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 מר חן פיליפוביץ -ראש המועצה  נוכחים:
 גב' רוית מזרחי -חברי מליאה  
 מר שי רטר  
 גב' ענת קנפו  
 גב' דניאלה בן שושן  

 ע באיחור()הגימר עמיר אריהן              
 מר חיים מנדל שקד   

 מר מנחם מור  -חברי מליאה  חסרים:
   גב' פנינה בן עמי איצקוביץ  

 מר ירון ארנון -מזכיר גזבר  משתתפים:
 מר שי ציפורי  -מבקר פנים  
 מר יאיר פישר -קב"ט  
 מר שמואל סורק -מנהל משאבי אנוש  

  עו"ד גילי רוגל )חולה(  -יועמ"ש  נעדר:
 

 היום: על סדר
 

 –7/7/15אישורפרוטוקולישיבתהמליאהמיום: .1
 

הפרוטוקולאושרע"יכלהנוכחים,למעטחייםשנמנע,מאחרולאהשתתףבישיבה
הנ"ל.



 )ע"יחן(עדכונים .2

אתעדהיוםלאקיבלנוהתקציב,כיווןשלאהייתהממשלהבנושאבהמשךנדוןגם .3
ימותרשויותרבותכמונושעקבהורדתתקציב,קיהעתידיבחוסרהנתוניהאמתעל

 תגענהלגרעון.מענקיהאיזון,רזרבתהשרומענקיםנוספים

 שנתהלימודיםנפתחההבוקרכסדרה,כולל: .א

a. בביה"ס שלכיתהיבילהוהסבתממ"דלכיתתאםומחסן השלמתבינוי
 כמובטחצופתההכיתהבאבןלשימורצורתהמבנים.היסודי.

b. בגנ"יבוצעו שיפוצים למרות קייטנה, עקב בשימוש היו שהמבנים
 חלק נטלו בה אוגוסט, של הראשונה במחצית ילדים.65שהתקיימה

וסט,מסורתשלאהייתהעדהיום,מחזורשנישלקייטנהבאוגבהחלנו
 הקייטנההייתהמוצלחתמאוד,קיבלנומשובחיוביביותרמההורים.



 
c. בתחילהלא"ימשרדהחינוך.כיתותבאופןרשמיע3כיתותא'פוצלול:

את בעקבותפגישהושיחותעםמנהלהמחוזאישרלנו אושרהפיצול,
 הפיצול.

d. בתשע"ה,ע"יקבלתו,כמושפעל3פקטול:-כיתותב'נותרומפוצלותדה
שעותשבועיותממנהלהמחוזבמשרדהחינוך,זאתלמרות25תגבורשל

 ילדים.71שמספרהילדיםבשכבהירדל:

e. נ 8פתחו בהםכ: אישורמיוחדילדיםבכיתה.24כיתותגנ"י, קיבלתי
כיתותפיצולש"שלצורך25בנינוכאמוראתהכיתותהנוספותוקיבלנו

 שעותואח"כאישראתהיתר.10ב',בהתחלהאישררק

f. זההמקוםלהודותלמנהלהמחוזעלהחלטתולהיענותלבקשתיוכמובן
 שני.סיועהשלהמפקחתשרון

g. למרותקושיבקבלתנתוניםמחלקמבתי הסעותתלמידיםיצאוכסדרן,
 הספר.ישגידולהשנהבמספרהילדיםהמוסעים.

 –ביישובחוקיהתנועהאכיפת .ב

a. מב שמשטרת באזוריםרת התנועה חוקי של אכיפה הבוקר ביצעה
לאנ אך-תנודו"חותעלחניהב"אדוםיהסמוכיםלמוסדותהחינוך. לבן",

 ודו"חותעלעבירותחמורותכגון:חניהעלמעברחציה.תנינ

b. המשטרהתמשיךלבצעמבצעיאכיפהבישוב,כוללאכיפהעלחניותלא
 חוקיות,המהוותהפרעהלתנועהוסיכוןלהולכירגל.

 –אכיפהעירונית .ג

a. יםעירונייםבשבועהבא.כפקחיוסמכומעובדיהמועצהשלושה 

b.  תכלול חוקסמכותם העירוניהעיאכיפת שוטטותזר ניקיון, בנושא ים
 .כלבים,צואתכלביםוחנייתרכב

c. .נשיםדגשבתקופההראשונהעלאכיפתהחוקבנושאכלביםמשוטטים 

d. ,עבודות לבצוע ישמשו העירוניים הפקחים מדוחות שיתקבלו הכספים
 גינוןופעולותלרווחתהתושבים.


