנסו לפלטפורמה תקשובית של מרחבי למידה 

א מסוים אותה כיתה בשכבה שלה משותפים בתוך בית ספר, כיתה שתלמד נוש

תוכל לראות את התוצרים שלה, שכבה מעליה שכבה מתחתיה, יהיה שיח 

מתוקשב בתוך בתי הספר עם ההורים עם התלמידים בין הכיתות השונות 

ואפילו בין בתי ספר. אנחנו כרגע הקשבנו לרעיון הזה נשמע מדהים, אני צריכה 

בתי הספר. בית ספר שיש לו להציג את זה בעוד כשבועיים לכל מנהלי 
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פלטפורמה של רכז תקשוב שיכול להחיל את זה ולהוביל את זה אנחנו נשמח 

ייכנסו לפיילוט ונלמד תוך כדי השנה איך זה עובד.   שהם 

העמקת תכנית גישור בין המגזרים השונים במועצה, לא סוד הוא שהמועצה 

 25השונים שלה, האזורית גזר מאוד מגוונת ומאוד מיוחד בתוך היישובים 

יישובים צבעוניים, כל אחד הם הייחוד שלו, יש פה חילוניים ודתיים, אנחנו גם 

פועלים זה התחיל בשנה שעברה, השנה זה התבסס יותר, גם תכנית בית בתי 

הספר הדתיים לבין בתי הספר החילוניים וגם שני בתי הספר של ברנקו וייס 

ם שני בתי ספר ערביים אחד בדרום התיכוניים איתן והרצוג פועלים במקביל ע

ביישוב בדואי ואחד בדרך למבשרת, שכחתי את השם של בית הספר אם אתה 

ושיפור חזות חצרות בתי הספר. המועצה זוכר אותו? לא זוכר אותה. עין ראפה. 

משקיעה מיליונים רבים בחינוך התלמידים, בתוכניות, בריווח כיתות, 

יש עוד מה לשפר בחזות בתי הספר  בתוכניות מדהימות שנעשות, לטעמי

בחצרות, והייתי רוצה שהשנה נתחיל בפיילוט, ואני רוצה להתחיל בקריית 

חינוך שעלבים. היום הייתה ישיבת התנעה ראשונה עם מנהלי המוסדות שם. 

קול קורא של משרד החינוך, אני מקווה שנמלא אותו וגם  אייצ 2017בתחילת 

 ג בעניין הזה. נוכל לקבל תקצוב ולעשות מצ'ינ

 6. השלמת בינוי אולפנת שעלבים 2017-2018תכניות בינוי לשנת הלימודים 

כיתות, השלמת הבינוי וחתימת חוזר כרגע עם הקבלן כפי שדוד אמר. בניית 

. שיפוץ מבנה ח' והמעבדות, אני תכף 2017אודיטוריום סיום עבודה באוגוסט 

ה תיכון איתן, זה נמצא אראה לכם תמונה. השלמת חלק נוסף של הפרוגרמ

כרגע בתכנון. יהיו כיתות נוספות, ספרייה ואודיטוריום שישמשו את הקריה 

כיתות ומנהלה ישנה. יש הבטחה   6כיתות, בניית  6הדרומית. ציון תוספת 

. אני אספר לכם 2017ממנכ"ל מינהל הפיתוח מסמנכ"ל מינהל הפיתוח לתקצוב 

הפיתוח, חזרתי על כל אותם צרכים שנסעתי לפני שבוע לתמיר משה סמנכ"ל 

שיש למועצה במוסדות החינוך לבינוי, יש היענות רבה וכפי שהוא נהג עד היום 
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אני מקווה שנמשיך בשיתופי פעולה מדהימים למען מוסדות החינוך. בניית 

