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במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור ,סגן ראש המועצה
סימן טוב יצחק – אודים
גדעון אליאסף -אודים
בלהה מרדכי – ארסוף

עידן שחם – יקום
נועם לירון – יקום
אשר שליין – שפיים

יוסי תאט – בית יהושע
ערד סלוצקי – געש
שלמה ניימן –געש

תומי שני – בצרה
ראובן לוין – בצרה
כהן אבי – חרוצים

אלון שופט – גליל ים

פבלו לם –תל יצחק
אברהם אזולאי – תל יצחק

נוגה פז – כפר נטר
רמי דור – רשפון

מוזמנים:
הילה טרייבר ,מזכיר המועצה
דורון כהן  ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי
שוש אקהאוז – מנהלת מחלקת חינוך
אליעד וייסמן – אחראי תחום נוער וצעירים
אשל קליינהאוז – מנהל בית הספר
אריק רוזנטל – דובר המועצה
לא הגיעו:
הנרי צימרמן –רשפון  ,דני מנהיים – ארסוף קדם ,עמי הולנדר – כפר נטר ,מיכאל חרובי – בית יהושע ,
יוסי הס – בני ציון  ,הדר ליוואי – שפיים ,אנדי וולף – חרוצים .
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 .1אישור פרוטוקול מליאה 39
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הפרוטוקול.

 .2תב"רים
א .הנוכחים עודכנו כי תב"ר  723תכנית אב בצרה שהיה אמור לעלות לדיון לא עולה מכיוון
שבבדיקה נוספת הסתבר כי הבקשה הוגשה ע"י אגודת בצרה ולא ועד מקומי ומכיוון שכך אין
באפשרות המועצה  ,עד יצירת הסכמות בין שני הועדים בנושא לא נוכל לקדם את התב"ר.
ב .תב"ר  724שיפוץ במרכז היום בחרוצים בעלות של  .₪ 1,000,000מקורות מימון ₪ 700,000 :
מביטוח לאומי ( טרם התקבל אישור בכתב) ו ₪ 300,000מכספי ארנונה עודפת.
לקחו חלק בדיון :אלי ברכה ,יוסי תאט ,אבי כהן ,אלון שופט ,הנרי צימרמן ,גזבר המועצה,
מזכיר המועצה.
התנהל דיון סביב העלאת התב"ר לדיון לפני הצגת התכניות ,רמת המעורבות הנדרשת מחברי
המליאה באישור הפרוייקטים  ,חלוקת כספי ארנונה עודפים.
הצעת החלטה:
אישור תב"ר מס' 724על סך  ₪ 1,000,000במימון ביטוח לאומי –  , ₪ 700,000מועצה300,000 -
.₪
הצבעה:
בעד 14-
נגד 1-
נמנע1-
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
ג .תב"ר מס' 726החלפת אוטובוסים צהובים להסעת תלמידים על סך .₪ 416,000
גזבר המועצה הסביר את הצורך בהחלפת האוטובוסים הישנים והסביר כי המימון מלא של
מפעל הפיס.
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הצעת החלטה:
אישור תב"ר מס'  726החלפת אוטובוסים צהובים להסעת תלמידים על סך  ₪ 416,000-מימון
מלא מפעל הפיס.
הצבעה:
בעד – 15
נגד – 1
נמנע – 0
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
ד .תב"ר מס' 727סככות הסעה לתלמידים בסך  ₪ 143,000מימון  85%משרד התחבורה ו15%-
מועצה.
מזכיר המועצה הסבירה כי מיקום הסככות ייקבע על ידי קצין בטיחות בתעבורה של המועצה
ובשיתוף עם דרישות הישובים.
הצעת החלטה :
א .אישור תב"ר מס'  727סככת הסעה לתלמידים בסך  ₪ 143,000מימון  85%משרד התחבורה ו-
 15%מועצה.
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

