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  סקירה.  –הערכות פיזית ופדגוגית לפתיחת שנה"ל תשע"ג   )1

  

  

לפני שבועיים חסר יום,  .אני מברך את אנשי החינוך שיושבים פה  : שלמה קטן

נו, וברוך השם נפתחה ללא תקלות שובינפתחה שנת הלימודים בי

, 360-ל 300-למרות המספר הניכר של ילדי גנים שנוספו, קפצנו מ

ולמרות שהגנים רק בתהליך בנייה, לפחות בגבעת טל, לכל ילד יש 

זה לא דחוס. מי שיבקר בחלק התחתון של מקום, מקום טוב אפילו, 

שבסוכות,  נופי החורש, יראה כמה נעים שם בגני הילדים, ואני מקווה

  נעבור למקומות הקבועים. ,לא מקווה בטוח

כשנדבר על תקציבים אחר כך, אני אדבר, שאר המערכת שופצה בצורה   

ניכרת השנה, תוך עדיפות לנושאים בטיחותיים. אבל כדי לא לגזול 

מזמנכם, נתחיל קודם כל עם נאוה, שביקשה לדבר ראשונה ולעזוב. 

  בבקשה. 

שנים, יחד  3-לם. למתנ"ס הקהילתי יש חזון שנכתב לפני כערב טוב לכו   ארצי: נאוה

הוא מדבר על שתי נקודות  ,עם ההורים ויחד עם ההנהלה. למעשה

הנושא הראשון זה: "המרכז הקהילתי ישמש בית עבור  :עיקריות

שוב, שיהיו שותפים פעילים להשגת מטרותיו", תיכף נראה יתושבי הי

  איך אנחנו עושים את זה. 

ש"המרכז הקהילתי יפעל בדרכים מגוונות להשגת  :יהדבר השנ  

המטרות שלו, תוך הקפדה על מקצועיות, צדק חברתי, איכות, 

  חדשנות, מעורבות בין תושבים השותפים ברשות ומחוצה לה".

קצת נתונים, אני עושה סיכום של שנת הפעילות תשע"ב, סך הכל   

  זה בלי כל תושבים,  2000-במשך שבוע כמשתתפים במרכז הקהילתי, 
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-כ כ בתשע"ב היינו סביב "האירועים הקהילתיים שאנחנו עושים, סה

  אירועים נקודתיים במהלך השנה. 95

אפשר לראות שהחוגים תופסים נתח משמעותי, ושאר הדברים   

הנתמכים שדיברנו על כל הנושא של שותפות תושבים, אנחנו רואים 

  את זה בשאר הנקודות והפעילויות במתנ"ס.

ויש על מה שעשינו במהלך השנה, כמעט בכל תחום יש לנו ועדות קצת   

כאשר ההנהלה יושבת, מחליטה לגבש ות על התושבים, תשמושת

  ומגבשת מדיניות.

בשנים האחרונות הרחבנו את כמות המשתתפים שמקבלים את   

זה אומר  .חברי ועדות הנהלה 70-ההחלטות, ואנחנו עומדים על כ

תושבים, הרעיון להגדיל את זה משנה  70-שההנהלה כביכול מורכבת מ

לשנה, ככל שיותר תושבים יהיו שותפים לפעילות, לקבלת החלטות 

ראה מבחינה קהילתית. אלה ישוב ייישוב, ככה הייאיך יראה ה

  האירועים שעשינו השנה בתחום של הקהילה.

אלה אירועים שעשינו בתחום הגיל הרך, ותיכף ניגע בנושא של הגיל   

שוב. יש לנו שני מעונות יום, יו גדלים וגדלים וגדלים ביהרך, שאנחנ

אחד בגבעת טל ואחד בשכונה הוותיקה, כסף ממשרד התמ"ת יש לנו, 

שוב, יחד עם סמל יפתח המעון השני ביילקראת שנת הלימודים הבאה י

שוב ימעון, במידה וישתחררו שני הגנים, איפה שהמעון הישן בי

תשע"ג, כדי לפתוח את המעון -תו להוותיק, אנחנו נשמח לקבל גם או

  השלישי לפי צורך. 

חברים, אחד היתרונות של המעון שלנו, ותיכף תראו את זה במספרים,   

את ההורים, וזה המון המון ₪ משרד התמ"ת מסבסד בחצי מיליון 

כסף, ושווה לפתוח מעון שלישי, כדי שההורים יוכלו, יש לנו לא מעט 

  ן להם את התמיכה הכספית הזו. זוגות צעירים, מן הראוי שנית
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  קודם נבנה את השני.   : שלמה קטן

  שוב. יהשלישי בנוי, הוא בתוך הי   ארצי: נאוה

  זה שבנוי של נעמ"ת היה.   : שלמה קטן

בדיוק. תיכף משתחררים והכל יהיה נפלא. קצת הילדים שלנו מהגיל    ארצי: נאוה

עובדים, יחד  10-ש כביחידת הנוער י :הרך בפעילות. מבנה יחידת הנוער

תחומים שאנחנו פעילים  5עם תנועות הנוער. אנחנו רואים שיש לנו 

בהם, נושא של התנדבות, מנהיגות, אות הנוער, תחומי עניין שזה 

משתנה, והכנה לצה"ל, יש לנו קורס הכנה לצה"ל, וקבוצות של הכנה 

  לשנת שירות. 

ה את המצגת הזו קצת מי שרוצה מספרים יכול לקבל אותם במייל, נעל  

  לאתר של המתנ"ס, כך שכל האינפורמציה תהיה שם. 

בני נוער מתנדבים קבועים מתוך יחידת  250-הכל אנחנו רואים שכסך   

 89-בני נוער מהחטיבה ו 161הנוער, ותנועות הנוער, מתוכם 

תיכוניסטים. אפשר להגיד פה בחום ואהבה, שהתחלנו את הפרויקט 

רבקה, מנהלת החטיבה, מכיתה ז' ולא של חטיבה מתנדבת בשיתוף 

מכיתה ט', אי אפשר להגיד שכל ילדי החטיבה מתנדבים, אבל בסך 

הכל יש לנו נתח מאוד מאוד יפה של ילדים שמתנדבים לאורך זמן, כי 

  לקחנו את אלה שלאורך זמן ולא אלה שפרשו לנו במהלך הדרך.

בישוב, בני  שירות לאומי למבוגר, חברים, גם אזרחים ותיקים יש לנו  

חברים נפלאים, נהדרים, שירות לאומי למבוגר זה התנדבות פלוס,  55

. אפשר להגיד 272 –פלוס. סך הכל מתנדבים בסוף תשע"ב  18מגיל 

  שזה קצת יותר. זה דו"ח הוכן במרץ, זה בעייתי קצת. 

המחול שלנו, חברים, המחול שלנו נמצא במקום מאוד יפה בארץ,   

  הביניים, יש לה מקום יפה מאוד ברמה  מגמת המחול של חטיבת
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הארצית, בטח רבקה תדבר על זה. גם מחול נוגע בקהילה, זה לא רק 

חוג, אנחנו רואים פה את כל האירועים הקהילתיים שמגמת המחול 

  שלנו ופנים וגוף משתתפים בהם. 

מועדון צבר, זה לגברים ולנשים, כי קיבלתי ככה שאלות. הגברים   

   יכולים להגיע.

  הם רוצים מועדון אבל לא רוצים נשים.   : שלמה קטן

הנשים פחות רוצות שהם יצטרפו, ככה הבנתי, אבל לטיולים הגברים    ארצי: נאוה

  מצטרפים, לפי מה שנוח. הפעילות היא לא מיועדת לנשים בלבד. 

פעמים בשבוע,  4-ל 3התוכנית של הקשישים, הם נפגשים בין  ,למעשה  

בבוקר וגם אחרי צהריים, לא מעט מתנדבים גם לפעילות שוטפת, 

נמצאים בתוך המערך של התחזוק של הפעילויות, יש להם חוגים, יש 

להם העשרה, יש להם טיולים, יש להם נופשונים, יש להם מגוון של 

דברים. סך הכל מאוד נהנים, חוגגים את כל החגים ביחד, יוצאים 

משותפת יפה מאוד  להתנדבויות בקהילה ומחוצה לה. יש להם פעילות

  עם בית ספר צופי שרון, בנות מצווה.

אלה הדברים שהן עושות כל השנה, יש להן חוגים, שפות: אנגלית,   

  ספרדית. חוגים, מגוון של חוגים. 

שנמצא בליבנו, יש לנו למעלה אוכלוסיות מיוחדות, חברים, זה משהו   

גיוס של . אנחנו לקראת ישוב, בעלי צרכים מיוחדיםיתושבים ב 80-מ

רכזת לאוכלוסיות מיוחדות, כדי לתת איזשהו פתרון לתושבים. עד 

  לפני שנה וחצי היתה לנו מתנדבת אשר ייצגה את התחום. 

בכל זאת, מה שעשינו ללא רכזת, שולבו ילדים בעלי צרכים מיוחדים   

 8בני נוער חנכו  8שקלים,  3000בחוגים של המתנ"ס, ניתנו מלגות בסך 

  מבוגרים נכים בפעילות צבר. גם  7שולבו  ,ים מיוחדיםילדים בעלי צרכ
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  למבוגרים הצגנו תרומות ומלגות מהחברה למתנ"סים.  

תוכניות מיוחדות שיש במתנ"ס: קייטנות, פסח וקיץ. פעילות קיץ   

לנוער ולקהילה, אני חושבת שכולם חוו את כל פעילויות הקיץ שעשינו 

ו, כמעט אפס ונדליזם בתוך במהלך השנה, אפשר להגיד ח"ח לנוער שלנ

ימים בשבוע, עם מדריך נוער שנמצא  6שוב. בית הנוער היה פתוח יהי

מדריך מסתובב כל  ,בנוסף .לפנות בוקר 3בתוך המקום, כל יום, עד 

לילה, בנוסף לזה מגרשים מוארים, כל זה תודות לתמיכה של גדי 

 ,"מנהיים בתחום של הכספים שהוא משיג לנו מ"עיר ללא אלימות

  הנחיה למדריכים ולכל העובדים.  ,ליווי מקצועי וכל מה שצריך

בנוסף, סיירת הורים שהסתובבה לפחות פעמיים בשבוע בשלהי הקיץ.   

בני הנוער מאוד שמחו לראות אותם. תגובות קיבלנו גם מהסיירות וגם 

  מבני הנוער, כך שזה היה משהו מאוד יפה.

וציאים כל שנה משלחת נוער משלחות נוער לחו"ל, בדרך כלל אנחנו מ  

השנה, בגלל האולימפיאדה שהתקיימה באנגליה, כל המחירים  .לחו"ל

ים, דילגנו על המשלחת השנה. מלא תוכניות, מיגוון של יקפצו לשמ

  תוכניות משולבות לתוך בתי הספר. 

הכנה של בני נוער ליציאה לשנת שירות, אנחנו כמעט כל שנה מוציאים   

י, בני הנוער פותחים קבוצות מנהיגות בארץ, גרעין של נחל קהילת

מובילים אותם, בני הנוער מאלפי מנשה בדרך כלל בגאוות יחידה מאוד 

    מאוד גבוהה, אנחנו מאוד גאים בהם.

הכנה לצה"ל, לא מוותרים על הכנה לצה"ל, גם אם הם מקבלים את   

  זה בתיכונים. אנחנו בקשר עם התיכונים, כך שזה נפלא.

הכנסתי את הטבלה הזו שוב, אומרים שתמיד זוכרים את  אני לא סתם  

  הראשון ואת האחרון. 
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, 2011נעבור לטבלה הבאה, אלה התמיכות הכספיות בקהילה, לסוף   

אתם יודעים אנחנו לא עובדים כל כך כמו בתי הספר, שנת לימודים, 

אלא לפי שנת תקציב. מה שאנחנו רואים זה שהמתנ"ס ביחד עם משרד 

  בקהילה.₪ החברה למתנ"סים, תמכו בלמעלה מחצי מיליון התמ"ת, 

, מה שצבוע בוורוד, וזה סכומים לא 2013סך הכל בקשות לתקציב   

זה בגלל שפה אין לנו רכזות שעד לפני שנה עשו את זה קטנים, 

שנים עשו עבודה נהדרת. אנחנו ניפרד מהן ביום  3בהתנדבות, במשך 

  שלישי, בגאווה ובהוקרת תודה. 

הצלחנו לגייס עוד מתנדבים שיקחו את התפקיד הזה על עצמם,  לא  

  משרה, זה המון השקעה.  3/4בחצי משרה, 

כן אפשר לראות שאנחנו מבקשים פה תמיכה קצת יותר גבוהה   

בערך, אנחנו ₪ מיליון  1.6מהרגיל, התמיכה של המתנ"ס עומדת על 

שוט, היינו היי אילן, שלום לגזבר, זה מאוד פ₪. מיליון  2.5מבקשים 

  שמחים להגדיל את הפעילות של הקהילה בתחום התרבות. 

אני חושבת שיש לנו לא מעט אירועים שאנחנו יכולים לשפר אותם,   

  והכל תלוי, בסופו של דבר. כמובן, אנחנו נשמח לדון גם בעניין הזה.

תודה לכולם ולצוות הנפלא מהמרכז הקהילתי, שמאוד מודה למועצה   

יש לי פה עוד כמה נקודות שבטח נדבר עליהן או על כל הדברים. ו

תדברו עליהן בהמשך, זה הנושא של שדרוג מגרש הכדורגל, שלמה 

  בהמשך ידבר על הנושא של ארגון מחדש של המגרש. 

אנחנו נראה בספטמבר מערך טיולים קהילתיים לכל השנה, חוברת   

צה מפוארת ויפהפיה, ראינו שכל הנושא של קהילה מטיילת תפס תאו

  מאוד גדולה, אני מדברת על תשע"ג, זה משהו ששמנו על השולחן, 
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מגוון רחב של אוכלוסיות, ג'יפים, לא ג'יפים, יש פה מגוון מאוד רחב 

  של דרישות, בקשות. 

