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 מר חן פיליפוביץ -ראש המועצה  נוכחים:
 גב' רוית מזרחי -חברי מליאה  
 מר שי רטר  
 גב' ענת קנפו  
 מר עמיר אריהן   
 ץ גב' פנינה בן עמי איצקובי  
 מר מנחם מור  

 גב' דניאלה בן שושן   -חברי מליאה  חסרים:
   )באישור( מר חיים מנדל שקד  

 מר ירון ארנון -מזכיר גזבר  משתתפים:
 מר שי ציפורי  -מבקר פנים  
 מר יאיר פישר -קב"ט  
  עו"ד גילי רוגל   -יועמ"ש  

 
 

 על סדר היום:
 

 מרכזות עם שרביט והיכרות ודניאל אביסטריס רעותהצופים,  שבט ממרכזות פרידה .1
 .ספרן מיכאלי ונועה טל ,הנכנסות השבט

בחלקזהשלהישיבההשתתףגםאיתיאייגס,ראשהשבט.
 

: אייגס איתי כיום המונה השבט קצרה. רקע חניכיםרשומים,320מבקשלתתסקירת
 תקופות:3שניםובהם3פועל

קמהוההיכרותעםדרכיעבודתהשלשלבהה–תקופהראשונה,בריכוזושלאדם .א
 תנועתהצופים.

 .ב אדם+רעות של בריכוז שניה, של–תקופה ההדרכה מערך בשבט נבנה בה שנה
 הצופים.

שנהשבההושםדגשרבבנייתהשכבה–תקופהשלישית,בריכוזןשלרעות+דניאל .ג
במחנההקיץ, מוחשי ביטוי דברשקיבל הבוגרתועלייתמדרגהבתחוםהצופיות,

 שהיהמוצלחמאוד.

 מבקשלצייןשרעותודניאלעשועבודהטובהמאוד .ד
 



 
אנירוצהלברךבשםכלחבריהמליאהאתרעותודניאלעלהעשייהולאחללהןהצלחהחן: 

בהמשךדרכן.מבקשלאחלהצלחהלטלונועהומצפהמהןלשיתוףפעולהפורהומוצלחעם
רכזתהנוערהחדשהשלהישוב,שחףרטר.


תמונהשלהישובעםהקדשה.–אנימבקשלהעניקלמרכזותהיוצאותשיצנוע



 .רטר שחף הנוער החדשה, רכזת עם היכרות .2


חן : ב: לעבוד שהחלה רטר, שחף החדשה, הנוער רכזת את גם לברך .1/10/15מבקש
הספקתיכברלקבלפידבקיםחיובייםמבנינוערביישוב.

וכברפוע מאחללשחףהצלחהרבהעמולתבשיתוףפעולהמלאשחףמכירהאתהנוער ,
בתפקידה.

ושיפוץ שדרוג את מבצעים אנו מאור, , התפעול צוות באמצעות משופץ הנוער מועדון
תקציבים הורדת עקב אליה שנקלענו התקציבית המצוקה לאור עצמאי באופן המועדון

למועצה.
לנושא.ההנהלהנדוןבנושאומבחינתינותןרוחגביתבוועדת


:מבקשתלצייןכישחףהצטרפהלקורסשלמנהלימח'נוערבמשרדהחינוך.רוית


:רוצהלהדגיששמטרתנוליצורפעילותנוספתלנוער.פעילותשלאתתחרהעםתנועתשחף

י נוער למועצת בחירות מתקיימות שהיום לציין מבקשת חמישייהצופים. וביום שובית
במ הפעילות את נפתח משרדיהקרוב של הקרקע בקומת הממוקם החדש, הנוער ועדון

המועצההישנים.
 
 

  – 8/10/15אישור פרוטוקול ישיבת המליאה מיום:  .3
 

:בהמשךלתכתובתהמייליםבנושאהשאילתות,אבקשלצייןכיהשאילתותוהתשובותחן
יצורפולפרוטוקול.

עמיר התקנון, לפי עובדת אינה המועצה במייל, שרשמתי כפי השאילתה: הקראת קרי:
התשובהוהאפשרותלפתוחלדיון.

שלא כהוחלט עקרונית כי כל התכתובות של המועצה מועברות במייל , התקנון נכתב  חן:
אינטרנטוכדומה.היה

למיטב הבנתי אני יכול להקריא את השאילתה ללא פיתוח הנושא , בד"כ אני נוהג לדון על 
יניתןרקבמיילאוכללבחורבדרךהנוחהוהיעילהבמידהוהיועמ"שיודיעכהשאילתות .