 .3דיון בנושא תכנית ויעדים של מחלקת חינוך לשנת הלימודים תשע"ב:
דיון בהשתפות ,שוש אקהאוז -מנהלת מחלקת חינוך ,אליעד ויסמן-ע.ר .בתחום נוער וצעירים
,אשל קליינהאוז – מנהל בית הספר האזורי חוף השרון.
לקחו חלק בדיון :אלי ברכה ,גדעון אליאסף ,אלון שופט ,אבי כהן ,תומי שני ,ראובן לוין ,פבלו לם,
נוגה פז ,הנרי צימרמן ,יצחק סימן טוב ,אשר שליין ,רמי דור ,ערד סלוצקי ,אברהם אזולאי ,נועם
לירון.
מנהלת מחלקת חינוך הציגה את תכנית העבודה המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול
זה ובה תכנית העבודה של המחלקה לשנת הלימודים הקרובה וסקירה על היעדים של השנה
הקודמת מול הביצוע .בנוסף ,נסקרו שיפוצי הקיץ שנעשו במוסדות החינוך ושיפוצים מתוכננים
למבני החינוך והספורט.
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הובהר כי תכנית העבודה היא מעבר לתפקוד השוטף של בתי הספר אשר מתפקדים ברמה מצויינת עפ"י כל
קריטריון השוואתי ארצי.
ישנן קדימיות לשנת הלימודים הקרובה ובהם :
 קידום תחום החינוך המיוחד והעברתו להפעלה מועצתית . מיפוי ילדי ו' מתוך הערכה שבשנה הבאה תפתח כיתת ליקויי למידה בחטיבת הביניים קידום מרכז מהות שנפתח בשנה הקודמת השנה הוספנו פסיכולוג לבית הספר העל יסודי ובתכנית לפתוח קבוצת תמיכה לתלמידים לפיצרכים.
 פיתוח תכנית רצף מעברים בין ו' ל-ז' בדגש על תלמידי בית ספר אדם וסביבה בגלל השוני הגדולבין אופי הלימוד בשני בתי הספר.
 סינכרון מערכות הלימוד יסודית /על יסודית פורמאלית ובלתי פורמאלית. העלאה נוספת של אחוז הזכאים לבגרות מ 75% -ל 80%-תוך התחשבות בכך שבית הספר בהגדרהמהווה בית לכל תלמידי חוף השרון ללא הנשרה.
 מימוש תכנית אב לספורט. תכנית לפיתוח מנהלים לשיפור מיומניות לימוד ויצירת דיאלוג של שותפויות. העמקת לימודי המוסיקה במועצה. מחשוב ותקשוב של כיתות הלימוד.הנוכחים הביעו את דעתם בנושאים הבאים :תשלומי תלמידים ,נשירת תלמידים העולים לכיתה
י' ,תפקיד הסייעות האישיות ,תפקידי מרכז מהות תוך שמירה על הערך העצמי של התלמיד,
קביעת סדר הקדימויות לביצוע התכניות בחינוך ,הדרכים להעלאת אחוז הזכאות לבגרות ,הצורך
במתן אפשרויות בחירה לתלמידים ,פרוייקט "שכבה מנגנת" ודרך מימונו ,הדרך לתקצוב ובחירת
תכניות חינוך ,הצורך בחלוקה הוגנת בין תכניות סקטוראליות לבין תכניות המגיעות לכלל
התלמידים והצורך ביחס מיוחד למצטיניים כמו למתקשים .הצורך בתקשוב כיתות הלימוד
ובמהירות האפשרית והאפשרות לקנייה מרוכזת של מחשבים אישיים לכל תלמיד  ,תקצוב פעילות
הכדורסל מול פעילות ספורט אחרות ותכנית האב ,הוסבר מהות הקשר עם בית ספר כפר שמריהו.
אחראי תחום הנוער במועצה  ,הציג את עצמו ואת תפיסת עולמו לגבי תפקידו ותכנית העבודה של
המחלקה בתחום זה והציג מצגת המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מפרוטוקול זה.
מתוך רצון להגיע לכל הנוער במועצה ,נעשים מאמצים רבים הכוללים  :הקמת דף פייסבוק
מועצתי  ,שיתוף עם מועצת הנוער ותנועות הנוער.
ניתנה סקירה על פעילויות הנוער שנעשו בקיץ האחרון .
תכנית העבודה כוללת :בניית תכנית הדרכה  ,גיבוש חזון נוער מועצתי ,שיתוף פעולה מול תנועות
הנוער תוך פיקוח ומעורבות בפעילותם ,הקמת מועצת נוער  ,הקמת תחום צעירים מגילאי 18-35
