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  ט"ניסן תשס' א 
 2009מרץ  26 

  6360מועצה .י

 פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מספרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מספרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מספרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מס' ' ' ' 6666    

  )24.3.09(ט"באדר תשס' מיום שלישי כח
  :משתתפיםמשתתפיםמשתתפיםמשתתפים

  
  מ ראש המועצה"סגן ומ-אודי לוי 
  חבר מועצה-רובשיץ קובי 
  חבר מועצה- משה אופיר 
  חברת מועצה-עינת מוסקוביץ 
  חבר מועצה-אמנון כרמי 
  סגנית ראש המועצה- וםפנינה ר 
  חברת מועצה -דליה נחום לוי 

  
        ::::נוכחיםנוכחיםנוכחיםנוכחים

  
  מזכיר המועצה-ד יעקב אוחיון"עו

  גזבר המועצה- יוסי ברזילי
  מש למועצה"היוע-ד ברוך חייקין"עו
  

  :חסריםחסריםחסריםחסרים
   

  ראש המועצה-חסדאי אליעזר
  חבר מועצה -ד זיו סימון"עו
  

        ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום
        
  .תיקוני פרוטוקולים.1
  .שאילתות.2
  :ת לסדרהצעו.3

  י משה אופיר"ע-"מוזס"שיפור היציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלק  .א   
    הסדרת חניית ,קנסות,אכיפה(חוק עזר עירוני בנושא תחבורה ביישוב. ב   

  .י משה אופיר "ע -)ורכב כבד,תסירו,גרורים       
  .8.3.09אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך . 4
  .ינוכית יישוביתח פעילות הנהגה ח"דו. 5
  .ר לועדה לענייני ביקורת"מינוי יו. 6
  במקום (ח "מלש 9,445ס "ע) 'ב-ו' שלבים א(ספר בגבעת טל-ר בית"אישור תב. 7

  מפעל הפיס/משרד החינוך ו: מקורות מימון )ר הישן"התב    
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        תיקוני פרוטוקוליםתיקוני פרוטוקוליםתיקוני פרוטוקוליםתיקוני פרוטוקולים....1
  
  מספור מחדש של פרוטוקוליםמספור מחדש של פרוטוקוליםמספור מחדש של פרוטוקוליםמספור מחדש של פרוטוקולים.א
  

  , א מן המנין מתחילת קדנציה זו לא מוספרו בכללמאחר והישיבות של: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
   נולד הצורך למספר מחדש את כל ישיבות המועצה לפי סדר   

  :כמפורט להלן ,כרונולוגי                      
   

  1מספר   – 16.12.08ישיבת מועצה מן המנין מתאריך 
  2מספר   – 30.12.08ישיבת מועצה שלא מן המנין מתאריך 

  3מספר   – 27.1.09ישיבת מועצה מן המנין מתאריך 
  4מספר   – 25.2.09ישיבת מועצה מן המנין מתאריך 

  5מספר   – 17.3.09ישיבת מועצה שלא מן המנין מתאריך 
   6מספר   – 24.3.09ישיבת מועצה מן המנין מתאריך 

  
לתקן את מספורם של הפרוטוקולים של ישיבות המועצה כמפורט לתקן את מספורם של הפרוטוקולים של ישיבות המועצה כמפורט לתקן את מספורם של הפרוטוקולים של ישיבות המועצה כמפורט לתקן את מספורם של הפרוטוקולים של ישיבות המועצה כמפורט             : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה

        ....לעיללעיללעיללעיל
  
        4444' ' ' ' מן המנין מסמן המנין מסמן המנין מסמן המנין מס    תיקון פרוטוקול ישיבת המועצהתיקון פרוטוקול ישיבת המועצהתיקון פרוטוקול ישיבת המועצהתיקון פרוטוקול ישיבת המועצה. . . . בבבב
        

מתאריך  4' של פרוטוקול המועצה מן המנין מס 3.6.2בסעיף :  יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
25.2.09   

סופר / נפלה טעות קולומוס  ,מים ברחוב שגיאר שיפור קו "הדן בתב
: מקורות המימון"צריך להיות . ר"בציון מקורות המימון של התב

  .")₪אלף  105(ואגרות מבני ציבור ) ₪אלף  245(מינהל המים 
        

        ....מסכימים לתקן פה אחד את הפרוטוקול כמפורט לעיל ולאשרומסכימים לתקן פה אחד את הפרוטוקול כמפורט לעיל ולאשרומסכימים לתקן פה אחד את הפרוטוקול כמפורט לעיל ולאשרומסכימים לתקן פה אחד את הפרוטוקול כמפורט לעיל ולאשרו         ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
        
        5555' ' ' ' תיקון פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מסתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מסתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מסתיקון פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המנין מס. . . . גגגג
        

