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                                                  סיכום דיון בנושא: 

 61מליאת מועצה מס' 

 

 ח"תשע סיוון טו' 29/5/18 שלישי ביום שהתקיימה : תאריך

 

  והחלטות דיון  :הדיון מטרת

 נורית הסיכום: מתרוש

 חינוךמצגת: 

 רשימת תברי"םרשימת מורים לפיטורים, מסמכים: 

 
יהודה אלבז,  דקל חדד, משה טויטו, רחמים חלילי, חיים לוי,  , פנחס דדון תמיר עידאן,   משתתפים ה"ה:

 אל חדד.וי, אסי אלמסי, נעמן שמואל, הנגבי אלים מועלם, עמוס ברט, מנח ,ניסים אוזן
 

 ,צור קובי אלי מוגרבי, שושן כהן, , דהןאבי    :חסרים
 

נציג חברת יח"צ ודוברות,  -מנהל מח' חינוך, שמעון גבאי -גזברים חדשה, מוטי אדרי -זהבה כהן : נוכחים
 חדד מזכירת המועצה.-נורית כהן

 תוכן הישיבה

  דוח ראש המועצה 1

 השעות הקרובות 24-ול עדכונים אחרונים ופתיחת חמ"ל מועצה בשעה האחרונה -המצב הביטחוני

 מתנדבים, וישראלים ישראליות של צבא על בוססמש פעילים במערך מדובר-מסדר הדר 

 אורון גולדין, הדר להשבתו צה"ל בחיילי בתמיכה פעילויות מגוון ולקיים לנהל ליזום, ומטרתו

 בעת ברפיח 2014 באוגוסט ונחטף נורה ,גבעתי בסיירת קצין הדר, כזכור, מעזה. שאול

 מפקד עם יחד נתקל האש הפסקת כניסת אחרי ,איתן צוק מבצע של האחרונה האש הפסקת

 שלוש .בעזה חטיפה מנהרת תוך אל ונחטף נורה במסגרתו במארב המפקד וקשר הסיירת

 .מגולני שאול אורון ראשון סמל עם יחד חמאס הטרור ארגון בידי מוחזק הדר מאז שנים

 שישי יום בכל המתכנסים ,ואמנים ציבור נבחרי ,זרחיםא של מפגש יזמו וחבריו משפחתו

 ומחבק. מרגש מאוד שם ונאמתי הגעתי אני גם ."השחור החץ" באנדרטת
 

מנכ"ל משרד החינוך ביקר ברשות לישיבה עם כל מנהלי מוסדות  – ביקור מנכ"ל משרד החינוך

החינוך. נמסרה סקירה מפי ראש המועצה על המגמות הדמוגרפיות והרחבות היישובים והשפעתם 

הגדולה על מוסדות החינוך הן בתקנים והן בבינוי. לדוגמא ממושב שבקדה לפני בוא ההרחבות לא 

הכיל את כל הילדים ולכן יבנה מעון חדש ממוגן. בימים אלה היו גנים ומעונות. כיום המעון קטן מל

גני ילדים ממוגנים. לפני ההרחבות יצאה  3ל יהיו וגנים בשוקדה כך שבסך הכ 2תחל בנייתם של 

אוטובוסים כ"י משוקדה לבית  2מונית אחת לבית ספר עם מספר תלמידים קטן כיום מדובר על 

תו לרמת החינוך במועצה וההשקעה של הרשות לאור המנכ"ל הביע את הערכספר נועם תושייה. 

הנתונים שהוצגו לו. בשיח עם המנהלים המנכ"ל עמד על האתגרים של מערכת החינוך בשנים 

 . הבאות

השאיפה לסיים את  –קהילת ריו דה ז'נרו. בימים אלה התקבלה התרומה תרומת  – גן טכנולוגי

 הבנייה כולל של הפלנטריום במהלך החופש הגדול.

גם  –כנראה שמשנה הבאה המדינה לא תתקצב סייעות רפואיות לאלרגנים  - סייעות רפואיות

לזכויות הילד , נגד ההחלטה , ע"מ לתמוך  הבוועדעלתה לי הזכות להופיע במקרים מצילי חיים. 

נצטרך לראות כיצד אנו נערכים לשנה במידה והמאמצים לא יועילו, . ולקדם תקצוב חשוב ונחוץ זה
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 .הבאה

זו השנה השנייה שבה נערך החידון לבתי הספר היסודיים. השנה זכתה  –חידון איות באנגלית 

 תלמידה מוכשרת ממעגלים. כל הפקת החידון היא עצמית. 