ויצירת רצף .
התקיים דיון סביב מציאת דרכים להעברת המיידע ולשיתוף כמות מירבית של נוער ,הרכב תנועות
הנוער ותקצובן.
מנהל בית ספר התייחס לנושא של תשלומי הורים ,עזיבת תלמידים  ,לימודים והשיגים לימודיים ,
הוראה מתוקשבת ומסגרות למצטיינים.
התקיים דיון סביב כמות תלמידי החוץ הרכבם והייתרונות והחסרונות שבשיתופם בבית הספר,
הצורך במשוב לתלמידים והורים ,מצב האלימות סמים והאלכוהול בבית הספר ובתגובה אמר
מנהל בית הספר כי בבדיקת משרד החינוך למדד האלימות בית הספר נמצא במקום נמוך אך
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בשאלון פנימי נמצאה קבוצה גדולה המדווחת על שתייה ונעשיית פעילות מניעתית והסברתית
בנושא ובנוסף נעשית פעילות הסברתית בנושא הטרדות מיניות וכי אין צורך בתגבור השמירה בבית
הספר.
הובהר כי בשל דרוגה הסוציואקונומי הגבוה של המועצה היא זוכה לתקצוב נמוך יחסית של
משרד החינוך.
ראש המועצה ביקש מהנוכחים את אישורם לשינוי תקצוב חטיבת הביניים .מכיון שאין שינוי
משמעותי בין כיתות בבית הספר היסודי לבין חטיבת הביניים יש מקום להעלות ולהשוות את
התקצוב פר תלמיד בחטיבת ביניים ליסודי .
התנהל דיון סביב המשמעות הכספית של הגדלת תקציב החינוך ,מקורות המימון  ,השפעתו על
תקציב המועצה ותקציבי הועדים -הובהר כי הגדלת המימון לא תפגע בתקציב הועדים ,כיצד נקבע
הצורך והסכום להעלאת התקצוב ,גובה התשלום שמשלם תלמיד חוץ ,השוואה לרשויות אחרות ,
הצעת החלטה:
אישור שינוי תקצוב חטיבת הביניים לפי מפתח של  3600פר תלמיד מימון לשנת ₪ 197,000 2011
ולשנת .₪ 592,800 2012
הצבעה:
פה אחד
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
 .4עדכונים:
א .חברי המליאה עודכנו כי המו"מ מול אבי מזרחי לא צלח למרות מאמצי המועצה להשאיר אותו
במערכת .ראש המועצה דיווח כי עמותת הורי חוב"ב החליטה להעסיק את אבי מזרחי באופן
עצמאי וכי קיבל פרוטוקול של ועד מקומי כפר נטר בו החליט הועד על העסקתו .מכייון
שתחום הכדורסל הוא מאז ומתמיד נדבך מרכזי וחשוב במועצה ,אסור למועצה לאפשר פגיעה
בענף זה ולכן המועצה אינה יכולה לאפשר פגיעה בענף זה ,בהתאם לכך המועצה פנתה ליו"ר
ועד מקומי כפר נטר לא לקיים את החוג והובהר לעמותת הורי חוב"ב כי המועצה תמשיך
בפעילות הכדורסל גם בתחומה וכי בכל מצב המועצה לא תתן לחוגים בגוש חוב"ב להיפגע.
 .5קביעת סדר יום למליאה הבאה:
בעד

נגד

נושא
השלמת הדיון בנושא
היועץ המשפטי לצורך
הבהרה
דיון בנושא עיתון
המועצה
איוש ועדות ביקורת של
הישובים
תקציבי ועדים מקומיים פה
אחד
פה
חלוקת ארנונת בנק
אחד
הפועלים
5
6
דיון בנושא הביוב

נמנע

-

-

הוחלט

הערות
דיון שנדחה מסדר היום
של מליאה מס' 40
דיון שנדחה מסדר היום
של מליאה מס' 40
דיון שנדחה מסדר היום
של מליאה מס' 40
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 .6הועלתה בקשה להעלות לדיון את הצגת נתוני מדידות הנכסים שבוצעו עד כה  ,ראש המועצה
הבהיר כי במהלך העבודה התגלו סוגיות בעיתיות רבות הקשורות לחוקיות צו הארנונה והנושא
כולו נמצא בבדיקה והמועצה שואפת לסיים את הטיפול במהירות האפשרית.

רשמה :הילה טרייבר:
הישיבה הסתיימה בשעה18:30 :

אלי ברכה
ראש המועצה