הדן באישור הלוואה לטווח  ,לפרוטוקול 2י מבקש לתקן את סעיף הננ  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
 שם לא הוספה, בפרק ההצבעה ,מ"ארוך מאת בנק אוצר החייל בע

מאחר ולא קיבלתי את מצבת החובות של מאחר ולא קיבלתי את מצבת החובות של מאחר ולא קיבלתי את מצבת החובות של מאחר ולא קיבלתי את מצבת החובות של """": כדלקמן ,סיבת הימנעותי
        ".".".".המועצההמועצההמועצההמועצה

  
        . . . . לתקן את הפרוטוקול כמבוקש ולאשרולתקן את הפרוטוקול כמבוקש ולאשרולתקן את הפרוטוקול כמבוקש ולאשרולתקן את הפרוטוקול כמבוקש ולאשרו   ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

        
        בנושא העסקתה של פנינה רום כיועצת בשכרבנושא העסקתה של פנינה רום כיועצת בשכרבנושא העסקתה של פנינה רום כיועצת בשכרבנושא העסקתה של פנינה רום כיועצת בשכר    - - - - שאילתה של משה אופיר שאילתה של משה אופיר שאילתה של משה אופיר שאילתה של משה אופיר . . . . 2222
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  רום ' העליתי שאילתה בנושא העסקת הגב 2' בישיבת מועצה מס  ::::השאילתההשאילתההשאילתההשאילתה
   ביקשתי לקבל העתק מהחוזה שנחתם עם . ועצהכיועצת בשכר במ  
  .ום וקיבלתי מסמך לא חתום וללא כותרת המועצהר  'הגב                      

ברצוני לדעת האם זה המסמך היחיד שמצוי במועצה על העסקת   .א
רום או האם יש מסמך אחר הכולל את חתימות ראש ' הגב

  ?המועצה והגזבר
 ?לשעה₪  168.14 - כיצד נקבע מחיר שעת הייעוץ ל  .ב
רום ' יועץ המשפטי למועצה אישר את ההסכם עם הגבהאם ה  .ג

 ?לפני התחלת העסקתה
  

  בהמשך לתשובתי המפורטת בעניין בישיבת המועצה : תשובת ראש המועצהתשובת ראש המועצהתשובת ראש המועצהתשובת ראש המועצה
  : ולהשיב כדלקמן להוסיף ,הריני 27.1.09  מתאריך  
  

 .י מורשי החתימה של המועצה"נחתם עמסמך העסקתה של פנינה רום   .א
  .זברראש המועצה והג, דהיינו

ירות שציבות מחיר שעת הייעוץ נקבע לפי התעריף הנמוך של מחירי נ  .ב
 .י נציבות שירות המדינה"כפי שמתפרסמים ע, דינהמה

  . המסמך עבר את כל ההליכים המתחייבים על פי הדין  .ג
        

  י ראש המועצה "קיבלתי מסמך שלא היה הנכון כי לא היה חתום ע  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  ת המסמך שראש המועצה אומר אני רוצה לקבל א. הגזבר  י"וע                      
  . י מורשי החתימה"שנחתם ע                      

  
  .עיון במסמךל תפנה למזכיר בבקשה: חייקיןחייקיןחייקיןחייקיןד ד ד ד """"עועועועו
  
        הצעות לסדרהצעות לסדרהצעות לסדרהצעות לסדר. . . . 3333
  
        ".".".".מוזסמוזסמוזסמוזס""""שיפור היציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלק שיפור היציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלק שיפור היציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלק שיפור היציאה מן היישוב בצומת תחנת הדלק . . . . אאאא
        

    דבר שמשפיע על , מדובר בנושא היציאה מהיישוב בשעות הבוקר: משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
     10 -ם והעיכוב בצומת יכולים להגיע להפקקי. החיים ביישוב איכות                     
    . י הצבת שוטרים"נעשים מאמצים לפתור את הבעיה ע. דקות 15 –                     
    . הפקקים הם לפעמים עד אזור התעשייה. הסידור הזה לא תמיד עובד                     
  יש לנסות לפתור את הבעיה ואנו כמועצה לא יכולים להשלים עם                      
  יך לחשוב צר. מצב שתושבינו נקלעים לפקקים כל יום בצורה רצינית                     
  . מה עושים בעניין ולבדוק מהם הפתרונות שניתן להציע                     

  
                          בשבוע שעבר קרה . יש ימים שאכן זה קורה ולא בתדירות גבוהה  : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

  מקרה 
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  שני השוטרים שנהרגו בבקעה ואלה דברים שאין לנו שליטה  של   
  .י השוטרים עובד ללא דופי"הסדר הכוונת התנועה ע,כ"בד. עליהם  