ניר, אם אנחנו נראה את התמונה הראשונה, גיוס כספים להקמת   

למרכז זה המרכז הקהילתי, התכנון, כבר יש תכנון המרכז הקהילתי, 

הקהילתי החדש של אלפי מנשה, הרעיון הוא ליצור ולגייס כספים, גם 

ממפעל הפיס וגם מכל מה שזז, כדי לתת לקהילה מבנה, כמו שקיים 

  בכל מקום אחר בארץ, מטירה, ברברה, אפילו השכנים הקרובים שלנו. 

  לנסוואה יש בניין מאוד יפה. קב  : אמנון כרמי

תנ"סים מדהימים, מרכזים קהילתיים. חברים, חבר'ה, יש להם מ   ארצי: נאוה

  התוכנית בנויה ונותנת מענה גם למבנה של הקשישים. 

שלמה, אני לא יודעת אם אפשר לתת תשובה היום או לא, אבל דיברנו   

על זה בפגישות, על כל הנושא לפחות לקבל פה איזושהי הסכמה והבנה 

  ה. . אני יודעת שאתם יושבים על ז2013לגבי תקציב של 

  אפשר לתת תשובות.   : אילן דולב

לא, אני מדברת על הנושא של עצמאות, שואה וזיכרון, אנחנו חייבים    ארצי: נאוה

  ור חוזים. סגל

  שאר אותו דבר.  יפחות או יותר זה י  : שלמה קטן

  אנחנו מקווים שזה לא יקוצץ.   : אילן דולב

  הממשלה עוד לא יודעת.   : שלמה קטן

גיד לך אם אתם יודעים שאני חייבת לסגור חוזים עם הבמאים אני א   ארצי: נאוה

  ועם הכל, כדי שנקבל את המחירים הטובים ביותר. 

מה אכפת לך לסגור, אחרי זה אלוהים גדול. לא, פחות או יותר על   : שלמה קטן

תקציבי תרבות וכל הדברים האלה, לא יפגעו, להערכתי, אלא אם כן 

  ה קורט רציני מאוד, אבל אז ניערך, הממשלה, מסיבות מלחמתיות, יעל
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אין מה לעשות, בשביל זה יש מועצה, נשב ונראה. אבל אם יהיה קורט   

רציני מאוד שיתבטא לא בעשרות אלפים או מאות אלפים, אלא 

במיליון, אי אפשר להמציא את המיליון, גם זה יכול לקרות. לא נטמון 

  ל לקרות. את הראש בחול ונגיד זה לא יכול לקרות, זה יכו

  מתי יושבים על תקציב?    ארצי: נאוה

היום ישבתי עם העובדים הבכירים, מתחילים להכין לי את תוכנית   : שלמה קטן

  העבודה כדי להביא למועצה, עם תקציב. אני מעריך בסביבות נובמבר. 

  בסדר.   ארצי: נאוה

צוץ קי₪ מיליון  400צריך לזכור שבחוק ההסדרים החדש מגולם   : אילן דולב

  במענק האיזון של הרשויות המקומיות. 

אבל מצד שני, גפני התחייב, בישיבה שהייתי איתו, לפני שבוע וחצי,   : שלמה קטן

יו"ר ועדת הכספים, הוא אומר שהוא לא ייתן להוריד גרוש אחד. שאלו 

אותו עד כמה תילחם? הוא אומר אני אף פעם לא נלחם, אני רק מחייך 

י להם להסכים איתי. אני מאמין שלא יפגעו ועוצר, הם יודעים שכדא

בזה. הבעיה אם תהיה ממש סיבה ביטחונית, ועלולה להיות, עלולה 

להיות בתקופה הקרובה, אז אין מה לעשות. נמצא ממה לקצץ. כן, 

  דליה. אתם רוצים לעשות את הדיון כבר? 

מועצה לא, אני רוצה לחדד משהו שנאוה אמרה. כשנאוה אמרה שה  : לוי-דליה נחום

  זה לא הכל תמיכה, שלא יחשבו פה, ₪, מיליון  1.6-תומכת ב

  נכון. כן.    ארצי: נאוה

  לא, זה כולל תרבות, ברור.   : שלמה קטן

  לעשות את ההפרדה הזו.   : לוי-דליה נחום

  כולל השכר של עובדי המעונות.   : שלמה קטן

  בדיוק, שלא יחשבו שזה מה שאנחנו נותנים.   : לוי-דליה נחום

  תמיכה, ישר הייתי מוריד חצי. ₪ מיליון  1.6אם היה   : מה קטןשל
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  ישוב אלפי מנשה, אני קוראת לזה תמיכה, יחבר'ה, למען האמת כן, ה   ארצי: נאוה

  נאוה, היום זה רק סקירה. זה סקירות, ואם יש למישהו שאלה.  : שלמה קטן

ברמה ארצית, וזה ים לקרבי, שאנחנו במקום מצוין תגייס... אחוז המ  : רונןשולה 

משהו שחשוב להגיד את זה. תגידי את הנתונים. זה גאוות יחידה, זה 

  משהו שכן צריך לציין. 

  אני מבקש שאלה או שתיים של הבהרות, כדי לשחרר.   : שלמה קטן

  היא לא סיימה.   : רונןשולה 

  של משתתפים,  1119יש לי שאלה, ראשית המספר   : שלמה קטן

  . 1900  : נאוה ארצי

נדליזם, בכל זאת, והשאלה בוטלה. שאלה שניה, דיברת על ירידה בו  : למה קטןש

באזור שקרוב למועדון הנוער, היתה לנו בעיה, האם המצלמות כבר 

  עובדות? 

  המצלמות עובדות, כן.    ארצי: נאוה

הוספנו שם מצלמות, נקווה לשפר עוד אזור שהיה בעייתי, אזור   : שלמה קטן

  ו בתקציבים של ביטחון ופתרנו את זה. המועדון נוער, השתמשנ

לגבי המעון השני, נאוה דיברה שמתחילים לבנות אותו, היה פה סבך   

חוקי, החומר של ביצוע המעון שכב אצל הצבא, ובלי שהצבא היה 

חותם, אי אפשר להוציא את זה לדיון במטה. הצבא חתם, הבאתי את 

ספטמבר, כלומר ל 3-ליולי למטה, זה פורסם כבר בעיתון ב 18-זה ב

לנובמבר זה יכול, אם לא תהיה  3בנובמבר,  3-יום, עד ה 60-נספרים ה

התנגדות, ואני מקווה שלא תהיה התנגדות, זה ייצא למתן תוקף, אני 

מאמין שעד סוף נובמבר יהיה מתן תוקף, אבל קיבלתי אישור מראש 

המינהל האזרחי, על סמך זה שקצינה התרשלה, לא התביישתי להגיד 

זה בישיבה איתו: הקצינה שלך התרשלה, ובגלל זה אנחנו עלולים  את
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  של המעון.₪ מיליון  2להפסיד 

הוא נתן לי אישור לעשות עבודות עפר וחיזוק. אנחנו כבר בימים   

הקרובים, זה מעון שעבר, גם את התב"ר הוא עבר וגם את התכנון, 

ווה שנשים בוועדת תכנון ובנייה, מי שמכיר, במועצה האחרונה. אני מק

שלושה, מיד אחרי סוכות. זה יש -את היסודות תוך תקופה של שבועיים

לנו אישור, כדי לשחרר תקציב ראשון, כי ברגע ששחררנו משהו, לא 

  יעבוד התקציב. זה הכל.

אם זו היתה מדינה מסודרת, שהתקציב יעבור לשנה הבאה, אז לא   

ולכן אנחנו ₪,  מיליון 2.3-הייתי חושש, החשש שלי היה שנפסיד את ה

כבר מתחילים בפעולות, להעביר חשבונות ראשונים של תכנון, של 

  אופיר רצה לשאול משהו. החישוף ושל היסודות. 

רציתי להגיד משהו. נאוה לא הזכירה, אבל אנחנו צריכים להודות   : משה אופיר

  להנהלה היוצאת, 

  לא יצאה הנהלה.    ארצי: נאוה

  החלק שיצא.   : משה אופיר

  אז אני אודה.    ארצי: הנאו

  לא הזכרת את זה.   : משה אופיר

  אם מישהו יודע, זו אני.    ארצי: נאוה

  אז אני מזכיר את זה.   : משה אופיר

  תודה, אז אני אודה. תרשה לי להודות?    ארצי: נאוה

את יכולה להגיד משהו, יש לי עוד כמה דברים להגיד, אבל את יכולה   : משה אופיר

  להמשיך. 

המון הערכה ותודה יש לנו לגדי טפרמן, שכיהן כיו"ר בהנהלת  ,באמת   ארצי: נאוה

היתה עבודה נפלאה, אמיתית, מקצועית ביותר, שנים,  4-המתנ"ס כ

מתחבר גם לעובדים, גם לקהילה וגם לחברי ההנהלה. כן אפשר לציין 

שגדי ידע להוביל את ההנהלה בלי שום עניינים פוליטיים בתוך 
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ות. היה גיבוש נפלא של הצוות עצמו, עבדו ממש הישיבות ובהצבע

כצוות. על כך כל הצוות של המתנ"ס וההנהלה, הודו לו ומודים לו גם 

  היום. 

למיקי וינשטיין, שלקח על עצמו בצורה מאוד מכובדת ויפה, את תחום    

 10-ועדת מחול, עשה עבודה נפלאה בתחום, קידם, היה לו למעלה מ

ועדה, לא לדאוג, הוא ידע להתנהל איתן נשים שהיו סביבו בתוך הו

  זה לעניין התודות. תודה. מצוין. 

ברכות לנכנסים, יוסי יושב פה, יו"ר ההנהלה החדש. יפית נמצאת פה.    

חן נמצא פה. ויש לנו עוד חברים שלא נמצאים פה כרגע. עמית מוועדת 

חברים חדשים. התחילו במגמה של  8ביקורת. סך הכל נוספו עוד 

עם יורי מהחברה למתנ"סים, שמלווה אותם מקצועית עד עבודה 

  לדצמבר, אני מאמינה שנעשה כבר יישור קו. 

  זה לחלק הפורמלי, עכשיו אפשר לשאול שאלות?   : משה אופיר

  כן, בשמחה.    ארצי: נאוה

זה לא הדיון בעניין, אבל באמת רציתי לשאול דבר אחד, עלו כמה   : משה אופיר

ת זה, בקשר למחירים של החוגים, אני זוכר תהיות, כולם יודעים א

שבזמנו, שלמה קטן היה ראש מועצה בגלגול הקודם, אז היתה לנו 

אותה בעיה, ואז החלטנו, גם אני החלטתי, לצרף את המתנ"ס שלנו, 

באלפי מנשה, לחברה למתנ"סים, על מנת שייתן לנו רפרנס לגבי מה 

ישוב ינ"ס של השקורה במקומות אחרים, כי המתנ"ס שלנו היה מת

שוב ולא יודעים מה קורה במקומות יבלבד, ואנשים התלוננו שזה רק י

  לחברה למתנ"סים, אתה זוכר את זה. אחרים, לכן היתה החלטה לצרף 

  אני התנגדתי.   : שלמה קטן

אתה התנגדת, אני זוכר. עכשיו אני שואל, האם הקישור לחברה   : משה אופיר

לגבי המחירים של החוגים במקומות למתנ"סים נותן לנו איזה רפרנס 

אחרים? שנוכל לענות לתושבים באמת: אנחנו מהחברה למתנ"סים 



      

טלפון:  -  מ,  קולים בע" טו ס פרו ק ע"י: בונו   -  03-5373237הופ
  

14

מקבלים רשימה של חוגי מחול, כדורגל, כדורסל, במקומות כאלה 

ואחרים, שזה אותם מחירים. כי זה היה הרעיון לצרף לחברה 

  למתנ"סים. 

  סים. יוצא שאנחנו הופכים את זה לדיון על המתנ"  : שלמה קטן

  לא, רק על המחירים.   : משה אופיר

  לא אכפת לי לענות אחר כך.    ארצי: נאוה

  אם אין עוד שאלות, נעשה אחר כך את הדיון הכללי יותר.   : שלמה קטן

  אין בעיה.    ארצי: נאוה

  אני משאיר את זה שאלה פתוחה להנהלה החדשה.   : משה אופיר

דשה, כי המתנ"ס, כמו שראיתם, לא צריך שאלה פתוחה להנהלה הח   ארצי: נאוה

לא מעניינו הוא חוגים, חוגים הוא חלק קטן של הפעילות של המתנ"ס, 

  ובטח לא בגלל זה קיבלה פה המועצה החלטה, 

  הוא הסביר למה הוא הצביע בעד. הוא אומר אני הצבעתי בעד בגלל זה.   : שלמה קטן

  אין לזה שום קשר בכלל.    ארצי: נאוה

  ביע בעד בגלל זה, הוא אמר את דעתו. הוא הצ  : שלמה קטן

אבל אין לזה קשר. אתה יכול להיות לא בחברה למתנ"סים ולהשוות    ארצי: נאוה

  מחירים לחברה למתנ"סים, לא בשביל זה צריך להיות שם. 