יוני ממו עבר בהצלחה את מבחני המיון של החברה למתנסי"ם ויתחיל לשמש   - פתיחת מתנ"ס

 כמנהל המתנ"ס מתחילת חודש יוני.

הקמת מבנה שישמש גיוס כספים ותרומות לדיווחנו בזמנו על  – חירום משולבבינוי מרכז 

 .אנו בשלב התכניות למחלקת רווחה בנגישות מלאה, מרכז חוסן ומרכז הפעלה בחירום.

התקבלה הרשאה לבנייה. ישנו קבלן זוכה. כרגע צריך להשלים את  – בינוי גני ילדים בשוקדה

 למיגון מול משרד החינוך ולהתחיל לבנות את שני הגנים. הליך אישור הקבלן ואת יתרת התקציב

התקבלה הרשאה לבינוי. ישנו קבלן זוכה בדומה לגן צריך להתחיל את ההליך  –בינוי בי"ס תושיה 

 מול משרד החינוך לאישור הקבלן ואת התוספות כתוצאה מהמיגון.

עצמי. בימים אלה מושלם  בבינוי מייהילפנהצלחנו לאשר תקציב  – פנימייה ממוגנת בבית יהודה

 והבניה להוצאת היתר בניה. מיד לאחר מכן נתחיל לבנות בפועל. התכנוןההליך מול ועדות 

מתגבשת הצעה במשרד רוה"מ, בסיוע מאסיבי של דודי אמסלם, יו"ר הקואליציה,  -סיוע ממשלתי

ההחלטות שקיבל שהתגייס במלוא הכוח להוביל עבורנו סיוע כספי משמעותי למספר שנים, נוכח 

משרד הפנים בייחס לפארק נועם ואזור התעשייה ובכך הזיק על הכנסות המועצה העכשוויות 

 והעתידיות.

כזכור אנו ביקשנו כבר פעמיים הארכה הוראת שעה להטבת מס עומדת להסתיים.  -הטבות מס

נומי ודירגה המדינה במקביל ביצעה בדיקה יישובית למצב סוציואקולהוראת השעה ונענינו בחיוב. 

מחדש בהתאם את הטבות המס. כך נוצר מצב שאף ללא הוראת השעה הישובים שלנו יקבלו 

אנו  מס.הטבת  10%שיעור של האחוז גדל ל בשל המדדים הנמוכים, ,זרועהמושב הנחת מס, וב

  נעדכן בהתפתחויות בהמשך.פועלים שלכל יישובינו תהיה הגדלה בשיעור הטבת המס. 

 מאושרדוח ראש המועצה 

 מצגת צורפה ונשלחה בהזמנה למליאה -קירה על הנעשה בתחום החינוךס -מוטי אדרי 2

 

 ע"פ רשימה מצ"ב -פיטורי מורים מאושרים 3

 מציגה את עצמה -החדשה הגזברית- זהבה כהן 4

, בכפוף לאישור 85% בגובה  שכר בכיריםב .31.5.18 תחל את עבודתה בתקדים מעט ואי"ה 

המליאה מאשרת לזהבה כי הינה מורשית חתימה במועצה וכל תאגידי המועצה:  משרד הפנים.

 העמותה לטיפוח, עמותת הספורט, החברה הכלכלית. וכן מאשרת את מינויה כמנהלת ארנונה.

 ומאשרת ייפוי כוחה לכל דבר ועניין הנדרש למועצה בתוקף תפקידה.

 םעד להשלמת העברת אישורי החתימה במוסדות הרלוונטיי אך ,ההחלטה תכנס לתוקף במידי

 .להיות מורשית חתימה יחד עם ראש המועצה מזכירת המועצהתוסיף 

 פה אחד -מאושר                                                                                                                        



 

4 

 

להתייעל, לעשות סדר ולהדק חגורה ע"מ למקסם תועלות  כניסתה של זהבה אנו מנצלים את

 ולאפשר הגדלת כספים לטובת פעילות.

                                                                                                   2019אישור צו מיסים לשנת  .5

להטיל בתחום שיפוטה ארנונה כללית לשנת החליטה המועצה בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים, 

בכפוף  0.32%של הגדלה ובשיעור  2019בתעריפים שיאושרו עפ"י תקנות ההסדרים לשנת  2109

לאישור שרי הפנים והאוצר ובכפוף לשינויים שיתקבלו בחקיקה הרלוונטית לרבות עדכון שיעורי 

 הארנונה.