        
  .וזו הפעם היחידה שזה קרה בזמן האחרון: בשיץבשיץבשיץבשיץקובי רוקובי רוקובי רוקובי רו

  
  כחלק משיגרת ,יש הנחיה חד משמעית של חסדאי למוקד הביטחוני: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

ל מרחב שומרון "עם חמ 06:30ליצור קשר כל בוקר בשעה , עבודתו
כדי לוודא שהשוטרים מגיעים להכוונת התנועה , של המשטרה

חסדאי , דבר נוסף. בע לשמונהלר 7:20עיקר העומס הוא בין . בצומת 
עשה ועושה מאמצים גדולים לשכנע את משרדי הממשלה 

להסדיר את ) משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים(הרלבנטיים 
והוא אף פנה בנושא , י רמזור"י מעגל תנועה ובין ע"בין ע, הצומת

המועצה מימנה , יתירה מכך.אך בינתיים ללא הועיל,לשר התחבורה
סקתו של מהנדס תנועה אשר ערך ניתוח שכר לתכנון מקופתה הע

  .הצומת על מנת לקדם את תכנונו ותקצובו
. ₪ריכוז נתוני עלויות התכנון מצביע על סך של כחצי מליון 

אנו , זאת ועוד). מליון7-כ(שהסדרת הצומת תעלה ממון רב ,ללמדכם
ניתקל בקשיים ניכרים בשכנוע משרדי הממשלה ויחידות הסמך 

במימון הסדרת הצומת מאחר והצומת אמור להיות מועתק להשתתף 
אסור להרים ידיים כי כבר , יחד עם זאת. יותר מזרחה במיקומו הסופי

החברה הלאומית לדרכים מימנה את , למשל. היו דברים מעולם
  הסדרתו 

מעל (סבא - ת העלמין החדש של כפרהזמנית של צומת הכניסה לבי
  ). ח"מליון ש7

        
  ?יש צפי לתאריך של הזזת הצומת  : יייידליה נחום לודליה נחום לודליה נחום לודליה נחום לו

  
  .  לא    : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

  
  ...וההפרעות . אני מבין שהמצב לא כל כך נורא    : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

  
  !הוא לא אמר דבר כזה  : דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי

  
. אמרתי שאי אפשר להסתמך על כך שהשוטרים יגיעו לצומת  : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

  . לפעמים יש להם משימות לילה והקפצות
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   אתה אומר שהפתרון עולה הרבה כסף וכל עוד לא יתנו לנו     : ופירופירופירופירמשה אמשה אמשה אמשה א
  צריכים להשלים עם המצב הקיים וחסדאי עושה  אנחנו כסף                                 

  זה אינו . שהמשרדים הממשלתיים יממנו  יכולתו כמיטב                                 
  כדאי שנחשוב בלי . הבעיה וכרגע לא פותר את  פתרון מהיר                                 
  ם כסף שמקבלי יש במועצה פקחים . ח"שמליון  7להשקיע                                 
  את הרעיון שאנו נכשיר אותם על מאיתנו וכדאי לבדוק                                 
            הפקחים . הקורסים המתאימים חשבוננו ונעביר אותם את                                
  הקורסים באופן קבוע ואז  יעמדו שעה לאחר שעברו את כל                                 
  כך שאין בעיה . יש לנו שליטה עליהם ולא כמו על השוטרים                                
  . ₪מליון  7עם                                 

  
  בשעות אולם . שיעברו הכשרה במשטרה אין שום מניעה  : עינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץ

  פעילותו                                 
ביטול של חוקי התנועה .הפקח הוא תחת אחריות המועצה 

בגלל שהפקח מקבל . י שוטר מתנדב"י שוטר או ע"ניתן רק ע
הוא לא יכול בשעות פעילותו לעמוד  ,משכורת מהמועצה

. העניין הזה נשלל חוקית. בצומת ולבטל את חוקי התנועה
טחון לטובת העניין יטעם חסדאי לגייס את הבהייתה נכונות מ
  . וזה לא אפשרי

        
לכוון תנועה זה רק אנשים שיש להם אישור כזה ועינת עוד   : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

  .יותר מחדדת את העניין
  

  . גם במגרשי כדורגל עובדים שוטרים בשכר     :משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  

  .לא פקחים ,אלה שוטרים    :ד ברוך חייקיןד ברוך חייקיןד ברוך חייקיןד ברוך חייקין""""עועועועו
  
        