אנחנו נעשה דיון בעוד מספר חודשים, עם ההנהלה החדשה, דיון   : שלמה קטן

  ן. משותף על כל הנושאים, אני מוכן לדו

  מי זה אנחנו?    ארצי: נאוה

  ₪. מיליון  1.9-המועצה תרצה לשמוע, היא תומכת ב  : שלמה קטן

  לא, לא, לא.    ארצי: נאוה

  למה שלא ננצל את זה?   : שלמה קטן

  חברים, אני עובדת שלכם, עושה מה שנותנים. תיתנו שקל נעשה בשקל.    ארצי: נאוה

  רשות הדיבור עוברת לשולה.   : שלמה קטן

שרית חולה, ולכן היא לא נמצאת פה היום. אז כמו ששלמה פתח   : רונןולה ש
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ואמר, שנת הלימודים באמת נפתחה ללא תקלות, קובי בהמשך יספר 

על ההשקעה שנעשתה במהלך הקיץ, בשיפוצי הקיץ, ועל התקציב שגדל 

  בנושא שיפוצי הקיץ.אם לא הוכפל, 

וכנית מגירה לגבי גני גם שלמה אמר, התגברנו על קשיים, היתה לנו ת  

הטרום חובה בגבעת טל, והתארגנו ונתנו פתרונות, ניתן גם מענה גם 

לחטיבת הביניים שנמצאת במצוקה מאוד קשה של מחסור בחדרים, 

בתיאום עם נאוה, מהמרכז הקהילתי נמצא איזשהו פתרון, לא פתרון 

שנה אידיאלי אבל איזשהו פתרון, ואני פוחדת לציין, אנחנו באיחור של 

   בבניית החט"ב.

אני אעדכן במשפט, נבחר קבלן, הקבלן הזה חתם על החוזה, החוזה   : שלמה קטן

שלושה, שיגמר בחברה למשק וכלכלה, חתימות, -כרגע בהליך, יומיים

-יועבר אלינו לחתימה, ייצא צו התחלת עבודה, אני מקווה שתוך שבוע

  החדש.  שבוע וחצי, נתחיל לבנות את חטיבת הביניים, את האגף

ילדים במערכת החינוך,  2437בכל אופן, פתחנו את שנת הלימודים עם   : שולה רונן

החל ממעונות ועד תלמידי תיכון. אני לא אכנס לפירוט כמה יש לנו בכל 

ילדים, משנתון תשע"ב  100-שכבת גיל, אבל בסך הכל גדלנו בלמעלה מ

יש לנו כבר לתשע"ג, והשנה לראשונה פתחנו בנופי החורש, כיתה ו', 

את כל הרצף מחטיבה צעירה עד ו', ואני מאוד גאה שיש לנו כבר בית 

  ספר מלא.

בגבעת טל, ולראשונה, אחרי באמת דין  2 גני טרום חובה,  12פתחנו   

, 5עד  3ודברים, הצלחנו לפתוח גם גן חינוך מיוחד לילדים מגילאי 

לילדים  ילדים מעוכבי התפתחות, וכך אנחנו באמת נותנים פתרון גם

שוב ולהיסחב שעה יהקטנטנים וגם להוריהם שהיו צריכים לצאת מהי

ושעה וחצי בדרכים, כדי להגיע לגן. זה פתרון נהדר. הגן נמצא במה 

  שפעם היה גן טל. 

בדקנו סביב כמה נושאים לאחרונה, יש לנו הרבה יותר מקרים של   : שלמה קטן
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שובים יכוכב יאיר, וישובים דומים, כמו אורנית ויחינוך מיוחד מאשר י

אקונומי שלנו, יותר באים אלינו מקרים, וזה גם -מהסוג הסוציו

  משפיע, יש לו השלכות גם על תוצאות בגרות. 

  זה גם תקציב, אבל זה לא הקטע,   : שולה רונן

  תקציב אני לגמרי מיואש.   : שלמה קטן

אנחנו מסיעים כל ילדי חינוך מיוחד, שזה גם מבוגרים, ו 80נאוה ציינה   : שולה רונן

ילדים, מדי יום, כאשר לחלק מהילדים,  48ילדים או  46יום החוצה 

לשנה, לתלמיד, כסף ₪  18,000-אגרת התלמיד שלהם מגיעה ל

  שהרשות מוציאה. 

  את מסבסדת הסעה של אחד. ₪  140,000-יש מקרה אחד ש  : שלמה קטן

ם שלומדים בבית זה מלבד הסעות, אני מדברת רק על אגרה, ילדי  : שולה רונן

  לשנה. ₪  18,000צאלים, עולים לנו סכום כזה של 

  אנחנו עושים זה באהבה. זה בסדר.   : שלמה קטן

שתדעו את סדר הגודל שהחינוך המיוחד תופס נפח מאוד גדול   : שולה רונן

  מהוצאות החינוך. 

השנה הזו תתאפיין בתנופת בנייה רצינית, כמו ששלמה אמר, חטיבת   

מטרים רבועים לחטיבת הביניים,  1000-חב, יתווספו כהביניים תתר

שזה יהיה כולל מעבדות, תהיה הנגשה למעלית, כיתות, וייתן פתרון גם 

 8כיתות בשכבה, יהיה לנו בוודאות, אולי גם  7לשנים הבאות, לפחות 

  כיתות. 

ותך, הגן השלישי מתחם גני הטרום חובה בגבעת טל, שלמה ייאמר לזכ  

  ייצא לדרך, הוא הושלם.  שלא היה בתכנון

  התכנון מושלם, אנחנו נביא אותו לוועדת הבנייה לא זו, הבאה.   : שלמה קטן

כרגע אנחנו, כמו ואז יהיה לנו מתחם של שלושה גני טרום חובה,   : שולה רונן

ששלמה אמר, מיד אחרי סוכות, הילדים יעברו לגני הטרום חובה, כל 

צאו באמת סכומי עתק לצייד את הציוד נרכש, הציוד נמצא אצלנו, והו
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  הגנים. 

  זה קובי אחרי זה יפרט, ואני אמשיך.   : שלמה קטן

אותו דבר לגבי החטיבה הצעירה, יש לנו כבר את ההרשאה, גם לעניין   : שולה רונן

  הזה יוצאים למכרזים. 

שני מכרזים הסתיימו בלי מגישים, יצא שלישי שבינתיים ניגש אליו   : שלמה קטן

מקווה שנקים גם את החטיבה הצעירה תוך חודשיים, גם  אחד, ואני

  בגבעת טל. 

  אנחנו נראה את החטיבה הצעירה,   : שולה רונן

אין מה לעשות, אני חייב להדגיש, חלק לא קטן מהבינוי נעשה בגבעת   : שלמה קטן

שוב הישן היא גם יטל כי לא נעשה קודם, וחטיבת הביניים שנבנית בי

ייכת, אין מה לעשות. זה מה שקרה שרוב עבור גבעת טל. דליה מח

  הפעילות של הבינוי תהיה בגבעת טל, בגלל ששם אין מוסדות חינוך. 

אני חייבת לציין ולומר בהגינות שכל התוכניות האלה התחילו בזמנו   : שולה רונן

של חסדאי, צריך גם את הדברים האלה להגיד, זה דברים שחסדאי 

לפועל, וזה המקום להזכיר אותו  הריץ אותם, ואנחנו מוציאים אותם

  ובהחלט אלה היו פרויקטים שהתחילו בזמנו.

אנחנו פועלים במקביל לבניית בית ספר שלישי, בית ספר יסודי שלישי,   

בגלל הצפיפות של צופי שרון, גם חשוב להגיד שעדיין אין לנו הרשאה, 

  כי אין לנו עוד הכרה בצורך. 

אז', דיונים ראשונים, העברנו את מספר יש כרגע מה שנתנו: מטר  : שלמה קטן

התלמידים, מחכים לתשובה, בעוד יומיים נקיים דיון של פורום החינוך 

בשלב זה, עד שתהיה ועדת חינוך, ביקשתי שתצטרפו גם אתם לדיון, 

כדי לגבש עמדה איזה סוג בית ספר זה יהיה, יש לזה השלכות על מה 

  שאנחנו סוגרים עם משרד השיכון. 

  נכון.   : נןשולה רו

הגיע מכתב מאבי נעים, על בית ספר ירוק שהוא תכנן. אני אעביר לך,   : שלמה קטן
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  זה הגיע הערב. 

מחרתיים יתקיים פה דיון בפורום רחב, איזה צביון יהיה לבית הספר   : שולה רונן

החדש, מה נרצה, איזה אופי יהיה לו, כי הבנייה צריכה להיות 

אם זה בית ספר ירוק, מה המשמעות, מותאמת לאופיו של בית הספר. 

מה זה אומר מבחינה תכנונית ומבנית, או אם זה בית ספר לאומנויות 

או מדעים או כל בית ספר שתתקבל עליו בדיון שיהיה דיון פתוח, 

  ובהחלט זה יהיה סיעור מוחין, ונקבל איזושהי החלטה.

 באותו מפגש ראשוני, דיברנו גם על מדיניות שאנחנו נרענן את  

המדיניות החינוכית שלנו, למרות שבהחלט אני אומרת מדיניות 

בגדול המטרות גם לא כל כך חינוכית לא משתנה משנה לשנה, 

משתנות, אנחנו רוצים פחות או יותר את אותם דברים, ואני אומר 

שהמדיניות שלנו נגזרת פעם אחת מהתפיסה של משרד החינוך, של 

ה שלך כראש מועצה, והיה לנו החברה למתנ"סים, של הישוב, של אמיר

פה הנהגה חינוכית שדנה ובנתה את המדיניות, והיא תובא לדיון חוזר, 

  באמת לרענן אותה, אם יש צורך. 

אני אומר בקצרה מה פחות או יותר אמרה המדיניות, שאנחנו תופסים   

את הפרט, את הילד, את היחיד, כשיש לו מגוון צרכים רחב, בתחומים 

פיסה המערכתית אנחנו מציינים שיתופי פעולה עם שונים, מתוך הת

המרכז הקהילתי, ואנחנו החינוך הבלתי פורמלי, לצורך העניין זה 

באמת ממקום לתת את המענה, שוב, במגבלות ובאמצעים הקיימים, 

לתת את המענה לפרט ולקבוצה, ליחיד וגם לכלל, וזה לא במקרה 

ירה יחיד ויחד בקהילה אנחנו מדברים על יחיד ויחד, בצופי שרון האמ

  הוגנת או ערכית או איך שנקרא לזה. 

יש שיתוף פעולה מלא עם הקב"ט, עם השירות הפסיכולוגי, עם   

הרווחה, וכשאני מדברת על רווחה, אני אתן דוגמא לשיתופי פעולה, 

הרווחה נכנסת לחטיבת הביניים, נמצאת שם שנה שלישית, עובדת 
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שמטפלת בילדים, בנערות בסיכון, סוציאלית, שעובדת בתוך החטיבה, 

  שוב נערים ונערות בסיכון. יבילדים בסיכון, ויש לנו בתוך ה

הייתי בישיבת המשך לפגישה שהיה בזמנו אודי אצל כחלון, וסוף סוף   : שלמה קטן

תקן נוסף לקבל עובדות סוציאליות,  2/3את אותו תקן שהוא הבטיח 

לות, הוא אישר את זה, וגם שזה יכול לתת לנו גם מענה כספי ליותר פעי

סעים של תלמידי חינוך מיוחד, הוא יגדיל לנו את יאת הנושא של הה

  הסבסוד. 

שיתופי פעולה נוספים שאנחנו עושים עם הרווחה זה סדנאות לילדים   : שולה רונן

  לצערי הרב. להורים גרושים, 

  תקציב. , נקבל יותר 7-ל 8-את יודעת שאם עוד קצת יתגרשו, נרד מ  : שלמה קטן

הסיפור הזה של משפחות חד הוריות, המגמה הזו של עלייה במספר   : שולה רונן

  שוב, היא גבוהה, מדובר על עשרות ילדים. יהמתגרשים, לפחות בי

  יש לנו עוד מה ללמוד מאורנית.   : שלמה קטן

כן. יש לנו עשרות ילדים שעוברים משברים מאוד מאוד קשים, המשבר   : שולה רונן

ביטוי בתפקוד היומיומי שלהם, שפוגע להם בכל התחומים, בא לידי 

בהתנהגותי, ברגשי, בהישגים הלימודיים, אין להם פניות למידה, ובית 

הספר מתמודד, ובאמת הרווחה בעניין הזה באה לקראתנו ופתחה לנו 

  סדנאות, גם להורים, היו שנים שעשינו סדנאות להורים.

  גם השנה יש.   : שלמה קטן

כן, גם השנה. ברור. אנחנו מאוד משתדלים לייצר תנאים של הצלחה   : שולה רונן

לכל ילד וילדה בתוך המערכת שלנו, לתת את התמיכה מתוך אמונה 

שכל אחד יכול, ובאמירה חד משמעית אנחנו אומרים שאנחנו לא 

מוותרים לאף אחד ולא מוותרים על אף אחד, באמירה מאוד ברורה 

וגם לא מוותרים על אף ילד, ועושים, אני אנחנו לא מוותרים לאף ילד 

חייבת לציין את המאבק שעשינו לקלוט את כל הילדים שלנו 

, תלמיד PDDבמסגרות, ולראשונה קיבלנו תלמיד שלנו, תלמיד 
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אוטיסט, שהתקבל בתיכון הרגיל, אחרי מאבק רציני, ואני אומרת את 

  ה בתיכון. זה בגאווה, הוא התקבל והוא תלמיד מן המניין בכיתה רגיל

אז היה קטין שהכנסתי אותו לגל, גם אז התפלאו, הבאנו לו סייעת,   : שלמה קטן

  וברוך השם הוא נכנס לתיכון רגיל. 

זה משהו שבהחלט יש לנו סיבה להיות גאים. אנחנו מקיימים יחד עם   : שולה רונן

הנוער ועם המתנ"ס שולחנות עגולים, עם החטיבה, בני הנוער, נערים 

נערות בסיכון, המון שיתופי פעולה, בתי הספר נעזרים בחוגי בסיכון, 

המתנ"ס שמופיעים בתוך בתי הספר בטקסים, שוב, מהמקום הזה של 

לראות את כל הרצף, אנחנו רואים את הילד על כל הרצף, וכשאני 

תוכנית מעבר ברצף,  14מדברת על רצף, אנחנו כבר מקיימים שנה 

ת בהמון גאווה, למרות שהחינוך במוסדות החינוך שלנו, ואני אומר

  היה שק חבטות בבחירות האחרונות, אני בהחלט גאה. 