 פה אחד. -ושרמא

 

 ע"מ שנוכל להתקין לכל גני הילדים  50%הגדלת מכרז לביצוע דשא סינטטי בגני הילדים ב .6

 פה אחד מאושר

 מיליון. 2.5-מיליון ל 2-בהמשך לאישור הלוואה מבוקשת הגדלת ההלוואה מ .7

 מאושר פה אחד

8.   

 פעולה גורם ממן בש"ח סכום נושא מס' תב"ר

 הגדלה יישוב השתתפות  5,000 שילוט הכוונה 1600

שיקום מחסני  חדש
 נשק

  מ. הביטחון 70,000

מגרש כדורגל  חדש
שחב"ק 
 תקומה

 אלש"ח 600 -טוטו 750,000
 אלש"ח 75 -בעלים
 אלש"ח 75 -ק.ע.פ.

 

מגרש כדורגל  חדש
שחב"ק 
 שוקדה

 אלש"ח 600 -טוטו 750,000
 אלש"ח 75 -בעלים
 חאלש" 75 -ק.ע.פ.

 

מגרש כדורגל  חדש
שחב"ק 
 יושיביה

 אלש"ח 600 -טוטו 750,000
 אלש"ח 75 -בעלים
 אלש"ח 75 -ק.ע.פ.

 

מגרש כדורגל  חדש
 שחב"ק זרועה

 אלש"ח 600 -טוטו 750,000
 אלש"ח 75 -בעלים
 אלש"ח 75 -ק.ע.פ.

 

עיצוב מרחבי  חדש
למידה אוהל 

 משה

  משרד החינוך 80,000

תכנית תקשוב  חדש
 נריה בנים

  משרד החינוך 70,000

תכנית תקשוב  חדש
 נריה בנות

  משרד החינוך 70,000

תכנית תקשוב  חדש
 צביה

  משרד החינוך 70,000

תכנית תקשוב  חדש
 תושיה

 אלש"ח  68 -מ. החינוך 90,000
 אלש"ח 22 -ק.ע.פ.

 

                                                                             
 תברי"ם מאושרים פה אחד 
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 בכבוד רב,                        
 

 

 

  ___________                _____________ 

 חדד-נורית כהן                     תמיר עידאן 

 מזכירת המועצה                    אש המועצהר

                                                           
1
 בכל מקום בו צוין מאושר הכוונה , מאושר פה אחד. 

 מאושר -60אישור פרוטוקול מליאת המועצה מס':  .9

 

 מס'
1

 החלטות / משימות לביצוע
 תאריך

 לביצוע

אחראי 

 לביצוע
 הערות  

  נורית  דוח ראש המועצה מאושר  .1

מקדם  -לשלוח לחברי המליאה פרטיו של שמעון אלפסי  .2
 התבעו"ת מטעם המועצה. ושליחת סטטוס תבעו"ת

 מול צחי הנדסה נורית  

3.  
 נורית  מנחם, לבדוק הצללה גן גבעוליםהחבר לבקשת 

מול גני ילדים 
 והנדסה

פנחס דדון, לבדוק עם לאון פירוט תאונות החבר לבקשת   .4

 בצומת יושיביה וזמרת ע"מ לפעול למניעת תאונות
 שיטור קהילתי נורית 

דקל לזמן ישיבה בנושא רישוי עסקים, החבר לבקשת   .5

רישום כספק מ. ביטחון בהשתתפות תמיר, דקל ושחר 

 עשוש

  נורית 

  נורית  פיטורי מורים מאושרים ע"פ רשימה  .6

מאושרת כמיופת כוח, מורשית חתימה  -זהבה כהן  .7

במועצה , בחברה הכלכלית, בעמותת הספורט, בעמותה 

ותשמש בכל הוועדות בהן  לטיפוח, תאגידים רלוונטים

 שימש וכיהן הגזבר לשעבר

 מול גזברות נורית  

 מול גזברות נורית  50%מאושר הגדלת פרויקט דשא סינטטי והצללה ב  .8

 מול גזברות נורית   מיליון מאושרת 2.5הגדלת הלוואה ל  .9

 מול גזברות נורית  0.32אושר בשיעור  2019צו מיסים לשנת   .10

  נורית  תברי"ם מאושרים  .11

מאושר. יש להוסיף כנוכח את יואל  60פרוטוקול מליאה   .12

 חדד
  נורית 