  . נתתי דוגמא ליצירתיות    : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  

                י משה אופיר הן מהבחינה י משה אופיר הן מהבחינה י משה אופיר הן מהבחינה י משה אופיר הן מהבחינה """"הנהלת הישוב תבחן את הפתרון המוצע עהנהלת הישוב תבחן את הפתרון המוצע עהנהלת הישוב תבחן את הפתרון המוצע עהנהלת הישוב תבחן את הפתרון המוצע ע                     ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
המשפטית והן מהבחינה של צורכי המועצה וכוח האדם שעומד המשפטית והן מהבחינה של צורכי המועצה וכוח האדם שעומד המשפטית והן מהבחינה של צורכי המועצה וכוח האדם שעומד המשפטית והן מהבחינה של צורכי המועצה וכוח האדם שעומד 

  . לרשותהלרשותהלרשותהלרשותה
  
        חוק עזר עירוני בנושא תחבורה ביישובחוק עזר עירוני בנושא תחבורה ביישובחוק עזר עירוני בנושא תחבורה ביישובחוק עזר עירוני בנושא תחבורה ביישוב. . . . בבבב
        

ות הנושא הזה הוא בעייתי כאשר יש אנשים שתופסים חני    : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  באופן 

הבעיה היא שאין שום . גרורים ורכב כבד,י סירות"קבוע ע
. אפשרות למנוע מהם לעשות זאת בחניות שהן בביקוש גבוה
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, בנוסף לכך. ואי אפשר לעשות שום דבר וצריך למצוא פתרון
יש בעיה של רכב כבד שחונה ביישוב ושצריך למצוא לכך 

  . פתרון
  

  ?ושאים האלהנעשו פניות למשטרה בנ    : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
        

  . הנושא של רכב כבד עלה בעבר     : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
  

  . הדבר הופנה לעניין המשטרה בזמנו    : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  

  חשבנו על . הנושא עלה וטיפלו בו ועד היום לא נמצא פתרון    : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
נתתי את דוגמת צור יגאל ששם יש . מתחם המדורות כפתרון

  . וא לזה פתרוןזהו נושא חשוב וצריך למצ. מגרש רכב כבד
  . זה עניין של אכיפה –בנושא חניות כפולות 
צריך לבדוק את העניין כי אם לא גוזל , בנושא סירות וגרורים
במידה וכן . אז לא צריך להיטפל לזה –חניה של מישהו אחר 

אני חושב שצריך לבוא לאותם אנשים ולהורות , גוזל חניות
ליד הבית . ישוביש מספיק חניות בי. להם לחנות במקום אחר 

ניגשתי למועצה וביקשו מהדייר ואכן , שלי גם הייתה עגלה
  . הזיז לסוף הרחוב

  
  ט תחבורה "לפי שיחה שהייתה לי עם קמ, בנושא הרכב הכבד     : אמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמי

זה אחריות  -אם רוצים שרכב כבד לא יחנה ביישוב, ש"איו
מתחם המדורות חייב להיות עם . המועצה לתת פתרון חלופי

  . ספלט כמו שצריך כדי להיות מגרש רכב כבד ראויא
        

מה שאתה אומר הוא שעל פי חוק עזר של היישוב ניתן לאכוף   :  דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי
  . זאת בתנאי שיהיה מגרש חניה חלופי סלול

  
  . מגרש כזה חייב להיות בהתאם לכל הכללים    : אמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמי

  
  .חונה סגרו בזמנו עם כל אדם היכן הוא   ::::קובי רובשיץקובי רובשיץקובי רובשיץקובי רובשיץ

  
  . זה נושא כבד והוא שווה דיון    : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

  
  . היכן שאסור, גרורים צריך להזיז היכן שמפריע  : קובי רובשיץקובי רובשיץקובי רובשיץקובי רובשיץ

  
.  כי הוא מחנה בחניה חוקית.צריך לעשות חוק עזר בעניין  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

במשך שנה הוא שם את הגרור שלו ולא מזיז אותו במקום הכי 
  . צפוף
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 3ש חוק שרכב יכול לעמוד במקום כלשהו אני חושב שי  : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

המועצה , חודשים הוא לא בתנועה 3חודשים ואם אחרי 
  . יכולה לדרוש את הזזתו

  
  ...רכבים ומשפחה עם רכב אחד וגרור 3אם יש משפחה עם     : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום

  
  . אפשר לקבוע שבאזורים מסוימים אסור להחנות    : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

  
  .לדיון בצורה ברורה ובפני עצמוהנושא חשוב וראוי     : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

        
בערים אחרות יש מקומות שאסורה החניה לרכב כבד על פי   : דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי

  ?למה לנו אין את זה. תמרור
  

הנושא עלה . חניית רכב כבד ברחבי העיר מטרידה לא מעט רשויות  : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  ביתר 

 החלטות לפיהן ורשויות התמרור של העיר העביר. באבכפר סשאת 
הוצבו תמרורים בכל אחת מכניסות העיר האוסרים חניית רכב כבד 