ביותר.
השאילתהענת: הוקראה בעבר בד"כ הנושאיםלדיון. להעלאת חשוב כלי היא שאילתה

לאעלהלדיוןוהנושא
מגילי,אשרתופץלכלחבריהמליאה.:נבקשחוו"דחן


.הפרוטוקולאושרע"יכלהנוכחים




 



 סקירת יו"ר ועדת חינוך .4

מדיוניועדתחינוך:בנושאיחינוךונושאיםשאבקשלדווח4ישנם:ויתר

ייחודית .א השתלמות אדר( )בהר מקיימת המועצה בהבגנים מתמטיקה, בנושא
נפרדות השתלמויות ישנן )בד"כ ומבשרת אדר הר של והסייעות הגננות משתתפות

הדברחדש,ההשתלמותשיתוףהסייעותזלגננותמשרדהחינוךולסייעותהרשותיות(.
את פתחנו שחק. מרים ד"ר  הגב' היישוב תושבת בהובלת קליין משה ד"ר של

ממבשרת, חינוכי לצוות גם הגענוההשתלמות ומכן פתוחה לדלת אלי הגיעה חן:
 +.50לעשייהחשובהבנושא.ההשתלמותמתבצעתבמועדון

חובה .ב גן לילדי "מעברים" א'תוכנית השנוכיתה עםהורחבה פעילות גם ותכלול ה
 מפגשיםבמהלךהשנה.3התכניתבשת"פאורנהויעל.ההורים.

 שחףרטרנכנסהלתפקיד. .ג

 בחינוךפרויקטיםגדולים2לקדםהמליצההוועדה .ד

a.  על בעיותעבודה פתרון עד של צוות "צאלה" עמותת 7ע"י ,כ 10אנשים
 ן.מפגשים,נבחנותבעיותספציפיותלצורךמתןפתרו

b. שיועלהלדיון/טיפול.פנינהבחירתנושאמרכזיועדתחינוךתקייםדיוןלצורך
מציעהלחברתושביםמתנדביםבוועדותאחרותשלהמועצהלצורךשיתופם,

 במקביללעבודתצאלהנוכללבצערפורמהעםשיתוףהתושבים.-רווית

בוצעעדורים,לאישנהאכזבהמכךשמהשהובטחלה–גניהילדיםבחצרותמתקנים .ה
עתה.

 
חן:  בגנים, השיפורים לנושא שהועלוביחס בנושאים מטפלים בהפרדתאנו טיפלנו .

אינו ההצללה נושא לחצר, משחק מתקני לרכישת רכש בתהליך אנחנו השומשומית,
אקטואלילעונההנוכחיתויטופללקראתהאביב.

 
ריהמליאה.לאקיבלנועדכוניםבנושא,אבקשלידעאתחברוית: 

 
מציעלהפיץאתהמידעשכלמהשהיהתלויבפעילותתפעולהמועצהכברבוצע,נותרוחן:   

לפנותאליאולעובדיהמועצהולקבלעדכונים.ורצויאפשרמתקניהמשחקוההצללה,

 

 סקירת הקב"ט .5


מבקשלצייןכיהיוםחליוםהבטיחותבדרכיםהארצי.:יאיר
.נושא הבטיחות בדרכים מעלה נתונים ב
:יאירסוקראתהמצבהכלליבארץומיידעאתחבריהמליאהבנתוניםסקירהבטחונית
הרלבנטיםלנו.

מג"בוהמשטרה.הגדלתסיוריהביטחוןבישוב,שיתופיהפעולהעםגורמיהצבא,עלמדווח
.יענותנמוכהעמיר:מבקשלקבלמידעעלנושאהמדבקות,יאירמצייןכיהה

ענתמציעהלפרסםבכדילהגדילאתכמותהתושביםשיבואולקבל.



 
ישלפרסםכפישפרסמולאחרונהאתנושאמסיכותהאב"כ.:פנינה

חן:אנומעונייניםלהגיעלסינוןהנכנסיםע"ימדבקותלכולם.אנאקדםאתהנושא.
בזמןסיוםהלימודיםגםעובדימועצהיוצאיםלסיורים.

ש את סוקר : בשי הביטחוןונדון ועדת כינוס זמני והצוות, ליאיר מפרגן בטחון ועדת
יפורסמובהמשך.

חן:המועצהמפעילהתקורותרבותבנושאבטחוןעדהודעהחדשה.



 (ראש המועצה)ע"י  עדכונים .6

 אביו.עלמותמנדלשקדושלחייםמשתתףבצער .א

רש .ב ראשי לארח מתכוון אני המקומי, השלטון של מיוזמה תושביםכחלק + ויות
קיוםכלמהמגזרהערבי. מקיימיםדו כפרקמא,אנו כפרברא, , הנראהערערה ככל

 השנה.

 .ג החדשים הספורט לחוגי הצלחה פינג–ישנה קרקע, התעמלות טניס, פונג,-ג'ודו,
 מאותמשתתפים.כדורסלבנות.

 יעו.,שחףוהנוערותושביםשסירביןעברבהצלחה.מבקשלהודותלמארגניםטקס .ד

 הושלמההסלילהשלרחובמבואנטףכוללגינון. .ה

 מחוייבותאישיתשלהנוערמתקיימתבאופןמוצלחביותר. .ו

  .ז


,שצייןחן,ולשלבגםאירוחשלבניהערבי:מציעהלנצלאתהאירוחשלנציגיהמגזרפנינה
נוערלמפגשמשותףעםנוערהיישוב.

לילדים, חן מציין כי הנושא יועלה בשבת  מציינת כי בוועדת תרבות עלה נושא פעילויות
.לדיון בהמשך




 מירי.יופץבמיילע"י  - 2016קביעת מועדים לישיבות מליאה על תקציב המועצה לשנת  .7

 

 מאשר הפרוטוקול   רשם הפרוטוקול                           
חן פיליפוביץ, ראש המועצהירוןארנון     