  לא, לא כזה היסטרי.   : שלמה קטן

  ישוב זה ככה. יתדעי לך שבכל   : משה אופיר

  לא משנה.   : שולה רונן

שובים והרבה מערכות בחירות. תמיד ישוב, אני מכיר הרבה ייבכל י  : משה אופיר

  חינוך. 

בסדר, אבל אני בהחלט אומרת, יש פער בין ההתלהמות, אולי אנחנו   : ןשולה רונ

  לא הצלחנו לשווק, 

מתי את יכולה לבחון את עצמך, את המערכת, את קשורה למערכת   : שלמה קטן

  חינוך טובה, 

  אנחנו מעבירים להם את הממוצע.   : משה אופיר

  עדיף שתדווחי כרגע למועצה ולקהל שיושב.   : שלמה קטן

אבל זה מאוד חשוב, כי ההתלהמות הזו היא לא במקומה, ואני אומרת   : רונן שולה

  אחד מציל את השני, 

  אני בעד דיון ולא התלהמות.   : שלמה קטן
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  הפייסבוק הפך לאיזה מקום להשתלחויות.   : שולה רונן

יש היום כתבה בידיעות, הניהול הדמוקרטי העתידי. בכל מקרה, חשוב   : שלמה קטן

  הנתונים.  שתדווחי את

אני אומרת שיש פער ואולי אנחנו לא יודעים לשווק את עצמנו, ואנחנו   : שולה רונן

צריכים ללמוד לשווק את עצמנו, גם הנהלות בתי הספר, יותר להביא 

לציבור מה נעשה פה בתחום החינוך, כי אני חושבת שנעשית פה עשייה 

  מאוד יפה. 

  בא. ס-את הנתונים לגבי הקשר לכפר  : שלמה קטן

  תקבל הכל.   : שולה רונן

  שנעמוד בלוח הזמנים.   : שלמה קטן

ישובית, זה לקדם יאני אעמוד בלוח הזמנים. מטרת העל שלנו, ברמה ה  : שולה רונן

את תחום המצוינות. את תחום המצוינים בבתי הספר, אני אשאיר 

  למנהלות לספר על המצוינות, אני גם אתן להן משהו לדבר.

מטרה השנה, אחת המטרות של משרד החינוך השנה, צמצום פערים, ה  

, יעד ההחלה, להשאיר את כל הילדים בתוך 12היעדים, זה נקרא יעד 

בית הספר, מה שפעם אמר מענה לילדים בעלי צרכים מיוחדים, 

ולהשאיר אותם בתוך הקהילה, מה שאומר ועדות ההשמה יילכו 

קשיים, לתת  ויצטמצמו, ובתי הספר יצטרכו להתמודד, בנוסף לעוד

  פתרונות בתוך בתי הספר. זה צריכים לקחת בחשבון. 

אני רוצה לומר לגבי בוגרי חטיבת חצב, שתמיד יש תחושה שהילדים   

שלנו מגיעים לתיכונים לא מוכנים, הייתי מראה את זה בשקף, לקראת 

מחצית ראשונה, סיום מחצית ראשונה, גדי, רבקה, אני, אתה ביקשת 

ה, לפעמים טליה היועצת, אנחנו עוברים תיכון להצטרף השנה, בשמח

  תיכון, בבדיקה שמית, אחד לאחד, אנחנו עוברים ובודקים בכיתות י'. 

לצורך הדוגמא, אני פשוט השמטתי את הציונים, אני יכולה לתת   

דוגמא על תיכון כצנלסון, תלמידים שלנו שהגיעו, לצורך העניין, תלמיד 
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, בכצנלסון 65ה ב' באנגלית, ציון מב"ר שהופנה למב"ר, שהיה בהקבצ

. הוא היה 83-יחידות אנגלית, סיים את המחצית הראשונה ב 4-הוא ב

, בהקבצה ב', בסוף מחצית בתיכון גלילי הוא היה 72במתמטיקה על 

  . זה דברים בדוקים.92על 

זאת אומרת, חטיבת הביניים מאוד מחמירה במתן ציונים, היא לא   

בתי: רמי אמיתי, מנהל תיכון גלילי, לא מחלקת ציונים, אני גם כת

חשוד על אף אחד שהוא פשרן. הוא דקדקן, הוא נחשב למנהל הכי 

נוקשה והכי לא מקל, הוא בפירוש כתב מכתב שמחמיא לרבקה ולצוות 

על העבודה הנהדרת שנעשית בחצב, וזה בכל התיכונים. אני אעביר 

  לכם את כל הנתונים. 

  נתוני...  אני ביקשתי לגבי  : שלמה קטן

  בגרות, חכה, אני אגע בזה.   : שולה רונן

לא, ביקשתי שהפעם המועצה תקבל את הנתון שאני חושב שהוא הרבה   : שלמה קטן

  יותר דומה לנתון הארצי. 

  תיכף תקבל את הכל.   : שולה רונן

תיכף אני אסביר מה היה. וגם הנתונים שקיבלתם בעבר הם נכונים,   : שלמה קטן

דים לבגרות, אני ביקשתי מכלל השכבה, כדי שנדע אבל מכלל הלומ

  איפה אנחנו עומדים. 

יש לך, תיכף תקבל. אנחנו מתנהלים בשקיפות מוחלטת. אני רוצה   : שולה רונן

לציין בהמון סיפוק, תיכון אורט שפירא, ממתג את עצמו כתיכון 

  , 72-למצוינות, הוא התיכון היחיד היום שהעלה את סף הקבלה ל

  . 61  : םגדי מנהיי

. מה שזה אומר, השנה הגיעו לנו מאלפי מנשה, בצורה לגמרי 61  : שולה רונן

מחצב, ברור, ואם ילדי תיכון לכיתות י', מהטובים,  23חופשית, 

המגמה הזו תימשך, מבחינתי זה יהיה התיכון האולטימטיבי לילדי 

  אלפי מנשה, שגם על זה יהיה שווה לקיים דיון.
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מעקב גם בשכבה יא', גם בשכבה יב', אנחנו  אנחנו עושים את אותו  

יודעים מראש מי זכאי לבגרות, מי לא זכאי. אגב, כנראה בוגרי 

התיכונים שלנו, של תשע"ב, שלמדנו בתיכוני כפר סבא, תגיד כמה 

  זכאי בגרות. 

  תיכונים.  5-זכאי בגרות, מ 100%בתי ספר,  4-ב  : שלמה קטן

אני אתן יש לנו.  100%נו. כן. באורט כולם מהתיכונים העיוניים של  : שולה רונן

השנים האחרונות, לפי שנתון, שנתון זה הילדים  3-לכם זכאי בגרות ב

  שלומדים בשכבת הגיל, והם לומדים גם בנעמ"ת ואורט. 

  לומדים או שחלק לפעמים גם לא לומדים.   : שלמה קטן

אז יש לנו בשנתון  אוקיי, אבל אלה שהגיעו להילה ולאנקורי ולכל זה,  : שולה רונן

. 2009-ב 67%', הילדים משכבת הגיל, יש לנו 91, מילידי 2009תש"ב 

 .70% –. בתיכוני כפר סבא 70% –שנתון  ומהלומדים שניגשים באות

  אגב, זו היתה שנה שהיתה נפילה בכל הבגרויות בישראל. 

מתוך התיכונים  80%', מתוך שכבת הגיל יש לנו 92-'91, ילידי 2010  

. אני 87.6% –, מתיכוני כפר סבא 82%ים לבגרות, בגדול, המגיש

  מהניגשים.  80%בהחלט, יש לי סיבה להיות גאה, גם כשזה 

', 93-'92שנת תשע"א, שזה עכשיו מה שהתפרסם לפני שבועיים, ילידי   

מאלה התיכונים שניגשו  82%זכאים לבגרות,  78%מסך הגילאים שזה 

שנות לימוד,  12נעמ"ת נותן דוגמא  לבגרות, שזה הכפר הירוק ועוד, כי

-חלק מיחידות הבגרות, הם לא עושים בגרות מלאה. מתיכוני כפר

  .91.6%סבא, אנחנו עומדים על 

עשיתי בדיקה ראשונית, בכל זאת למה נוצר ההבדל שלנו עם וביקשתי   : שלמה קטן

כוכב יאיר. יש לזה גם סיבה כלכלית, של האנשים שבאים לפה, ולצערי 

  ישראל עדיין יש פער חינוכי ביחד עם פער כלכלי, והמבין יבין.  במדינת

דבר שני, זו הכמות הגדולה של חינוך מיוחד שמגיעים לפה, ואנחנו   

נקבל כל אחד באהבה, חס וחלילה שאני אומר משהו רע, אבל אם 
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ספיק , מ110אנחנו מדברים על שנתון, ואם בשנתון שהוא סך הכל של 

מיוחד שלא ניגשים לבגרות, לא כולם חלילה, חינוך  5-10שיהיה לך 

אבל חלק, אז צריך להבין שהמספר יורד, ויש הבדל בכמות של חינוך 

מיוחד בינינו לבין כוכב יאיר, אורנית, שוהם ומקומות אחרים, אני לא 

יודע למה, כנראה בגלל שאנחנו גם מטפלים טוב, זה עומד לנו לרועץ, 

  נחנו נותנים. במרכאות כפולות, הטיפול הטוב שא

אנחנו נותנים טיפול טוב לכל ילד שמגיע, טיפול שנמשיך בו, חס    

וחלילה שמישהו שומע ממני, עזבו את הסטטיסטיקה, קודם כל ניתן 

  לכל ילד את המענה, לכל ילד עם צרכים, סטטיסטיקה זה אחר כך.

שהוא המספר מכלל הזה,  78%חשוב לדעת שמעבר למספר הזה של   

, וזה 90%לגשת לבגרות, אנחנו במספר מאוד גבוה של אלה שיכולים 

  החשוב. 

אגב, יש לנו ילדה שנתפסה מעתיקה בבגרות, תלמידה מחוננת, היא   : שולה רונן

תעשה את הבגרות, היא צריכה לחכות שנתיים, תלמידה שנתפסה 

מעתיקה, תלמידה מחוננת שלנו, אז היא תעלה לנו את הממוצע. זהו, 

  סיימתי. 

  המנהלות. איך זה הולך? לפי הגיל?   : שלמה קטן

  לפי הגיל.   : שולה רונן

  של הילדים.   : שלמה קטן

ערב טוב. אני מנהלת בית ספר צופה שרון. אני אומרת שאני נמצאת   : יוני רוזנברג

בחינוך בגלל שאני אוהבת את החינוך, מאמינה בחינוך, מאמינה 

כמו ששולה בילדים ומאמינה בדרך שלנו. אני בהחלט מסכימה, 

  אומרת, יש לנו במה להתגאות. 

הרבה פעמים אתה חושב, אתה אומר יש לנו במי להתגאות, אני לא   

אומרת את זה מתחושות הבטן, אני אומרת את זה על סמך חוסר 

  עובדות הן בהישגים הלימודיים והן באקלים הבית ספרי.
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יים, בהישגים הלימודיים, אנחנו נבדקים כל שנתיים במיצבים חיצונ  

ואנחנו נבדקים גם בתלמידים שאנחנו מעבירים לחטיבה, והן בנושא 

של האקלים הבית ספרי. האקלים הבית ספרי, אנחנו גם נבדקים 

במיצב וגם כל שנה סקר הראל בודק אותנו, כשחברה חיצונית בודקת 

את הנתונים של התלמידים, התלמידים נכנסים למחשב, ובאופן 

  סקר. אנונימי נכנסים ועונים על

אני רוצה רק שני נתונים להקריא לכם, יש שיפור באמת בכל פרמטר   

בנושא של שביעות רצון של התלמידים, של המוגנות של התלמידים, 

 89%-מהתלמידים אומרים שטוב להם בבית הספר, ו 92%

  אוהבים לבוא לבית הספר.  מהתלמידים

לבית הספר אני אומרת ואני מזמינה, כל הורה, כל אדם שרוצה לבוא   

בכל שעה, מוזמן לבוא, נכון כשיש מקרה של אלימות אחד, אנחנו לא 

מנותקים מהחברה, בית הספר הוא ראי של החברה, וכמו שיש בעיות 

של אלימות בחברה שלנו, יש גם מקרים, וכשזה נופל עליך, בשבילך זה 

  ובצדק. 100%

 משמעית: מרבית מקרי-אני רוצה להגיד באופן שיהיה ברור חד  

האלימות שמגיעים אלינו, מתרחשים אחה"צ, האלימות האינטרנטית 

הפכה להיות מאוד משמעותית, שמגיעה לבית הספר, ואנחנו מטפלים 

בה, אנחנו מטפלים בה בלי להניד עפעף, למרות שהרבה פעמים ההורים 

אומרים: זו לא בעיה שלך, זה קרה אחה"צ, אל תתערבי. אנחנו 

  מטפלים בנושא הזה.

אני באמת חושבת ואני יודעת שיש לפעמים, מעקמים פרצוף, אני   

  באמת חושבת שיש לנו במה להתגאות. 

באים גם אלינו, לבית הספר, באמת, בהרבה מקומות, ולא שאנחנו    

המושלמים, יש לנו עוד מה ללמוד, נכון, אבל באים הרבה מבתי ספר 

  אחרים ללמוד גם יוזמות שלנו. 
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ל הנושא שהשנה מדברים עליו, חינוך לאורח חיים אני רוצה לציין שכ  

שנים התחלנו עם היוזמה הזו, זו לא יוזמה  4בריא, אנחנו כבר לפני 

שלי, זו היתה יוזמה של אחת המורות שלי, המורה לחינוך גופני רותי 

עזרי, שהיא נשאה את הדגל בנושא הזה, והתוכנית שלה עברה לכלל -בן

  הארץ.