. בבוקר למחרת 7בערב ועד לשעה  5ברחובות העיר מהשעה 
התמרורים האלה נועדו לשמור על איכות החיים של התושבים 

אבל מועצת המובילים . רעש ואיכות סביבה, ולמנוע מפגעי חניה
ש "ביהמ. ים אלהוהמסיעים הגישה עתירה כנגד החלטות  ואיסור

קבע שרשות מקומית אינה יכולה לאסור חניית רכב כבד בתחום 
הרשות אלא אם כן העמידה לרשות בעלי הרכב הכבד חלופות של 

  . חניונים מוסדרים ומתאימים
        

שהרי , כל איסור ברחוב מסוים יעתיק את הבעיה לרחוב אחר  : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
אני חושב שחסדאי נתן .אופי הבניה ביישוב הוא צמוד קרקע

פקחי  .ההנחיות ברורות למצוא פתרונות נקודתיים לכל בעיי
המועצה עושים את מלאכתם נאמנה ומטפלים בכל תלונה על 

מפגעים מעין אלה ומסדירים את הבעיות תוך קיום דיאלוג עם 
כת של אם ניכנס למער.  כל אחד מן הצדדים המעורבים בענין

אנחנו נציף את הבעיה מבחינה  ,י תיקון חוק עזר"אכיפה ע
  .ותידרש מאיתנו השקעה כספית כבדה, מערכתית

  
נהגים לא מתייחסים לתמרורים ואינם מצייתים לחוקי    ::::עינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץ

  .וכן העדר אכיפה,הבעיה הינה תרבות הנהיגה. התנועה
  

  .את מדברת על אכיפה משטרתית  : ד ברוך חייקיןד ברוך חייקיןד ברוך חייקיןד ברוך חייקין""""עועועועו
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גם לאלפי מנשה כשלמשטרה יש זמן הם אוכפים חניות      ::::אמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמי
  ועברייני 

  . בייחוד באזור המועצה ומועדון הספורט, חניה      
  

חות על חניה באדום לבן וחניה "לפקחים יש סמכות לתת דו  : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  . בניגוד לכיוון התנועה

  
  .ועה המקומיתאני מציע להעביר את הנושא לועדת התנ    : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

        
יש . אתם נותנים מנדט לוועדה לדון בנושא של מדיניות   :יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

השאלה . פתרונות של מערך תמרור כדי למנוע את החניה הזו
  . האם המועצה מוכנה לחלופות שעולות ממון רב -היא

        
  ?חות משטרה"אורי בר סמכה להוציא דו    : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

  
  . הוא שוטר לכל דבר     ::::אמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמיאמנון כרמי

  
  ?אז למה לא משתמשים בו     ::::אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

  
אתם צריכים להבין שכנגד . זה לא עניין של אכיפה גרידא   ::::יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

קיימת  ,הזכות לחיות באיכות חיים  שלווה ובלתי מופרעת
הזכות של בעל הרכב הכבד תושב המקום שיעמידו לרשותו 

  . חלופה נאותה
        

  . ציפית שחונה באדום לבן ובצומתדליה דיברה על משאית ספ    : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
  

  . מודיעים ליוסי או קובי והם פותחים תביעה    : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  

יש אנשים שלא רוצים להתלונן וזה לא התפקיד שלהם   : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  .אני רוצה שהפקח יעשה סיבוב בלי תלונות. להתלונן

  
  . יש מקרים שזה רק על פי דיווח. הם מסתובבים ובודקים    : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום

  
, יש קטע שלא מסומן אדום לבן, ברחוב דרור לכיוון עפרוני  : דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי

שאלתי מדוע לא מסמנים . ורכב שחונה שם מפריע לתנועה
  . ואמרו לי שאין כסף

  
צריך . אם יש בעיה של הסדרי תנועה יש ועדת תנועה מקומית  : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון

  ..להגיש בקשה והוועדה דנה ומחליטה בנושא
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האם יש מדיניות של ראש המועצה לא להכניס משטרה     : ררררמשה אופימשה אופימשה אופימשה אופי
  ?ליישוב

        
  .תפנה את השאלה לחסדאי    : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי

        
  . תגיש שאילתה  : ד ברוך חייקיןד ברוך חייקיןד ברוך חייקיןד ברוך חייקין""""עועועועו
        

אני מבקש לדון בעניין הזה של : הצעת ההחלטה שלי היא זו  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
מדיניות שלו הרכב כבד ואני רוצה שראש המועצה יסביר את 

  .י המשטרה"חוקי התנועה באלפי מנשה עבנושא אכיפת 
  

  .הנושא לא בסדר היום בכלל    :אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
  

  . אני חוזר בי מהצעת ההחלטה    : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  