משוםמבקשתשהמועצהתצאבפניהלתושביםלאדניאלה: סוףאתצואתכלביהם,

שהדברמהווהמטרדחמור.


מסכיםעםדברידניאלה.לאחרהסמכתהפקחים,נצאבקמפייןלתושבים.חן:

 

 העלמין.סוקראתכלהאישוריםשניתנועדכהלביתחן–ביתהעלמין .ד
עדייןקיימתהתנגדותמצדאחדהתושבים,נעדכןאתהמליאהבהמשךבהתאם

לפעילותיועמ"שהמועצהוהמבקרמולהגורמיםהשונים.

 

 



 
 והצעותלסדרהיוםשאילתות .4


.בישיבההבאהנענהעלהשאילתותחן:


בטיחותבגנים:
הגןתושבותהישובלצורךדיוןבנושאהבטיחותבחצר3הערבאנושמחיםלארח

כלילהחורש.
ומשרד המשטרה מטעם שנתקבלו הבטיחות אישורי לפי כסדרם נפתחו הגנים
החינוך,בנוסףאישורקציןהבטיחותשלהמועצהיאירפישרשהוזמןאףהואלכאן

במידהוהגניםלאהיותקנייםלאהיינופותחיםאותם.היום.
שמואלסורקמנהלהתפעוליסקוראתשנעשהבחצרהגן.

שמואלויאירהסבירואתהמצבמבחינתהרגולטורואתשנעשהמבחינתהתפעול,
"איןבעייתבטיחותבגנים."-יאירקב"טהמועצה

תושבותהישובסקרואתהמצבבגןהמשחקיםואתהטעוןתיקוןלדעתן.
 באופן נפעל תקניות שהחצרות יודעים שאנו למרות המועצה: להסרתמידיראש

בשלבהבא,חרהחגנחלבהפרדהביןהשומשומיתלרחבתהריצוףהקורהבחצר,לא
יובאיועץחיצונילבדיקתחלופהמיטביתלשומשומית.

למליאת הנושא יועלה השומשומית את להחליף ויוחלט לצורךבמידה המועצה
 בכ שקוצץ התקציב בעיית חרף תקציבי מקור 700,000איתור ₪ מענקיםבטול

וכו'.תשר,רזרבשונים,משרדהפנים
ללאכלקשרתפעלהמועצהלרכושלחצרהגןמתקןאושנייםלטובתהילדים.

להשמיעאתקולן.ראשהמועצהמודהלתושבותעלשהגיעולמועצה

 

 שלהעמותהלחינוךמשלים2014סקירתהדו"חותהכספייםלשנת .5


ירון:
 במייל המליאה לחברי הופצו המבוקרים הכספיים לישיבתהדו"חות הזימון של

המליאהשלחודשיולי.
 בשנת עמד העמותה של הכספית הפעילות 2014היקף 3,887על אלפי והיא₪

הסתיימהבאיזוןכספי.
 ב: מתנהלת הרך3העמותה הגיל פעילות ביה"ס, תל"נ פעילות פעילות: מגזרי

בוקרים.ופעילותהתרבותוהחוגים.הפרדתהפעילויותמקבלתביטויבדו"חותהמ


ותקציבביתהספר.שתוצגבפניהמליאהתכניתהתל"ןדניאלה:אנימבקשת
מבקשלקבלגםפירוטשלהכנסות/הוצאותהחוגיםוהתרבות.עמיר:

יביםשלביתהספרופעילותהחוגים.יוצגוהתקצבאחתהישיבותהקרובות






 


 

 וצפישנתי20151הצגתתוצאותכספיותשלהמועצהלחציון .6

מבקשלהקדיםולהציגהתפתחותשלפרמטריםמרכזייםבהכנסותממענקיירון:

השניםהאחרונות.15משרדהפניםומארנונהב:
מצ"בטבלתהנתונים.
 לרמהשל משרדהפניםירדו סךמענקי 3.5%-2.5%מבקשלהדגיששבשניםשבהן

חרי גביה בזכות להתאזן הצליחה המועצה ההכנסות, ארנונה.מסך חובות של גה
הבעיההעומדתלפתחנוכיוםהיאשפוטנציאלגבייתחובותהארנונהדימוצהואם

יתממשהצפישלהורדתמענקימשרדהפנים,המועצהתתקשהלהגיעלאיזון.



 



רשםהפרוטוקולמאשרהפרוטוקול
אשהמועצהחןפיליפוביץ,רירוןארנון
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