וזמות, יש לנו יוזמה של דוברים צעירים, זה אנחנו מתחילים הרבה י  

ילדים בעלי יכולת ורבאלית, שעוברים בכיתות, מכינים נושאים, 

מציגים אותם לפני הילדים, וגם התוכנית הזו הפכה להיות דגל במשרד 

  החינוך. 

יש לנו הרבה מה ללמוד, אבל אני אומרת שאנחנו בדרך הנכונה, אנחנו   

אנחנו השנה, כמו שציינו, אחד היעדים ספרי שמאפשר. -באקלים בית

זה החלה, החלה גם לתלמידים היותר קשים וגם לתלמידים 

  המצטיינים.

בשנים האחרונות, אם עד עכשיו השקענו תמיד, מטבע הדברים,   

שהילדים שצריכים יותר אז משקיעים בהם יותר, והתלמידים 

נחנו שלוש השנים האחרונות, א-המצטיינים מקבלים פחות. בשנתיים

מניפים את הנושא של דגל המצוינות, יש לנו מצוינות כמעט, אם אגע 

בכל תחום אנחנו מפתחים את הנושא, יש לנו מצוינות עם חברה 

במדעים ובמתמטיקה, זה רק ילדים  2000חיצונית, מצוינות 

שמאותרים, ילדים שעוברים אבחונים ומאותרים. יש לנו מצוינות 

  לית. יש לנו מצוינות במוסיקה. בתנ"ך. יש לנו מצוינות באנג

השנה יש לנו שתי יוזמות חדשות, כדי להגיע למגוון רחב של ילדים, יש   

לנו את הנושא של מטבח לימודי וחממה לימודית, בנושא הזה כדי 

  באמת להגיע לכל תלמיד. 

 37-38אני רוצה לומר, הכיתות שלנו עמוסות, זה לא סוד, הממוצע הוא   

 20אומרת להורים, אני אשמח מאוד שיהיו לי תלמידים, אבל אני 
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תלמידים בכיתה, זו השאיפה של כולנו, אבל אני אומרת באמת 

בביטחון מלא, אין לי בעיה של שעות, אם יש פה הורים הם יודעים 

קבוצות, כמה שעות רוחב, כמה  4-כמה מתמטיקה יש לי, חילקנו ל

  שעות פרטניות.

רוצה אני, יש לנו את המענה. את מה אני אומרת, כל ילד שרק שיגיד   

המענה הלימודי באמת אין לנו בעיה, יש לנו הרבה מאוד שעות לתת 

  את המענה הלימודי. 

הנקודה הרבה פעמים, דווקא באה מהצד של ההורים: הרבה שיעורי   

בית, אל תשאירי אותו בסוף יום הלימודים, למה יש הרבה מבחנים? 

  ו את האפשרות לתת.אז אני אומרת מענה לימודי, יש לנ

אני אומרת שיש לנו גם צוות מאוד מסור, צוות שכמעט כל אוגוסט,   

אם למישהו יצא להיות בבית הספר, כמעט כל אוגוסט היה בבית הספר 

  ועבד והכין, צוות מסור שלוקח את התפקיד באמת בצורה רצינית.

רי קודם כל תודה, התרווחנו קצת במבנה הפיזי, סוף סוף יש לנו גם חד  

ספח, שאפשר לקחת קבוצות ילדים ולעבוד, בנו לנו יביל, למי שלא 

אם עד עכשיו לא ידענו יודע, שמחולק לשתי יחידות, שעות פרטניות, 

  לאן לקחת את הילדים ללמד, יש לנו יביל.

התפנה לנו עוד חדר כיתה, שאפשר ללמד שם, ולחלק את הכיתות   

  ת.לקבוצות שאפשר לעבוד, וזו באמת תודה לרשו

  אני אומרת יש לנו קושי אחד,   

  קיבלת מערכת.   : שלמה קטן

  איזו מערכת?   : יוני רוזנברג

  לא עידכנו אותך?   : שלמה קטן

המערכת של אריה, בסדר, אני עדיין לא בדקתי אותה, אני צריכה   : יוני רוזנברג

  לבדוק. 

  תבדקי אותה לפני ראש השנה, שלא יהיו תקלות.   : שלמה קטן
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אני אומרת יש קושי אחד באלפי מנשה, בעיה של מחסור במורים, דרך   : ברגיוני רוזנ

אגב, למי שלא יודע, משרד החינוך לא דואג לך למורים, מנהלות בית 

הספר צריכות לדאוג למורים, המפקחת אומרת לך: תדאג אתה, אין לי 

  מורים.

השנה לקחנו, כמה אנשי צוות פרשו לגמלאות, בשעה טובה, לקחנו   

סטאז'ריות, יש לנו מורה שעברה ניתוח ולא הגיעה ללימודים,  הרבה

חילקנו את החינוך כיתה שלה לשתיים, כשאני לקחתי את האחריות 

  על כל חינוך הכיתה בגדול, על הכיתה הזו. 

יש לנו בעיה רצינית של מורים באלפי מנשה, לא תמיד אנשים שגרים   

פי מנשה קצת מחוץ לאלפי מנשה יודעים, הפחד הזה להגיע לאל

מרתיע, והרבה פעמים אני אומרת: בואו, במפגש הראשון תראו. 

  אנשים נרתעים מלבוא לאלפי מנשה.

אני רק בשביל לסבר את האוזן, יש לי עוד כמה שעות שאני צריכה לתת   

אותן, שעות רוחב למורה, וכרגע אין לי, אנחנו בנרות מחפשים אדם 

  חזק את התחום. מקצועי, מורה לתחום של המדעים, כדי ל

  מה עם המורה מג'לג'וליה?   : שלמה קטן

מורות ערביות יש לנו, ברור לכם שמורות ערביות יכולות ללמד רק   : יוני רוזנברג

מקצועות מסוימים, כמו אנגלית, כמו מדעים, אבל לא יכולה לחנך, לא 

  יכולה ללמד תנ"ך, לא יכולה ללמד מורשת. 

ת ספר לא נמדדת רק בהובלה של אני אומרת, עבודה והצלחה של בי  

מנהל בית הספר, יש פה קודם כל צוות של מורים מסור. אני רוצה 

באותה הזדמנות לומר, יש פה כמה אנשים שמלווים, חוץ מאנשי 

הרשות, יש לנו את גדי ואת שולה, דרך אגב למי שלא יודע, כמעט כל 

נה חצי שנה מתחלפת לנו מפקחת, גם עכשיו, המפקחת בקושי חצי ש

  היתה, וכבר החודש הזה בישרו לנו שתגיע מפקחת חדשה. 

אז באמת מבחינת בית הספר, הכתובת היא מחלקת החינוך, גדי   
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  מנהיים, שבאמת נותנים. 

יש לנו שיתוף פעולה מאוד הדוק גם עם בית ספר נופי החורש, גם עם   

חצב. אני אומרת ושלא יישמע שאני אולי נמצאת בגן של שוטים, 

  שוב יכול להתגאות במערכת החינוך בנושא הזה. באמת הי

  רבקה, בבקשה.   : שלמה קטן

בחצב, ואני חייבת להגיד  12-בוקר טוב. פתחתי את שנת הניהול ה  : רבקה מנדל

שביום שאני אקום בבוקר בלי להיות מאושרת לבוא לישוב הזה, לבית 

  הספר הזה, אז אני אצא לפנסיה.

עותי, ואני יודעת מה קורה בהרבה אני באמת חושבת שהדבר הכי משמ  

מקומות, זה שיתופי הפעולה בישוב הזה, לכל האורך, נתחיל עם הנושא 

הפיזי, חטיבת חצב גדלה מאוד, והצלחנו, למרות שלא יצאה בנייה, 

בזכות שיתופי הפעולה, ופתחנו את שנת הלימודים, קודם כל בהבנה 

ם להיות גם של נאוה, שצריכים לתת מקום, שהילדים האלה צריכי

  איפשהו בבוקר, והכל נפתח לנו.

כמובן בזכות שולה וקובי ובוריס, וגדי שרץ ועזר לנו במיליון דברים,   

וקובי וחנן דיקשטיין שבאו ותלו לוח במקלט, אתם הייתם צריכים 

לראות, זה נעשה כדי שתפתח שנת הלימודים, באמת תודה לכולם. גם 

  סאלפר, נכון. ללא סוף.

ף במסדרונות, צפוף בכיתות. שלמה היה בטקס ספר, צפוצפוף בבית ה  

  פתיחת שנת הלימודים, בלי עין הרע אין מקום בטריבונות. 

כשנבנה, תהיה טריבונה, נכניס את זה, אני לא אוציא כסף ממני,   : שלמה קטן

  כשיבנו את החטיבה, נגניב את הטריבונה. 

 8-רים הומה, איישנו במטבע הדברים גם הצוות גדל, גם חדר המו  : רבקה מנדל

מורים חדשים את בית הספר, חלקם מורים ותיקים שעברו אלינו 

ממקומות טובים, חלקם מורים חדשים במערכת, עם הרבה פוטנציאל 

  ואנרגיה, והתמהיל הזה הוא טוב. 
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לגבי נושא של תוכניות, אנחנו ממשיכים בכמה קווים שהולכים איתנו   

הנושא של "עיר ללא אלימות"  כאורח חיים. אורח חיים הראל, כל

שנכנס לתוך זה, אורח החיים שאנחנו הולכים איתו כמה שנים של בית 

ספר מתנדב, שאנחנו מדברים על כך שכל הילדים מתנדבים, כמובן כמו 

שנאוה אמרה יש כאלה שמתנדבים שבועיים ומתעייפים, אבל יש מסה 

  מאוד גדולה של תלמידים שמתנדבים לאורך זמן.

יבת לומר שאפילו בקיץ, כשהיה לנו איזשהו קושי בפתיחת אני חי  

השנה, במי יזיז ציוד, הרמנו טלפון והגיעה קבוצה גדולה של בנים, 

בהתנדבות, אתם יודעים, הם אוהבים לישון קצת יותר בחופש, בטח 

בסוף, ואמרו מה צריך. עזרו וסחבו ועשו. זה המקום גם להגיד הרבה 

  פה, שבאמת עשה כמעט בלתי אפשרי.  תודה למשה קיסוס, שלא נמצא

באשר לתוכניות, אנחנו ממשיכים בדברים שעשינו ומוסיפים עליהם,   

למשל, יש לנו קו שאומר שאנחנו הפנים שלנו זה התיכונים של כפר 

חודיות שלהם, ואנחנו נותנים פריסה או דרך יסבא, עם המגמות הי

נותנים שעתיים תל"ן או דרך מצוינויות, למה אני מתכוונת, אנחנו 

  בשבוע שיעורי תקשורות, שיעורי תיאטרון, במסגרת תל"ן הורים.

אנחנו נותנים מצוינות במחול, אנחנו מחזירים השנה, בשיתוף המרכז   

הקהילתי, גם את הנושא של הכדורעף, שזה גם מגמות שקיימות 

מנגן  יבתיכון, ופותחים מסלול של מוסיקה בחצב, של הרכב מוסיקל

  ר.ושל הרכב ש

באמת לתת לתלמידים אפשרות לטעום, כשמדברים על מגמות בתיכון,   

  על מה שיש. 

ח' אנחנו עובדים זו השנה הרביעית, בחינוך האישי, מה זה -בכיתות ז'  

אומר, כל כיתה יש לה שתי מחנכות, עושה את כל העולם אחר, את כל 

האווירה בבית הספר אחרת, כי חטיבות ביניים הן הבטן הרכה של 

כיתות, שעתיים בשבוע  10-מערכת, מסיבה פשוט, מורה רצה בה
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בכיתה, תעשו חשבון, לא היה לה מתי לדבר עם ילד, היום תשאלו 

ילדים בבית ספר: המורה מכירה אותך חוץ ממה שאתה יודע 

במתמטיקה? כן, היא יודעת. היא יודעת מה מציק לו, היא יודעת מה 

, את החוזקות שלו, מילת הוא אוהב, היא יודעת את התחביבים שלו

  המפתח שלנו.

בכיתה ט', כשזה נלקח לנו על ידי משרד החינוך ואין מימון לזה, אנחנו   

עובדים בקבוצות מוטיבציה, לכל קבוצת תלמידים יש מישהו בבית 

הספר שמנחה אותו כקבוצת מוטיבציה, ומכאן באמת אני בטוחה 

נתונים ששולה שאנחנו מגיעים גם לאיזושהי דרך שמעלה את אותם 

  נתנה בנושא התיכון.

ט' לומדים שעתיים בשבוע -אנחנו יודעים מה קורה סביבנו, כיתות ח' ו  

קרימינולוגיה, אנחנו פתחנו מסלול של מנהיגות שעובד על כבוד האדם, 

במיוחד דרך שוויון בין המינים, אנחנו חושבים שהם צריכים ללמוד 

  בחברה. קבוצת מנהיגות. להיות אנשי משפחה טובים, אנשים מועילים

מאחר שמצוינויות יש לנו גם במדעים, במתמטיקה, כהמשך של מה   

. באנגלית יש לנו מסלול של מצוינות. 2000שנעשה ביסודי, עם מצוינות 

החלטנו שבכיתות ט' הם לא לוקחים תוכנית מצוינות לאורך שנה, הם 

ינות, אומרים אנחנו מיינדד להירשם בתיכון, עברנו לסדנאות מצו

שייתנו להם גם צוהר, לאלה שמאוד מתאימים בתחומים מסוימים, 

ואורט שפירא פותח אצלנו, אחרי החגים יש לנו עיצוב, אדריכלות 

טטניקים שרוצים ללכת בכיוון הזה. כמובן לא -סדנאות ל 3ותקשורת, 

  מחייב אותם ללכת לאורט.