מאחר ומדובר בנושא כבד משקל ובמטרדים הפוגעים באיכות חיי מאחר ומדובר בנושא כבד משקל ובמטרדים הפוגעים באיכות חיי מאחר ומדובר בנושא כבד משקל ובמטרדים הפוגעים באיכות חיי מאחר ומדובר בנושא כבד משקל ובמטרדים הפוגעים באיכות חיי             ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
בין מערכתיים בין מערכתיים בין מערכתיים בין מערכתיים ,,,,יש להמשיך במאמצים למצוא פתרונותיש להמשיך במאמצים למצוא פתרונותיש להמשיך במאמצים למצוא פתרונותיש להמשיך במאמצים למצוא פתרונות, , , , התושביםהתושביםהתושביםהתושבים

        ....לבעיהלבעיהלבעיהלבעיה, , , , ובין נקודתייםובין נקודתייםובין נקודתייםובין נקודתיים
  
        8.3.098.3.098.3.098.3.09אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך . . . . 4
        

   ....    8.3.098.3.098.3.098.3.09מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך          ::::החלטההחלטההחלטההחלטה
  
        ח פעילות הנהגה חינוכית יישוביתח פעילות הנהגה חינוכית יישוביתח פעילות הנהגה חינוכית יישוביתח פעילות הנהגה חינוכית יישובית""""דודודודו. . . . 5555
        

מפיצה בקרב חברי המועצה מסמכים מפורטים בדבר הרציונל של   : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  הקמת 

דרכי ,מטרות העל של הגוף ,"הנהגה חינוכית יישובית"הגוף הקרוי 
הסוגיות המרכזיות שעומדות , הרכב חבריו,מדדי הצלחתו, פעולתו

, כן- כמו. שותפיו ועוד,יחסי הגומלין שלו עם גורמי פנים וחוץ,בפניו
הופץ מסמך המעגן את המדיניות בתחום החינוך הפורמאלי והבלתי 

ייה תוך פירוט מטרות העל ועקרונות הפעילות בעש,פורמאלי ביישוב
כן חולק מסמך לדוגמא . החינוכית ביישוב ודרכי הפעולה למימושם

המרכז את כל הפעילויות הכלליות והלימודיות ביישוב בסימן חצי 
  . יובל לאלפי מנשה

גדי מנהיים הוא המרכז של ההנהגה והוא היה אמור להגיע אך נבצר 
. מפגשי עבודה 15ההנהגה קיימה עד כה  .ממנו עקב אירוע משפחתי

  . ישיבות הן אחת לשבועיים עם התייצבות מלאה של החבריםה
הכנתי לכם . יש נוהל מסודר לגיוס ישיבה עם נושאים מוגדרים לסדר

  יש גם נייר עדכון של כל הפעילויות . שנה ליישוב 25דוגמא בנושא 
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יש יועצת ארגונית שמלווה . החודשיות של תרבות נוער וספורט
שה מסתמן צורך בגיוס מנהל אותנו ובעקבות העבודה שהיא עו

  . מחלקת חינוך בהיקף של חצי משרה
יש לנו בעיה בתפעול מרכז הלמידה ומרכז אתגר , בנושא התקציב

בעוד שאם , ולכן אנו שוקלים לסגור אותם. רעונייםימאחר והם ג
  .ההרשמה הייתה גבוהה יותר הם היו מכסים את זה

  
  שימה של תלמידים שזקוקים למרכז יש ר. המערכת עוקבת כל הזמן: דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי

חשבתם להוציא מכתב לאותם הורים עם הסבר על צמצום . למידה
  ?פערים

  
של מחנכות   יש מכתבים אישיים. זה מאוד מתסכל אותנו בהנהגה  : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום

ניסינו לפתוח קורסים . בתי הספר ועדיין אין היענות מצד ההורים
לדבר איתם על סדרי מנסים . לאחריות הורית ואנשים לא באים

אנחנו באים עם תיקייה . אנשים אומרים בסדר ולא באים... עדיפויות
עכשיו מנסים שוב ...מוכנה וצריך רק לחתום על מסמך הוראת קבע 

  . לאחר שכבר היו ניסיונות קודמים' להוציא מכתב לתלמידי כיתות ו
        

  ?כמה נרשמים מאלה שזקוקים  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  

  .אך מדובר באחוז מזערי,לי נתונים מדוייקיםאין   : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  

  ?כמה זה עולה  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  

אדאג שישלחו לכל חברי המועצה מחירי . אין לי נתונים מדוייקים  : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  . החוגים והיקף המשתתפים

ם חוסר קיי. ס"קיון מוסדות החינוך והמתנינושא טכני שעולה הוא נ
  .שביעות רצון של המנהלים בענין זה