... מסמכי קרקע נמצאים בחתימות, כפי שאמרתי  יסודי חדש בכרמי יוסף, 

היום תשע"ט. ובניית כיתות גן בהתאם תכנון מתקדם, הצפי שנתיים מ

להרשאות משרד החינוך, על הפרק כרגע קיבוץ שעלבים, כפר בילו, נען וכפר 

שמואל, לכל אלה יש כבר הרשאות תקציביות. אותם יישובים כמו נצר, חולדה, 

משמר איילון ומשמר דוד ממתינים לסיור יחד עם, יש לנו עכשיו מתכנן חדש 

חילופי גבר משרד החינוך, קבעתי איתו סיור על מנת  יש חילופי תפקידים שם

 . 2017להראות לו את הצורך בשטח ואני מקווה מאוד שגם הם ייכנסו לבינוי 

 

 ... כרמי יוסף, נכון?     :???

 

כרמי יוסף אושר, אני לא מציגה מה שאושר הוא   :גב' סיגל דאי

ודק. כן, כרמי כבר שם. בוא נראה, פספסתי את כרמי יוסף פה? אכן אתה צ

יוסף שם, על הפרק גם כרמי יוסף, מתנצלת. בית ספר גוונים אני מציגה לכם 

יה. ביסודי כאן שני דברים שנעשו השנה מעבדה חדשה, חצר מוסיקלית יפהפי

החדש כבר הושלמה חצר, נעשו שם דברים מדהימים במהלך הקיץ, עשינו סיור 

ים אלה צריכים לקבל הצעות נוסף לראות מיפוי של צרכים בחצר. ואנחנו בימ

מחיר ולראות איפה זה עומד. כמו כן אמפי חדש שנוצר בתוך החצר כפי שאתם 

ניצול שטח. בתיכון איתן נבנו  כיתות נוספות. אני גאה לומר שזה  11רואים, 

אחד התיכונים היותר יפים שיש בארץ. תיכון הרצוג, שיפוץ מבנה ח' כפי 

שיפוץ. חסר פה דק יהיה מרחב למידה שאתם רואים, אנחנו בעיצומו של ה

מאוד מאוד מיוחד במבנה הזה לטובת כיתות מקצועיות כמו קולנוע, אומנות, 

מוסיקה וכדומה. יש פה תכניות של כל בית ספר, אני לא מתכוונת להלאות 

אתכם, את המצגת אני אעלה גם לאתר, אני מוכנה לשלוח לכולכם אם תרצו, 

הגיש את כל התוכניות לשנת הלימודים הבאה, כל בית ספר ובית ספר נדרש ל
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תכניות חדשות בפורמט אחיד לכולם, שיהיה לכם קל וברור להבין. אם תרצו 

לטעמי זה מיותר, זה יותר כניסה לפדגוגיה, אני להיכנס לזה אני מוכנה לפרט 

אשמח לשלוח לכולכם את זה. אני מאחלת לכולנו ובעיקר לתלמידים שנה טובה 

 י פעולה פוריים. אני פה לשאלות. ומוצלחת שיתופ

 

 יש שאלות?   :מר פטר וייס

 

 אם יש שאלות אני פה.   :גב' סיגל דאי

 

מבחינת צפיפות בכיתות, אנחנו נכנסנו לתוכנית   :משה סויסהמר 

  -28הזאת של בנט שזה 

 

. אז אני אסביר, 28לא, התוכנית של בנט היא לא   :גב' סיגל דאי

ים, אנחנו ברור עומדים בתקן אין מצב אחד. כיתות ג' תלמיד 34בכיתות א' ב' 

ו'  תלמידים. כשבנט עומד ברדיו ואומר שהוא מצמצם את הכיתות  39עד כיתות 

ילדים ארצי, מועצה אזורית  28הוא מדבר על הממוצע, הממוצע עומד על 

ממוצע ארצי. אני רוצה להגיד לכם, באמת אני באה מהעיר  29.3עומדת על 

עם הרבה תקציבים, אני כל הזמן אספר לכם על העיר אשדוד. ועם הגדולה עיר 

כל התקציבים ועם הכול אין מצב של ריווח כיתות בעיר הגדולה, אין דבר כזה. 