שוב, יבמסגרת ההחלה שאנו מחילים את התלמידים, מכל הסוגים בי  

אני חייבת להגיד, שלמה דיבר על זה שכשהוא מנסה לבדוק את 

הפערים עם כוכב יאיר, על זה שאנחנו אצלנו קולטים חינוך מיוחד, 

מתלמידי השכבה אצלנו, בכל שכבה לומדים  9%, 10%, לא 9%רבותיי, 
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בכיתה קטנה, זאת אומרת יש לנו מענה לילדים עם לקויות למידה 

פר,  הצלחה מאוד גדולה איתם, כבר כמה מורכבות בתוך בית הס

  שנים.

עם מלווה בתוך בית  PDDדבר נוסף, השנה קלטנו, חזר לישוב ילד   

הספר, משולב בכיתה רגילה. יש לנו ילדים כבדי שמיעה שכל חדר 

המורים נערך, המועצה עשתה היערכות של כיתות אקוסטיות, כנדרש 

  לעניין הזה, נגישות. 

  ע. כיתות שמ  : שלמה קטן

בנושא תקשוב, מה שנקרא כיתות חכמות, אנחנו הולכים ומשדרגים   : רבקה מנדל

₪,  60,000את עצמנו, וגם הצטיידות מדעים גדולה מאוד של מעל 

נעשה השנה, רק לצערי המעבדות עובדות חלק מהזמן ככיתות אם, 

אבל אנחנו לא בולמים את קצת ההתחמשות, ואנחנו מקווים שבשנה 

  יותר מקום לעניין הזה. הבאה יהיה לנו

אני חייבת לציין את שיתוף הפעולה של ההורים, יושבת פה מירה,   

מירה ודליה ארוסי והורים נוספים, מאוד מאוד לוקחים חלק חיובי 

מאוד במה שקורה בבית הספר, כי אנחנו באמת, עם הרבה רצון, לא 

 יכולים לעשות הכל, ומירה ודליה ודני, היתה שם קבוצה שהובילה

פרויקט יזמות, תוכנית יזמות בכיתות ז', תוכנית יפה מאוד שהילדים 

  גם ראו תוצר מעבודתם.

אני חייבת להגיד תודה לכולם, יש לנו המון עבודה, יש לנו ילדים   

מקסימים, יש לנו הורים נהדרים, לא תמיד הם חושבים כמונו, אבל 

קדימה, אנחנו מגיעים בסך הכל לשיתופי פעולה, ואנחנו עם הפנים 

  ושתהיה לכולנו שנה נפלאה. 

גדי יוסיף לנו על "עיר ללא אלימות", אחרי זה קובי יוסיף נתונים על   : שלמה קטן

השיפוצים שעשינו השנה. מיד אחרי שנכנסתי לתפקיד, הגדלתי את 

לקרוב למיליון,  530-תקציב ההצטיידות ותקציב שיפוצי הקיץ, מ
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  ועמדנו בזה. בבקשה גדי. 

, בהמשך לדברים שאמרו סמאחר ויש לי שני כובעים, אני גם הקב"  : גדי מנהיים

תלמידים, בעיקר  30-שולה והמנהלות ונאוה, אני במעקב צמוד אחרי כ

  שנים, אין נשירה מבתי הספר. 3מהתיכונים, אין לנו נשירה מזה 

שנים, נשירה, שהלכו להילה, היום זה חלק  3גם מה שנחשב בעבר, לפני   

יש היום ילדים בהילה,  3. בסך הכל נמצאים היום ממערכת החינוך

  עדיין ילד אחד לא משובץ.

אני החל משבוע שעבר וגם השבוע הזה וגולש עד אחרי החגים, לקיים   

שיחות עם כל היועצות ועם כל רכזות השכבה, תלמיד תלמיד לכיתה י' 

יב', כאשר נגיע לחודש ינואר -קודם כל, ואחר כך אני עובר דרך יא' ו

קיים את אותו מפגש שאמרה שולה, בתיכונים, בסך הכל המערכת ונ

מאוד מוקירה בכל בתי הספר, מהמנהלים דרך היועצות ורכזי 

  השכבות, את העבודה ואת הקשר הישיר שיש לנו עם בתי הספר. 

בתור מנהל "עיר ללא אלימות", תקציב "עיר ללא אלימות" באלפי   

וך זה מוקצה באחוזים כאלה מת₪,  291,000-מנשה עומד כל שנה על כ

ואחרים, למערכת החינוך, לנושא הפנאי, כל נושא של המדריכים בקיץ 

ובימי שישי לאורך כל השנה, ממומנים על ידי "עיר ללא אלימות", 

 70%וכמובן למי שלא מכיר אז במצ'ינג ש"עיר ללא אלימות" מממנת 

  . 30%-והמועצה שותפה ב

ואנחנו עומדים להמשיך ולנצל אותו ניצלנו השנה את מחצית התקציב,   

עד סוף השנה הזו, עד דצמבר, כי אנחנו עובדים מינואר לדצמבר, ואני 

מעריך שלפי כל התוכניות והתכנונים שעשינו, אנחנו ננצל את מלוא 

  התקציב.

אנחנו עכשיו בשלב מאוד מתקדם, על רכש המצלמות. נממש את   

עיר ללא אלימות", כדי פרויקט המצלמות, שהוא איזשהו נדבך בתוך "

שנהיה יותר מרתיעים במקומות שאנחנו חושבים שנועדו או מועדים 
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  לפורענות. 

בסך הכל, במהלך הקיץ הזה, היו שני מקרים שהם בעייתיים, שזה לא   

היה בשנים קודמות, אבל באופן כללי אין מעשי ונדליזם, אז פה צבעו, 

וך אלפי מנשה. זה נכון פה הפילו איזה עמוד, אבל אין פגיעה ברכוש בת

  שאנחנו עם ככל העמים, ישוב כמעט כמו כל הישובים במדינת ישראל, 

  במקום להרוס נכנסים לג'קוזי.   : שלמה קטן

תופעת האלכוהול, היא תופעה שקיימת בכל מקום, גם בכוכב יאיר, גם   : גדי מנהיים

במודיעין, גם בשוהם, ובכל עיר ואם בישראל, ובכל ישוב כמעט 

  פעה הזו קיימת.התו

אנחנו השנה, בשיתוף עם המתנ"ס ובשיתוף עם חטיבת הביניים, נערוך   

ט', גם -מספר פעולות, סדנאות, בעיקר בחטיבת הביניים בכיתה ח' ו

חלק מהמימון יהיה על חשבון "עיר ללא אלימות", ואנחנו מזמינים 

תמיד את ההורים לבוא, לשמוע ולהקשיב, ולראות שזה לא רק, זה לא 

אצלי בבית, אבל מסתבר שזה גם אצלך בבית, אז אנחנו צריכים להיות 

  ערים גם לזה. 

  אני מאחל לכולנו שנה טובה, בטוחה, עם הרבה הישגים והצלחות.   

תודה. קובי ייתן סקירה על שיפוצי הקיץ. אני מדגיש ואומר שבחודש   : שלמה קטן

למיליון, חוץ לקרוב  530,000-יולי הגדלנו את התקציב שהיה מתוכנן ל

ומשהו. קובי יפרט  900,000למחשוב, שלא כללנו באותם  80,000מעוד 

  בגדול. 

שיפוצי הקיץ נערכו תחת אילוצים ומגבלות שהיו, שנת הלימודים    יעקב אוחיון: 

  נפתחה מוקדם יותר מאשר שנים קודמות. 

חטיבת הביניים לא עמדה לרשותנו כי היתה שם קייטנה בכל מהלך   

  י, והיו לנו גם אילוצי כוח אדם מוגבלים מאוד במועצה. חודש יול

תחת כל המגבלות האלה, אני חושב שההישג הוא הישג גדול של עובדי   

המועצה, של המנהלים, שהם עמדו בלוחות הזמנים, ושנת הלימודים 
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נפתחה כמעט ללא תקלות. כמובן שאנחנו עוסקים עכשיו גם 

  בהשלמות. 

חופש גדול נוסף, מכיפורים עד שלמות, השנה יש לנו בסוכות נעשה ה  : שלמה קטן

  סוכות. 

פרט לשיפוצים רגילים, גם עשינו התאמות מבנים, כמו רחוב כנען,    יעקב אוחיון: 

פתחנו גן לחינוך מיוחד, שצריך היה להסב אותו ולהתאים אותו, עשינו 

לא מעט מחיצות בחדרי מדעים ומחשב בנופי החורש, ויצרנו חדרי 

וספים. הוצאנו סכומים ניכרים על הצטיידויות של גני ילדים עבודה נ

  ילדים חדשים בגבעת טל, וגני ילדים קיימים השלמות של ציוד וריהוט. 

  כיתות שמע.   : שלמה קטן

אנחנו גם נותנים דעתנו לתלמידים עם בעלי צרכים מיוחדים, אז    יעקב אוחיון: 

  ת הביניים חצב.הכשרנו שתי כיתות שמע, אחת בצופש ואחת בחטיב

עסקנו לא מעט במיזוג כיתות, הצללות, שמנו דגש רב על נושא   

הבטיחות, הן בנושא בטיחות, מתקני משחקים וחצרות בגני ילדים 

לחטיבות צעירות, הן בנושא ביקורת חשמל במוסדות חינוך, וגם 

העסקנו גוף חיצוני מקצועי, את מכון התקנים שעושה לנו בדיקה של 

  קני ספורט בכל הישוב. בטיחות של מת

בדקנו גם את כל מגרשי הספורט. עוד לפני שהיה הסיפור עם העמוד   : שלמה קטן

אביב, כבר היינו בתהליך לקבל הצעות מחיר, כך -סל, שהילד נהרג בתל

  שאיך שהתחילה ההיסטריה מיד התחלנו את הבדיקה. 

  אנחנו עושים את זה כל שנה.    יעקב אוחיון: 

. יצא שבדיוק קיבלנו את ההצעות מחיר ביום שזה קרה. זה לא ברור  : שלמה קטן

  אומר שלא נעשה, אמרתי שהיינו בתהליך. 

חטיבה הצעירה בצופי שרון, השקענו כסף רב בשדרוג תשתיות החשמל    יעקב אוחיון: 

שם,  כך שזה יהווה תשתית למיזוג וכיוצא בזה, עד אז היתה מגבלה 

  של הספקי חשמל. 
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את החלק הארי של פיתוח החצר האחורית בחטיבת נשלים ועשינו   

  הביניים חצב, שיהיה לתלמידים עוד חצר פעילות. 

שמנו דגש רב על מבדקי בטיחות ותיקון ליקויי בטיחות עד תום, גם זה,   

את כל מבדקי הבטיחות עשינו על ידי חברה חיצונית. חיברנו את ביתני 

  שומרים. השמירה, בנופי החורש, לחשמל, כך שיהיה גם ל

קיבל ונטילטור גדול. עכשיו הונטילטור בבוטקה והוא בחוץ כי אין לו   : שלמה קטן

  מקום. 

הגשנו בתחום מחשוב בתי הספר, תוכנית מתקציב מפעל הפיס,    יעקב אוחיון: 

שכוללת מחשבים, לוחות חכמים ותוכנות שליטה, על פי תוכנית שהכין 

בה עם כל רכזי המחשוב מנהל מערכות מידע של המועצה, אחרי הישי

  ₪.  80,000של בתי הספר. זה מעט מעל 

אם אני לוקח בחשבון את הסכומים, את התקציבים שהושקעו עד כה,   

בלי ₪, ניקח בחשבון גם את תקציב המחשוב, אנחנו מגיעים למיליון 

לקחת בחשבון את תקציבי הבינוי, כלומר גני הילדים ללא הגן השלישי 

  ₪. מיליון  1.9ד מעט הגדלה, זה שהוסב, אתם תאשרו עו

  קיבלנו הגדלה עכשיו.   : שלמה קטן

שני גני הילדים החדשים בגבעת טל, לא לקחתי ₪ מיליון  1.9אז זה    יעקב אוחיון: 

בחשבון את המבנה יביל, כי התחלנו בעבודה שלו לפני תום שנת 

הלימודים והכנו אותו כחדרי אופק חדש, על פי מיפוי הצרכים עם 

ת בית הספר, עם חלוקה לשני חדרים ומיזוג, צריך עוד להשלים, מנהל

אם יש תקלות וליקויים אנחנו נטפל בהם, כך שבתקופה כל כך קצרה 

תקציב של ריהוט, ₪ ממיליון ₪, מיליון  2השקענו בבינוי מעל 

  הצטיידויות ושיפוצים. 

  לא יודע מי ישלם.   : שלמה קטן

  לגבי מי ישלם,   : אילן דולב

אם פעם שעברה דיווחתי שיש עוד חובות לינואר, אז אנחנו, ברוך השם,   : טןשלמה ק
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בחודשיים האלה חיסלנו את החובות, עד אפריל, כולל, כולל מסיעים 

שהיו חייבים להם קרוב למיליון, קיבלו את רוב הכסף. ברוך השם 

מתקדמים טוב. אם הרשינו לעצמנו. חלק כתוצאה מגבייה טובה מאוד 

נגבו מתושבים, מהפיגורים, וחלק קיבלנו ₪ כמעט מיליון  של הגזברות,

  הרבה כסף, שחררנו כספים ממשרדי ממשלה. 

במהלך חודש אוקטובר או נובמבר, אני אגיש לכם עדכון לתקציב של   : אילן דולב

הנוספים שלקחנו מכל מיני ₪ , כדי לממן את החצי מיליון 2012

  סעיפים, לצורך פרויקט שיפוצי קיץ. 

     

מי שמאחר לישיבה לא שואל. בגלל שאמרו שאת משתפת פעולה   : מה קטןשל

והפסקת להפריע, אני אגיד לך עוד פעם, נחתם כבר בחברה למשק 

מחרתיים יועבר אלינו, -וכלכלה כבר חתמו עם הקבלן, זה אמור מחר

אנחנו חותמים, זה רק פורמלי, ויוצא צו התחלת עבודה, אני מעריך גג 

תי כבר ליצור קשר עם הקבלן, לסגור איתו את ימים. אבל ביקש 10

  נושא הפועלים, נושא ביטחון, כדי להרוויח זמן. 

