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במשרדי המועצה בשפיים
משתתפים:
אלי ברכה ,ראש המועצה
מאיר דור  ,סגן ראש המועצה
יצחק סימן טוב – אודים
דני מנהיים – ארסוף קדם
אודי עמיר – בני ציון
יוסי הס – בני ציון
שלמה ניימן –געש
ראובן לוין – בצרה
אלון שופט – גליל ים
אבי כהן  -חרוצים
אנדי וולף – חרוצים
עידן שחם – יקום

עמי הולנדר – כפר נטר
הנרי צימרמן – רשפון
רמי דור – רשפון
פבלו לם – תל יצחק
אברהם אזולאי – תל יצחק
אשר שליין –שפיים
הדר ליוואי – שפיים
יוסי תאט – בית יהושע
עמי הולנדר – כפר נטר

מוזמנים:
דורון כהן  ,גזבר המועצה
אורלי רזניקוב ,מבקרת המועצה
עו"ד ישראל נשבן יועץ משפטי
רו"ח נושין גדולים  ,משרד בר ניר
לא הגיעו:
בלהה מרדכי -ארסוף , ,תומי שני -בצרה ,גדעון אליאסף – אודים ,ערד סלוצקי –געש,נועם לירון -יקום
על סדר היום:
 .1הצגת תכנית העבודה של מחלקת חינוך.
 .2תב"רים

 .1הצגת תכנית שנתית מחלקת חינוך:
ראש המועצה הסביר את הנושא :מדובר בהגדלת תקציב בתי הספר שנובע מעלייה בכמות הילדים,
השוואת תקציבי בית הספר ,מהשלכות יישום דוח טרכנטברג ומתוספת תכניות לימודים ייחודיות
סך הכל תוספת של  3מיליון  ₪מתוכם  1מיליון  ₪מתקציב  2012והשאר מתקציב .2013
מנהלת מחלקת חינוך הציגה את המצגת המצ"ב ומהווה חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול והבהירה כי
השנה יהיו שתי משימות עיקריות  :א .טיפול בגני הילדים ב  .ייצירת מנגנונים לעבודה משותפת בין
המועצה למחוז ת"א.
קדימויות בשנת הלימודים .1 :הכנסת תכניות פדגוגיות לגני הילדים  .2טיפול מערכתי בגני הילדים
ולשם כך תתחיל לעבוד רכזת גני ילדים במועצה  .3המשך התמקדות בתחום הנוער .
 .4הכנסת בעל תפקיד לתחום הספורט והחוגים.
 .5תגבור החינוך המיוחד – לראשונה יש במועצה כיתת חינוך מיוחד בשכבה ז.
 .6שיפור תחום הטיפול בפרט.
אחראי תחום נוער סיכם את השנה שהייתה בתחומו והציג את הדגשים לשנה הבאה.
התנהל דיון סביב  :מעמדו של בית ספר אדם וסביבה ,הובהר כי בית הספר הוא בית ספר ציבורי ,
המורים והמנהלת מועסקים על ידי משרד החינוך ,ההבדל היחיד הוא שרשות החינוך היא לא
המועצה אלא הקיבוץ ,ישנן תכניות להרחבת בית הספר תקצוב סייעות החינוך המיוחד ,התייקרות
בתשלומי הורים לפעילויות הנוער ,אחוז המשתתפים בתנועות הנוער ובפעילות המועצה ,ייחודיות
המועצה בטיפול בגני הילדים על ידי הועדים המקומיים ,תקצוב גני הילדים  ,מערכת הגנים
בקיבוצים ,אחריות לגנים  ,הובהר כי השנה הגנים ישארו באחריות הועדים ויפעילו רכזות גנים
כבעבר שהצפי הוא שבשנה הבאה לאחר לימוד הנושא ייתכן והגנים יעברו למועצה ,חלוקת
התקציב לגנים  ,הובהר שכל גן מקבל תקצוב ממשרד החינוך והמועצה תתקצב בנוסף  50אש"ח
לכל גן  ,מעמד הגנים כפרטיים הובהר כי הגנים אינם פרטיים אלא גני רשות.
מנהל מחלקת חינוך הסבירה כי קיים חוסר שייוון בהקצאה פר תלמיד בין בתי הספר אותו יש
לתקן ב ,בנוסף יש לתקצב את נושא " כיתה לא תקנית" .
התנהל דיון סביב הדרך לפיצול והקטנת הכיתות ,הובהר ואין יותר פיצולים בבית ספר וייצמן בגלל
ילדי חוץ.
מנהל מחלקת חינוך הציגה את הצרכים של בית ספר החינוך המשותף:
.1פתיחת כיתת ז נוספת לצורך הקטנת הכיתות
 100 .2א"שח לקידום תכנית המדעים.
 .3פיצול כיתות לקבוצות למידה במקצועות שניגשים לבגרות בלשון ובהיסטוריה.
התנהל דיון סביב הצורך באינטגרציה ובתרומה לקהילה  ,השקעה בתנועות הנוער  ,המורכבות של
ריבוי תנועות הנוער במועצה  ,הוסבר כי יש כוונה להכנס לנושא החוגים ולבדוק מה המועצה יכולה
לעשות בתחום.
גזבר המועצה הבהיר כי במידה וצו הארנונה של המועצה יאושר נוכל לבצע את התקציב כתוספת
מימון ולא בקיצוץ מסעיפים קיימים.
מזכיר המועצה פירטה את הסעיפים מהם יתבצע במידת הצורך העברה לסעיף החינוך.
ראש המועצה הבהיר כי בטרם הביא לדיון בפני המליאה את ההבקשה לאישור התקציב למען
החינוך הוא שוחח עם חבר המליאה תומי שני בדבר הצורך בתקצוב הבטחון וקיבל את אישורו
להקצות את כל הסכום לחינוך מכיון שהכנת תקציב הבטחון הנדרש טרם הסתיימה.