יצאנו כמו בתי  -במדעים - 'בכיתות ה: 'ח -ו 'ב בכיתות ה"צוני המיתנ
גם באנגלית אנחנו על דרך המלך . אקונומי -ספר באותו מצב סוציו

  . והגענו להישגים גבוהים יותר מבתי ספר אחרים
בנתוני המעברים האחרונים מהחטיבה לתיכוניים לא היה פער 

שתהליך המעבר מרוכך מורי היסודי והחטיבה יצרו מצב . במעברים
גם נתוני חטיבת הביניים במדעים ואנגלית מראים הישגים מעל . ויעיל

  .הממוצע הארצי
        

  ?אנחנו זכאים לקבל את הנתונים   ::::משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  

  . צריך להשאיר את זה להחלטות מנהלות בית הספר   ::::פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
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  .בכפר סבא יש החלטה קטגורית לא לפרסם  : יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  

  .זה נושא שצריך להעלות בהנהגה החינוכית: לוילוילוילוידליה נחום דליה נחום דליה נחום דליה נחום 
  

  הרבה אנשים התעניינו לדעת מה קורה באלפי , אחרי שהיה בחדשות  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
  . אני רוצה לדעת את עמדת המנהלות לפרסום. מנשה    

  
מנסיוני המקצועי צריך לשמור . אעלה זאת בהנהגה. אני מקבלת זאת  : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום

. לאפשר להם לעשות עבודתם באופן רגועעל פרטיות בתי הספר כדי 
אז  –אבל אם מפרסמים . בים טובים ואין בעיה לפרסמם"המיצ

  . בים גרועים"ונגיד שבשנה הבאה יהיו מיצ. לתמיד
. לפני כמה שנים היה מחזור מסוים שדיברו עליו כי היה על הפנים

. הוא היה מאופיין במספר גדול יותר של תלמידים שקשה להם
איך מרגישים ילדים ששייכים .. אום לרוץ שמועותוהתחילו פת
  ?למחזור הזה

יש הרבה משתנים שמשפיעים ואני חושבת שצריך לשמור על 
  . הצניעות והאוטונומיה של בתי הספר בענין

  
ב לא "אם יש מיצ. תפקיד המועצה זה להיות אמונים על התקציב  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

העדיפויות בהקצאת חברי המועצה יכולים לשנות את סדרי , טוב
  . משאבי הרשות

  
לא צריך את המספרים , כל עוד אנחנו מקבלים תמונה כוללת  : עינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץעינת מוסקוביץ

ומצריך מעורבות , בהנחה שהמצב פחות טוב. המפורטים
ניתן לטפל בנקודות הבעייתיות אך אין ,ברמה התקציבית 
  . צורך לחשוף הכל

  
  ש שנה שהמיצב נמוך שהמערכת לנו צריך להיות חשוב שאם י  : דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי

אנחנו . תפיק את הלקחים ושנה לאחר מכן נראה את העליה
מסיקים את המסקנות ועם , צריכים לדעת שאם המצב לא טוב

שינוי , אם אתה רואה שיש טיפול. זה הולכים הלאה
  . והתקדמות סימן שהמערכת בסדר

        
אלפי מנשה תלמידי . סיימנו עתה את סבב המעברים לתיכון  : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום

 35%. הגיעו מוכנים וקיימת הלימה ברמתם לתלמידי התיכון
  .  יחידות מתמטיקה 5לומדים 

  
  . תלמידים שמחוץ למסגרות חינוכיות 2נדמה לי שיש היום רק   : דליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוידליה נחום לוי
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. תלמידים שנשרו 2ויש . ה"יש תלמידים שנמצאים בהיל  : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  הנושא 

כל מורה . כנסים לתוכנית זוולנו נוכ" אופק חדש"החם הוא 
מתיישב עם החזון שלנו זה . המשכורת עולה, שעות 36יעבוד 

 לשנה הבאה כי אנחנו רוצים לשפר יותר את עניין זמן אישי
  ).לימוד פרטני(תלמיד-מורה

  
אני רוצה לדעת מה קורה בנושא המשך הלימודים בתיכוניים   : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

  .בכפר סבא
  

  .תיים בסוף שנת הלימודים הבאהההסכם מס     ::::יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  

. נושא זה נמצא בשיח בין מנהלת המחוז לבין ראש המועצה    : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  נושא 

  . שלושה- זה יעלה לעדכון כשיהיה מה לעדכן בעוד חודשיים       
        

היה . אני לא מבין איך אתם מסתדרים בלי מנהל מחלקת חינוך  : משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר
גם לנהל את , העבודות 2מצב שלקחו אדם אחד שיעשה את 

  . ס"מחלקת חינוך וגם את המתנ
  

  . וחסדאי כבר נתן תשובות, הנושא עלה על ידך כבר פעם אחת    : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
  