אני מודה לכולם על הסקירה. אם יש מילות חיזוק, בבקשה. זה לא   

  דיון, זו רק סקירה. בבקשה. 

אני רוצה להגיד המון תודה לנאוה, לשולה, לרבקה, ליוני, לגדי,   : לוי-דליה נחום

ות כל מיני קשיים ואילוצים בדרך, עדיין נושאים את הדגל שאתם, למר

עם המון מוטיבציה והמון גאווה, ולנו זה קצת מקל את החיים. יישר 

  כוח. 

אני מצטרף לאיחולים ולאיחולי שנה טובה, שתהיה שנת לימודים   : שלמה קטן

טובה. אני רוצה שוב לאחל לאיציק, שהתחיל את השיפוצי קיץ, אבל 

כבר תקופה ארוכה, להודות לו, ולמאיר שנשא בעול, קובי  לצערי חולה

דיבר על זה שבצוותים קטנים נאלצנו לשפץ, היה צוות האחזקה 

אנשים, ולמרות זאת  3-והפיקוח קטן במשך החודשיים האלה, קרוב ל
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שוב, גם לנקות יעמדנו, חלק בעזרת עבודה עברית, גייסנו צעירים מהי

צורה הרבה יותר גדולה בשנה הבאה. ישוב, נמשיך במגמה הזו ביאת ה

  תודה רבה. 

  

  . 55תיקון פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מספר   )2

  

. 55לסדר היום, תיקון פרוטוקול ישיבת מועצה מן המנין מספר  2סעיף   : שלמה קטן

  סטורי, פעם ראשונה שאני מתקן פרוטוקול. ייש תקדים ה

רוטוקול של ישיבת המועצה מן המניין הוגשו שתי בקשות לתיקון פ  : יעקב אוחיון

 13. הבקשה הראשונה של ראש המועצה, אני מבקש בעמוד 55מספר 

לפרוטוקול, בסוף העמוד, איפה שדברי שלמה קטן, לאחר המילים: 

"חסדאי בישיבה הזו בא ומנע את מדיניות החינוך" יש להוסיף בסוף 

  סימן שאלה. 

וועדה, אמרו לי מה מדיניות החינוך, כי אז נשאלתי, כשהצעתי את ה  : שלמה קטן

ואמרתי האם חסדאי כך וכך, אז כתבו "חסדאי מנע", ואני שאלתי 

"האם הוא מנע", כי זכרתי כשהרכבנו ועדות, לא נכנסנו לפירוט מה 

המדיניות, אלא אחרי זה הוועדה גיבשה מדיניות והציגה אותו. זה 

  התיקון שביקשתי. 

חד. הבקשה השניה היא בקשה של פנינה רום, שהיא אז מסכימים פה א  : יעקב אוחיון

שני תיקונים שהיא לא נמצאת פה, אבל אני אציג, יש לה למעשה 

מבקשת: "לגבי ועדי הורים יש לתקן: לא אמרתי שיש חוק שאומר 

שיו"ר שלושת הוועדים הוא יו"ר ההנהגה החינוכית. הנוהג היה שיו"ר 

שה, מייצג את ההורים ועד ההורים של בית הספר הגדול מבין השלו

בהנהגה החינוכית. ההנהגה החינוכית אינה גוף של ועד הורים אלא 

  פגישה של כל בעלי התפקידים בתחום החינוך והקהילה באלפי מנשה".

התיקון השני: איפה שכתוב "גלית" הכוונה ל"דגנית", ואחר כך התניה   
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בניית  , הגן השלישי, אישור תוכניותבגבעת טל גניםשלי לגבי הקמת 

הגן הזה, מפקחת על גני ילדים ומנהלת מחלקת גני ילדים, רשומה 

  כהתניה של דליה, צריך לתקן, זו התניה של פנינה. את מסכימה דליה? 

  כן, נכון, פנינה העלתה את ההתניות האלה. מאשרים.   : שלמה קטן

  נסכים לתיקון פה אחד, אחר כך נעשה בצורה מסודרת.   : יעקב אוחיון

  

אשר את התיקונים בפרוטוקול ישיבת המועצה מן מחליטים פה אחד ל   :החלטה

   , כמבוקש. 55המנין מספר 

  )  שאילתות3

  

  אין שאילתות.

  הצעות לסדר  )4

  

  אין הצעות לסדר.

  מינוי הרכב חדש לוועדת ערר לענייני ארנונה.   )5

  

וד, , יש ועדה אחת דחופה, ועדת ערר לארנונה, היה לי הכב5סעיף   : שלמה קטן

למרות שלא הייתי חבר מועצה, חסדאי ביקש ממני בזמנו להצטרף, גדי 

  היה היו"ר, אבל הוועדה נדמה לי אף פעם לא כונסה.

  זו ועדה שאסור שיהיו בה חברי מועצה.   : משה אופיר

אני יודע, אז לא היינו חברי מועצה. כשהייתי אזרח מן השורה. חלק   : שלמה קטן

לכן צריך לעשות הרכב חדש, לאור זה מהדברים שהתנדבתי לעשות. 

  שיש חברי מועצה. 

  זו ועדה סטטוטורית.   : יעקב אוחיון

  השמות. יכול להיות שיהיה שם נוסף.  5הצענו שיהיה יו"ר, תקריא את   : שלמה קטן

של  ןופעולת ןיש חוזר מנכ"ל משרד הפנים, שמסדיר את דרך מינויי  : יעקב אוחיון
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, כשהוא קובע שיו"ר ועדת הערר, בשל ארנונהענייני ועדות הערר ל

מהות התפקיד של ועדה מעין שיפוטית, הוא צריך להיות עו"ד, שאפילו 

כשיר להתמנות לשופט בית משפט שלום, כלומר על פי אותם תנאי 

  כשירות. 

אם היית מכנס את הוועדה, היית יכול להיות שופט. לא כינסת את   : שלמה קטן

  הוועדה, אתה לא שופט. 

שנים, ויכול לשוב ולהתמנות  4חבר ועדת ערר מתמנה לתקופה של   : אוחיון יעקב

  לתקופת כהונה נוספת. 

ההרכב הקודם של הוועדה, הפך לא רלוונטי במרביתו, מכיוון שגדי   

טפרמן, שהיה חבר הוועדה, התמנה לחבר מועצה, וכמובן שאסור לחבר 

  מועצה, 

  הוא היה יו"ר. הוא עו"ד.   : שלמה קטן

  הוא היה גם יו"ר הוועדה.   : אוחיון יעקב

  ולי גם אסור.   : שלמה קטן

אז אנחנו ממנים הרכב, כאשר מההרכב הקודם נשאר רק ישי אושרי,   : יעקב אוחיון

  כחבר ועדה. יו"ר הוועדה יהיה עו"ד אייל עוז. 

  אייל עוז כשיר להיות שופט?   : משה אופיר

  כן.   : יעקב אוחיון

יודע שלפי הכללים החדשים צריכים להעביר לי את הפרטים  אתה  : עו"ד חייקין ברוך

  שלהם, כדי שאני אבדוק. 

  התוקף יהיה כפוף לאישור היועץ המשפטי.   : יעקב אוחיון

  זה יהיה כפוף לאישור היועץ המשפטי.   : שלמה קטן

  חברה נוספת שמצטרפת עוה"ד טל מירון. השלישי זה גבי מויסה.   : יעקב אוחיון

  אילן דולב הגזבר. ו  : שלמה קטן

אילן דולב הוא לא חבר, הוא צוות מקצועי של הוועדה. בדרך כלל   : יעקב אוחיון

  הערר הוא להחלטות שלו כמנהל ארנונה, אז הוא לא יכול להיות חבר. 
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היה עוד שם שהעברתי, כרגע עדיין לא קיבלתי ממנו אישור, בפעם   : שלמה קטן

  הבאה אני אביא. מאושר? 

  החלטה פה אחד? פה אחד. כמובן כפוף לאישור היועץ המשפטי.    :יעקב אוחיון

  

  על מינוי הרכב חדש לוועדת ערר לענייני ארנונה:מחליטים פה אחד   : החלטה

   ,. חברי הוועדה: מר גבי מויסה ועו"ד טל מירוןעו"ד אייל עוז -יו"ר הוועדה                          

 לאישור היועץ המשפטי, עו"ד ברוך חייקין.  בכפוף הכל                        

  

  שוב / גבעת טל. יאישור תב"ר הסדרת צומת הכניסה לי  )6

  

  כסף, יש לנו כמה תב"רים, קיבלנו סכום כסף.   : שלמה קטן

כביש  /שוביאנחנו מבקשים לאשר את תב"ר הסדרת צומת הכניסה לי  : יעקב אוחיון

  הגישה לגבעת טל. 

ישוב למעשה, איפה שהשומרים עומדים, קיבלנו יניסה לזה כביש הכ  : שלמה קטן

  אישור להסדרת הצומת. 

 – הינויש לנו הרשאה תקציבית ממשרד התחבורה, סכום התב"ר   : יעקב אוחיון

 857,545רה, היינו ומשרד התחב 70% –מקורות המימון ₪.  1,225,064

  ₪.  367,519זה   -קרנות הרשות 30% ,₪

  , משהו כזה. ש"ח 636,000  באגרות יש   : שלמה קטן

אני אבדוק. הכסף מצטבר כל הזמן, אנחנו לקחנו בפעם הקודמת   : אילן דולב

  לתכנון המעגל, והכסף מצטבר. 

  . 636אנשים בונים, גם משלמים אגרות. אז יש   : שלמה קטן

  זה מקרנות הפיתוח שלנו.   : אילן דולב

 –נחנו מקרנות הרשות זה ממשרד התחבורה, מענק, וא₪  857,545  : שלמה קטן

ישוב, שתסדיר את כל הכניסה, י. מדובר על כיכר בכניסה ל367,519

תהיה כיכר יפה, תסדיר את היציאה לכיוון גבעת טל. אני עוד מנסה 
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להכניס גם את הסיפור לבית העלמין שם, נראה אם זה יהיה אפשרי, 

  כדי לחסוך צומת. 

מ"ט תחבורה, וגם אושרה על ידי חברת תוכנית הכיכר אושרה על ידי ק  : יעקב אוחיון

הפיקוח והבקרה של משרד התחבורה, לא היינו מקבלים הרשאה 

  אילולא הם עברו על התוכנית ואישרו אותה. 

לא, התוכנית ישנה, היא עברה בוועדת תכנון, הכל, עכשיו הגיע האישור   : שלמה קטן

  התקציבי, שצריך להעביר אותו במועצה, זה הכל. 

כמובן אחרי אישור התב"ר אנחנו נאשר את התב"ר במשרד הפנים   : ןיעקב אוחיו

  ונצא למכרז לביצוע. 

  מאושר?   : שלמה קטן

  פה אחד.   : יעקב אוחיון

  

כביש  /ישוביר תב"ר הסדרת צומת הכניסה ללאשמחליטים פה אחד   : החלטה

 - רהומשרד התחב :מקורות המימון₪.  1,225,064 ע"ס הגישה לגבעת טל

  . )30%( ₪ 367,519 - קרנות הרשות  ), 70%( ₪ 857,545

  

  הקמת גנ"י בגבעת טל. 423אישור הגדלת תב"ר מספר   )7

  

  זה אישור הגדלת תב"ר.  7סעיף   : יעקב אוחיון

  גני ילדים.   : שלמה קטן

₪.  1,515,000הקמת גני ילדים בגבעת טל. סכום התב"ר המקורי היה   : יעקב אוחיון

וזה ₪,  429,437כלומר הגדלה של ₪,  1,944,437 –סכום התב"ר החדש 

נובע מתוספת של גיל, מיזוג, מרחק, שיפועים, קרקע סלעית. המקור 

  התקציבי כולו ממשרד החינוך. 

להשלמת הגנים, וזה ₪,  429,437משרד החינוך נותן פה מענק מלא של   : שלמה קטן

אוד. שנקבל לגן השלישי, בקרוב מ 900,000עד  700-עוד לא כולל את ה
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  ₪. מיליון  1.5תראו באיזו מהירות אישרנו פה 

  פה אחד? פה אחד. הלאה.   : יעקב אוחיון

  

הקמת גני ילדים  – 423לאשר הגדלת תב"ר מספר מחליטים פה אחד   : החלטה

 –. מקור תקציבי ₪) 1,944,437-(סה"כ תב"ר₪ 429,437 שלבגבעת טל בסך 

 משרד החינוך. 

  

  פוף להחלטה של אישור התב"ר הקודם. זה עדיין כ  : לוי-דליה נחום

לא, זה שני גנים, לגבי אלה שלמטה, רק אתמול סיימנו את ההנחיות,   : שלמה קטן

יש כבר שרטוט, הכל, מאחר וזה לא היה מוכן, לא רציתי להביא לבינוי 

  ביום רביעי, זה יבוא לישיבה הבאה, יש לנו זמן. 