הצעת החלטה:
לאשר את הגדלת תקציב החינוך ב 3-מיליון  1: ₪מיליון מתקציב  2012שימומן או מהגדלת
הכנסות הארנונה או מהעברת יתרות מסעיפים אחרים ו 2 -מיליון לתקציב .2013
הצבעה?:
פה אחד.
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
 .2עדכונים
מזכיר המועצה עדכנה כי:א .החל תהליך פירוק העמותה לחינוך .ב .על פי נהלי משרד הפנים,
התובע של המועצה עו"ד אהרון טטרו סיים את עבודותו והחולף בעו"ד גדי טל שעבד במועצה
אזורית חוף השרון .הובהר כי התובע החדש אינו שכיר ושכרו זהה לשכר קודמו.
.3
תב"רים :
תב"ר מס'  :750סימון כבישים בישובי המועצה  15 ,אש"ח לישוב סה"כ  195אש"ח  .מימון מלא מקרנות
המועצה.
גזבר המועצה הבהיר כי מדובר בסכום שאושר בעבר עקרונית לצביעת כבישים
הצעת החלטה:
אישור תב"ר  750בעלות של  195אש"ח מימון מלא מקרנות המועצה .
הצבעה:
בעד14 -
נגד – 1
נמנע 1-
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

ב.סגירת תב"ר מס'  – 692תוספת בנייה בית ספר חוב"ב:
גזבר המועצה הסביר כי מדובר בעודף שנשאר בתב"ר ישן .הכסף יוחזר לקרן המועצה.
הצעת החלטה:
לאשר את סגירת תב"ר מס'  692והעברת העודף בסך  500אש"ח לקרנות המועצה.
הצבעה:
בעד18 -
נגד – 2
נמנע0 -
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

ג .תב"ר מס'  – 749שיפוץ בית ספר חוב"ב:
עבודות פיתוח בבית ספר חוב"ב על סך  500אש"ח מימון מלא קרנות המועצה.
הצעת החלטה:
לאשר את תב"ר מס  749על סך  500אש"ח מימון מלא קרנות מועצה.
הצבעה:
בעד15 -
נגד – 1
נמנע0 -
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
ד .תב"ר מס'  – 751גן ילדים רשפון :
גזבר המועצה הסביר כי אומדן העבודות על סך  . ₪ 1,000,000אישור התב"ר נועד למימון ראשוני עד
לקבלת אישור משרד החינוך .אישור זה מבטל את החלטת המליאה מישיבתה ביום  24.7.2012להגדיל ב-
 300את תב"ר  674פיתוח רשפון.
הצעת החלטה:
לאשר את תב"ר מס'  751על סך  300אש"ח מימון קרן הפיתוח של רשפון.
הצבעה:
בעד14 -
נגד – 1
נמנע1 -
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

ה .תב"ר מס'  – 724מרכז יום חרוצים :
אישור הגדלת תב"ר , 724שיפוץ מרכז יום עבודות בינוי ופיתוח על סך  2,500,000מיליון  . ₪מקורות 500 :
קרנות מועצה 2 ,
הצעת החלטה:
לאשר את הגדלת תב"ר קיים מס  724על סך  1מיליון ב – 1,500,000מימון  800אש"ח קרנות מועצה –
 1,700ביטוח לאומי.
גזבר המועצה הבהיר כי הגשת התב"ר למשרד הפנים מותנית בקבלת התחייבות המוסד לביטוח לאומי.
הצבעה:
בעד14 -
נגד – 0
נמנע2 -
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.

תב"ר מס'  – 677פיתוח בית יהושע:
הקטנת הכנסות קרן הטלי פיתוח בית יהושע ב , ₪ 150,000 -הוספת הכנסות משרד התחבורה.₪ 150,000 -
הצעת החלטה:
לאשר את עדכון תב"ר קיים מס  677ע"י הקטנת הכנסות מקרן היטלי הפיתוח ב , ₪ 150,000 -הוספת
הכנסות משרד התחבורה – .₪ 150,000
הצבעה:
בעד13 -
נגד – 0
נמנע2 -
הוחלט:
לאשר את הצעת ההחלטה.
 .8קביעת סדר יום למליאה:
נושא
דיון בנושא הטיפול במחאה ביקום
דיון על תפקוד סגן ראש המועצה
והעברתו מתפקידו
דיון והחלטה הרחבת חוקי העזר
למפגעים ותברואה ושילוט

בעד
6
4

נגד
8
7

נמנע

הוחלט

הערות

2

פה אחד

בהמשך למליאה הקודמת עדכן ראש המועצה את הנוכחים בדבר התקדמות ההליכים מול קבלן העבודות
בחרוצים.

סיכום החלטות המליאה:
1
.5

אישור תקציב החינוך
אישור תב"רים

לאשר תוספת לתקציב החינוך של  3מיליון ₪
מתוכם מיליון בשנת  2012ו שני מיליון בשנת 2013
סימון כבישים ,שיפוץ בית ספר חוב"ב ,הגדלת
תב"ר מרכז יום חרוצים ,גן ילדים רשפון ,פיתוח
בית יהושע

רשמה :הילה טרייבר
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אלי ברכה
ראש המועצה