  

  . דיברתי על זה קודם    : פנינה רוםפנינה רוםפנינה רוםפנינה רום
  

פנינה אמרה שיש מחשבה שעולה עכשיו שכן הולכים לבחון   : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
  . העסקת מנהל מחלקת חינוך בחצי משרה

  
ההנהגה החינוכית , רום בתקופה הזו מילאו את החסר פנינה  : יוןיוןיוןיוןיעקב אוחיעקב אוחיעקב אוחיעקב אוח

  . וגדי מנהיים
  
        ר לועדה לענייני ביקורתר לועדה לענייני ביקורתר לועדה לענייני ביקורתר לועדה לענייני ביקורת""""מינוי יומינוי יומינוי יומינוי יו. . . . 6666
  

כולנו . לנסות לברוח מכל פעילותמצידך לא ראוי ש ,אופיר ,אני חושב  : אודי לויאודי לויאודי לויאודי לוי
הבריחה שלך הייתה . בועדות ועושים עבודה רבה וקשה יושבים 
  . מבישה

  
ר כי חלק מחברי המועצה טענו שכל "אמרתי שאני לא רוצה להיות יו: משה אופירמשה אופירמשה אופירמשה אופיר

  מה 
  אני לא רודף . אתה לא הבנת מה שאמרתי. שמעניין אותי זה ביקורת
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  . אחרי התפקיד
  

ר הועדה לענייני "משה אופיר שלח הודעה שהוא מוכן לכהן כיו: יעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיוןיעקב אוחיון
  . ביקורת

אבל בינתיים  ,הוג בענייןפנינו לממונה כדי שיחווה את דעתו כיצד לנ
  . הגיעה הודעתו של משה אופיר

        
, , , , מאשרים פה אחד את צירופו של משה אופיר לועדה לענייני ביקורתמאשרים פה אחד את צירופו של משה אופיר לועדה לענייני ביקורתמאשרים פה אחד את צירופו של משה אופיר לועדה לענייני ביקורתמאשרים פה אחד את צירופו של משה אופיר לועדה לענייני ביקורת            ::::החלטההחלטההחלטההחלטה

        ....ר הועדה במקום קובי רובשיץר הועדה במקום קובי רובשיץר הועדה במקום קובי רובשיץר הועדה במקום קובי רובשיץ""""וכן את מינויו ליווכן את מינויו ליווכן את מינויו ליווכן את מינויו ליו
  
        ) ) ) ) ''''בבבב    - - - - וווו' ' ' ' שלבים אשלבים אשלבים אשלבים א((((ס בגבעת טלס בגבעת טלס בגבעת טלס בגבעת טל""""ר ביהר ביהר ביהר ביה""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 7777
  

 522כאשר סך של ,ח"מלש 4ס "ער "אישרה המועצה תב' בשלב א  :יוסי ברזילייוסי ברזילייוסי ברזילייוסי ברזילי
ח "מלש 3,478ח על חשבון אגרות מבני ציבור והיתרה בסך "אלש

משניתנה הרשאה גם , כעת.  מפעל הפיס/הינה במימון משרד החינוך
אנו מבקשים את ,ח משרד החינוך"ח ע"מלש 3,787ס "ע' לשלב ב

ר הישן שיכלול את שני "ר חדש במקום התב"המועצה לאשר תב
: מקורות מימון,ח"מלש 9,445ס "ר ע"לאשר תב, דהיינו.השלבים יחד

  .או מפעל הפיס/משרד החינוך ו
  

    9,4459,4459,4459,445ס ס ס ס """"עעעע) ) ) ) ''''בבבב- - - - וווו' ' ' ' שלבים אשלבים אשלבים אשלבים א((((ס בגבעת טלס בגבעת טלס בגבעת טלס בגבעת טל""""ר ביהר ביהר ביהר ביה""""מאושר פה אחד תבמאושר פה אחד תבמאושר פה אחד תבמאושר פה אחד תב        : : : : החלטההחלטההחלטההחלטה
או או או או ////משרד החינוך ומשרד החינוך ומשרד החינוך ומשרד החינוך ו: : : : מקורות מימוןמקורות מימוןמקורות מימוןמקורות מימון    ,,,,))))ר ישןר ישןר ישןר ישן""""במקום תבבמקום תבבמקום תבבמקום תב((((ח ח ח ח """"מלשמלשמלשמלש

        . . . . מפעל הפיסמפעל הפיסמפעל הפיסמפעל הפיס
                                                                                                                 

_____________                   ____________  
  אוחיוןיעקב ד "עו                                                                עזר חסדאיאלי   
 מזכיר המועצה                                         ראש המועצה    
 

  19:30תחילת ישיבה 
   22:00: שעת סיום

  קרן הרדוף: רשמה