  -זה השקעות של עשרות ומאות אלפי שקלים שהמועצה

 

 אבל יש מזרקות.   :מר פטר וייס

 

את זה,  ומחלקת החינוך אגף החינוך החליטה לקחת  :גב' סיגל דאי

אנחנו עובדים על ריווח כיתות ועושים את זה בצורה מדהימה. רוב הכיתות 
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בתוך מועצה אזורית גזר מרווחות מאוד מאוד מאוד מאוד, למעט בית הספר 

, ושם קיבלו 39תלמידים אפילו לא  38-כיתות ג' שנמצאות ב 2גוונים ששם יש 

 שעות ריווח. 

 

 תודה רבה סיגל.   :מר פטר וייס

 

אפשר להגיד משפט אחד? פטר, אני רוצה באמת   :חיים אלקובימר 

לאחל לה שהתוכנית שהציגה בפנינו לגבי תכנית העבודה החינוכית שאכן 

ואני באמת מאחל לך שתצליחי. תצליחי להגשים אותה, היא נראית פנטסטית. 

 בנוסף לזה את רהוטה מאוד ואת ברורה מאוד, זה טוב לשמוע. 

 

 ה רבה, שנה טובה. תוד  :מר פטר וייס

 

_________________     ______________________ 

 מר אריאל הילדסהיימר             פטר וייס         

 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה       
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 קובץ החלטות

 .564-ו 563אישור פרוטוקול מליאה מס'   .2

 

 .564-ו 563מליאה מס' הפרוטוקול את : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור תב"רים. .3

 

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

 09/2016ועדת הכספים 

 תב"רים חדשים לאישור א.
 

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא              

₪ 

 הבהרות מקור מימון

 740,000 גן ילדים כרמי יוסף חדש
510,000 

1,250,000 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 

 ע"י המועצה. קידום מימון
 מאושר ע"י משרד החינוך

     

 

 09/2016ועדת הכספים 

 ב. עדכון תב"רים קיימים

 

מס' 

 תב"ר

 סכום  נושא

₪ 

 מקור מימון
 

 הבהרות

תוכנית מתאר כוללנית  562
 של המועצה

 אושר -          300,000 
 אושר -       1,250,000 
 הגדלה -          400,000 
 1,950,000  
  

 ד החקלאותמשר
 קרנות הרשות
 קרנות הרשות

 
 

 השלמת מימון יועצים
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בינוי כיתות אולפנת  625
 שעלבים

 אושר -  4,393,080
1,169,000 
5,562,080 

 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
יתקזז בעתיד מתוספות 

 (15%הנדסיות  )

בינוי כיתות בי"ס חדש  623
 )עתידים(

 אושר – 4,192,580
1,166,000 
5,358,580 

 משרד החינוך
 קרנות הרשות

 
יתקזז חלקית בעתיד 

מתוספות הנדסיות 
(15%) 

 

     

 
 .2015אישור  דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת  .4

 

 .2015את דו"ח כספי ודו"ח מפורט לשנת : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

 

 אישור חילופי גברי בוועדות המועצה. .5

 

גברי בוועדות המועצה: סיגל דאי את חילופי : הוחלט לאשר פה אחד החלטה

ועדה למאבק בנגע בוהשקעות, תחליף את איציק יוחנן בוועדת מל"ח, בוועדת 

. אמיר קרסנטי התמנה ליו"ר ועדת חינוך במקום ואלכוהול המסוכנים הסמים

 רוני סולימאני. 

 

 . 2016-2017אישור פתיחת חשבון עזר לפרויקטים של מפעל הפיס לשנים  .6

 

פתיחת חשבונות בנק בבנק דקסיה ישראל חלט לאשר פה אחד : הוהחלטה

 , לכל פרויקט שימומן על ידי מפעל הפיס.2017 -ו 2016בע"מ בשנים 

 חשבון בנק נפרד בבנק דקסיה ישראליובהר כי לכל פרויקט כאמור יפתח 