  שי? אתה מדבר איתי על הגן השלי  : לוי-דליה נחום

  השלישי, ואז נקבל את הסכום.   : שלמה קטן

  השלישי אנחנו סיכמנו שקודם יהיה הפיקוח,   : לוי-דליה נחום

  את שלב הפיקוח הוא גמר.   : שלמה קטן

  זאת אומרת שיראו את זה...   : לוי-דליה נחום

  כן, אפילו יש כבר חלונות.   : שלמה קטן

  נות.  זה בטוח, אני בטוחה שיש חלו  : לוי-דליה נחום

  

  מאת המתנ"ס למימון מגרש כדורגל סינתטי. ₪,  300,000אישור נטילת הלוואה ע"ס   )8

  

  . תציג. 8סעיף   : שלמה קטן

זה למעשה מאת החברה ₪,  300,000אישור נטילת הלוואה על סך   : יעקב אוחיון

למתנ"סים, מהמתנ"סים, למימון מגרש כדורגל סינתטי. אני מודה 

  הכדורגל, שיש לי חולשה לנושא 

הסיפור זה לא בדיוק הלוואה. חייבים להגדיר את זה הלוואה, זו לא   : שלמה קטן
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הלוואה. במתנ"סים יש אפשרות לשדרג את המגרש כדורגל במרכז, 

שכבר סכנה לילדים, וגם נראה בו כשטח, יהיה עוד תב"ר שקשור 

לישיבה עם ועד ההורים, כשטח עתידי, אם עדיין תישאר הצפיפות 

  השרון, נשתמש בו בהפסקות גדולות, לאירועים וכו'.  בצופי

אנחנו צריכים לשדרג את זה עם דשא סינתטי. העלות של הסיפור הזה   

  ₪.  300,000היא 

רשות המתנ"סים כן נותנת סכום כזה, אבל הוא ניתן למתנ"ס, המתקן   

של המועצה. מה שיקרה, הם יקבלו את הסכום, נעשה את כל העבודה 

כמועצה, כל חודש, כשנותנים את התמיכה החודשית, נוסיף  וכו'. אנחנו

את הסכום, לאורך שנים, כדי לכסות את זה. אנחנו חייבים להגדיר את 

זה הלוואה. אני הודעתי ואני אעמוד בזה, המועצה לא תיקח אף 

  הלוואה בתקופתי. 

  יש לי שאלה, היה דיון על המיקום של המגרש.   : יעקב רובשיץ

  , זה המגרש הנוכחי. לא  : שלמה קטן

  השאלה אם באמת שווה עכשיו...   : יעקב רובשיץ

אתה צודק, אני כן מתכוון זה סיפור של מיליונים, אתה יודע את זה?   : שלמה קטן

לקדם. היה מקום, יש עדיין בתוכנית של הישוב, בהמשך לבניין 

ר דונם, זה סיפו 8דונם צריך, אפילו  6-7-הצופים, סיפור כזה זה קרוב ל

של מיליונים. את המיליונים האלה אני לא עושה עכשיו, מצד שני לא 

  תצפה שחוג שמכסה את עצמו מעל ומעבר, ישברו שם רגליים. 

השנים הקרובות, כן לעשות את זה, יכול  3-4-אין לנו ברירה אלא ל  

שנים, אבל זה לא סכום עתק שניפול ממנו. אני מציע  4-להיות שזה ל

חוג שמשתתפים בו מאות ילדים. הוא מכיר את זה ללכת על זה, כי זה 

  וזה חוג מאוד מוצלח. 

אני גם רואה את זה כפינה שתהיה, כרגע הוא מסוכן, רציתי לעשות    

איזה קשר מהיסודי לשם, אבל כרגע זה מסוכן להכניס ילדים, כדי 
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  להקל בהפסקות הגדולות. היום ילדים לא יכולים לשחק כדורגל. 

  תהפוך את זה לחירום ופינוי.  רק אל  : אודי לוי

  לא, זה כבר מזמן סגור הקטע הזה, נפתור את זה, תאמין לי.   : שלמה קטן

  ישוב. יזה לא מגרש תקני, אבל אין מגרש אחר ל  : יעקב אוחיון

  מה העלות של כל זה?   : יעקב רובשיץ

  ₪.  300,000  : שלמה קטן

, אנחנו עוד לא הצגנו, אבל עוד ישוביזה מגרש הכדורגל היחידי שיש ל  : יעקב אוחיון

שובית לספורט, לתוכנית הזו ימעט נביא בפני המועצה תוכנית אב י

שוב, ענף הכדורגל תפס את יקדם סקר של צרכים ספורטיביים של הי

. היום גם בכפר 36%אחרי הכדורסל  28%המקום השני כענף המועדף, 

י את זה סבא, שעשינו את המהפכה הסינתטית, של הגולטיים, שעשית

, מגרש האימונים התחתון, שזה אספקת מוצר, היתה תוכנית BOT-ב

עסקית שהראתה שאתה עושה את מאזן העלויות של דשא טבעי מול 

שנים, ההשקעות פה  6-7דשא סינתטי, אתה מחזיר את העלויות אחרי 

  לעומת פה. 

אז המעבר לדשא סינתטי הפך להיות מעבר ברוב הערים, של מגרשים    

רגל בתוך בתי -כפר סבא עכשיו עושה הרבה מגרשים של קט שלמים.

הספר, למגרשים סינתטיים. בבית ספר ברנר, שניים עשו בספורטק 

  והם עושים בעוד כמה בתי ספר. 

השבוע היינו צריכים לפתוח את הביטחון, להפריד באיזה כמעט מכות   : שלמה קטן

  בצוותא ב', אין מספיק בשעות הערב. שתבין. 

ילדים, הפוטנציאל הוא  120אל תשכחו שיש פה בית ספר לכדורגל של   : חיוןיעקב או

אדיר, ולא אמרתי את הצרכים של המבוגרים שצריכים ללכת ולשלם 

שוב ולא יולצאת מהי₪,  350 –לגולטיים על יחידת זמן של שעה וחצי 

  לשחק. המגרש פה לא תקני, לא בטיחותי, ומסוכן מאוד לילדים. 

  ר לאשר? פה אחד. אפש  : שלמה קטן
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מאת המתנ"ס ₪  300,000ר נטילת הלוואה ע"ס לאשמחליטים פה אחד   : החלטה

שליד  כדורגלהמגרש אספקה והתקנה של משטחי דשא סינתטי בלמימון 

ההלוואה לא תישא ריבית והצמדה ותוחזר בערכה . המרכז המסחרי

  כל שנה.₪  150,000חודשים,  24הנומינלי במשך 

  

לאספקה והתקנה של משטחי דשא סינתטי במגרש הכדורגל שליד המרכז  אישור תב"ר  )9

  המסחרי. 

  

  יש תב"ר נוסף, אני רוצה לציין שהתב"ר הזה קיבלנו אותו מהר.   : שלמה קטן

  . זה אישור תב"ר. 8לאשר גם, כי הוא נגזרת של סעיף  - 9סעיף   : יעקב אוחיון

  בסדר. אותו דבר.   : שלמה קטן

  

ר תב"ר לאספקה והתקנה של משטחי דשא סינתטי לאשפה אחד מחליטים   : החלטה

מקורות ₪.  300,000ע"ס של  במגרש הכדורגל שליד המרכז המסחרי

   מימון: הלוואה מהמתנ"ס.

  

  

  (תוספת לסדר היום) ארבלגלבוע/) אישור תב"ר תכנון צומת 10

  

בא עם סעיף נוסף שביקשתי אישור להוסיף, מומי וקנין, לפני חודש,   : שלמה קטן

ועד ההורים, עם רעיונות, אחת הרעות החולות שלנו זו הכניסה לסופר, 

השגנו תקציב לתכנון וקיבלנו, ומיד אחרי זה נקבל לביצוע, לעשות 

כניסה איפה שהסופר להזיז את המדרכה לכיוון מגרש המשחקים, פה 

במרכז המסחרי, ואז נעשה מן סובה, ייכנסו המכוניות, יוכלו להסתובב 

  ולא יהיה הבלגן שיש עכשיו.  ולצאת,
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  גלבוע, שכולל גם את הסיבוב. -התכנון שהוא לצומת ארבל  : יעקב אוחיון

  יכול להיות שתהיה שם כיכר.   : שלמה קטן

  התקציב הזה התקבל, כולנו יודעים שמשרד התחבורה,   : יעקב אוחיון

  תביאו עוד רעיונות.   : שלמה קטן

תיים בצנרת של משרד התחבורה, הם נעתרו זה בקשות שהן כבר שנ  : יעקב אוחיון

להן. משרד התחבורה נותן תקציבים רק לפי מבחן דמים, של כמות 

תאונות, אנחנו הלכנו ושכנענו אותו, על פי שיפורים בטיחותיים בקרבת 

מוסדות חינוך, אמרנו שבקרבת אותו צומת פה יש את גני הילדים, 

רד התחבורה, הוא אחרי שנתיים שאתה מגיש פרויקט תחבורתי למש

  תכנויות. ינתן, הגדיר תקציב תכנון, שזה בודק גם ה

קודם כל צריך להחליט פה אחד שמוסיפים את זה לסדר היום, סעיף   

  אישור תב"ר תכנון צומת ארבל.  – 10

  מאשרים להכניס לסדר היום? פה אחד.   : שלמה קטן

  

ור תב"ר תכנון צומת ) איש10להוסיף לסדר היום: סעיף מחליטים פה אחד   : החלטה

 . גלבוע/ארבל

  

 60,000גלבוע, שעומד על סך -התב"ר הוא תב"ר של תכנון צומת ארבל  : יעקב אוחיון

 –קרנות הרשות  ₪30%.  42,000 –זה משרד התחבורה  ₪70%. 

18,000  .₪  

  נשאר לך במבני ציבור, מה אתה מעדיף?  300,000יש עוד   : שלמה קטן

  יהיה לו את הכסף הזה. עוד מעט לא   : אילן דולב

  . 30%זה ₪,  18,000קרנות הרשות   : יעקב אוחיון

, פה אחד. סעיף 9-ו 8סעיפים הוא אומר שמקרנות פיתוח נורא בא לו.   : שלמה קטן

  להכניס סעיף, פה אחד. תב"ר ארבל.  – 10
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  ₪.  60,000ע"ס  גלבוע/ארבללאשר תב"ר לתכנון צומת מחליטים פה אחד   : החלטה

 –קרנות הרשות  ),70%(₪ 42,000 –מימון: משרד התחבורה רות מקו   

18,000 ₪ )30%( . 

  

יש לי בעיה, אין מי שיבקר אותי, אני עושה בלגן ואין מי שיבקר אותי.   : שלמה קטן

אין ועדת ביקורת. משה אופיר שהוא כרגע בהנהלה מבחינתי, לא יכול 

לכם בעיה להיות יו"ר ועדת ביקורת, הוא התפטר מהתפקיד. יש 

  שנבחר היום ועדה?

  נבחר את כל הוועדות ביחד, דיברנו על זה.   : גדי טפרמן

  ביקורת, זה דחוף.   : שלמה קטן

נבחר את כל הוועדות ביחד, דיברנו על זה. מבחינתנו משה אופיר הוא   : גדי טפרמן

  לא בוועדת הנהלה. 

  מבחינתי אני לא יכול שהוא יבקר אותי.   : שלמה קטן

, כאשר 2013פרויקטים תחבורתיים לשנת למשרד התחבורה הגשנו   : וןיעקב אוחי

גלים, צומת  –זה מעגל תנועה בצומת ערבה  2013היעד המועדף לשנת 

  בעייתי, יש תמיכה גדולה מאוד של קמ"ט תחבורה לזה. 

הוא יודע, הוא לקח בחשבון שנבנה שם מעון, בקרוב, אנחנו מנסים   : שלמה קטן

ורט. אם נוריד את האולם ספורט מלמעלה, ליד לגלגל את האולם ספ

ביקשתי הצעה לעשות גשר ישר ₪, מיליון  2המיני פיץ', אנחנו חוסכים 

  מהיסודי. בקיצור אישרו, בקרוב נקבל תקציב לזה. 

לפני שאנחנו נועלים את הישיבה, אני רוצה לבשר שהחברה שהבאנו   

, אחד 30%ם של פיצוצי מים, והיה פחת מי 5איתרה ₪,  22,000ועלתה 

מהם התפוצץ לבד, זאת אומרת לפני שהחברה התחילה לעבוד, 

חברות, הפיצוץ הגדול שהיה בחרוב, מי  3כשהיינו במשא ומתן עם 

שזוכר, ושתתחיל לעלות כמות מים בישוב שיושב על אקויפר זו 
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סבא, כשיש פיצוץ זה עולה למעלה, פה זה -אביב, בכפר-הפתעה. בתל

  עולה למעלה. לוקח הרבה זמן עד ש

איתרנו ליולי, שהוא היה פיצוץ רציני,  15-קרה פיצוץ שבועיים אחרי, ב  

פיצוצים דרך החברה, וזה משהו מדהים, הם הלכו ומצאו את  4עוד 

המיקום, כאשר אחד היה בעפרוני, פיצוץ מאוד רציני, שהיה בזבוז של 

  לחודש.  1500קוב ליום, שזה מסביר  50

  זה מעל פני הקרקע?  לא ראו את  : משה אופיר

אי אפשר היה לראות, אולי זה היה יוצא עוד חצי שנה. היה משהו   : שלמה קטן

בחוחית שהתחיל לעלות, היה במירון, והיה בעוד נקודה שאני לא זוכר 

, שזה 17%-ל 30%-כרגע. בכל אופן, כבר ביולי ירד פחת המים מ

  ₪. 300,000-משמעות של קרוב ל

  בשנה.   : יעקב אוחיון

  לשנה, אמרתי לחודש, זו טעות, לשנה.   : שלמה קטן

  לא אמרת.   : יעקב אוחיון

, יש סיכויים טובים אני מאמין שנקבל את נתוני אוגוסטאוקיי. לשנה.   : שלמה קטן

. עכשיו אני תוהה אם 300,000שנרד בעוד איזה רבע מיליון, אפילו 

ת גבעת כדאי להביא את החברה, כנראה נעשה את זה, כי לא עשינו א

זה יהיה  10,000טל, אמרנו גבעת טל זה חדש, נתחיל קודם פה, בעוד 

שווה, אולי נעשה גם שם פיצוצים. בקיצור, אם היינו נשארים באותו 

נוספים למים, ₪ פחת, היינו מוצאים את עצמנו בהוצאה של מיליון 

  ₪. נדמה לי שכבר חסכנו חצי מיליון 

  ברוח טובה זו, שנה טובה.   

  

  

 וחיוןיעקב א
  מזכיר המועצה

 שלמה קטן 
 ראש המועצה
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