
 

 

 2015אוקטובר  22
 253/2015מס. הדיון: 
 ישיבת מליאה :סוג הדיון
   34מליאה  :סימוכין

 
  
  
  
  

  34ישיבת מליאה  נושא הדיון:
  
  

  ישיבת מליאה מטרת הדיון:
  19:00-21:00יום ב'  2015יוני  15 תאריך:
  בבית המועצה מיקום:
  פרוטוקול מליאה - 002 פורום:

אברהם קטרי , אילן גיא, אלי אטון, אמנון בטיה , יהודה גטה, יוסי נחמני,  משתתפים:
ינון עמרם, יצחק יצחק, משה רז, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי 

  , רונן סלטון , רותם דביר, רן להב , שלמה ברק
  ארנון מינס , שוקה כרמלי חסרו:

יר שביט, משה שטיגליץ, פנינה אמויאל משה , ירון בלנרו, מא משתתפים נוספים:
  הדרי, רונן אלוני, שחר בן עמי, עו"ד - רונית רופא

  . דוח ראש המועצה1
  

  דוח ראש המועצה:
המעיד על גרעון של  - נשלח לעיון חברי המליאה 2015א.הדוח הרבעוני הראשון לשנת 

  מש"ח. 2.8 -כ
יתות הלימוד. רה"מ ממליץ המועצה תומכת במאבק להקטנת כ - ב."מחאת הסרדינים"

  מאושר. -שמליאת המועצה תתמוך אף היא במחאה
ועד הורי בכר רוסו פתחו במאבק לשדרוג תשתיות בבתי הספר  -ג.ועד הורי בכר רוסו

  באמצעות הפצת סרטונים באינטרנט ועיתון מודפס שהופץ לקהילה.
חד עם זאת, המועצה תמשיך בתכניות פיתוח התשתיות בביה"ס לרווחת התלמידים. י

 8 -סגנון המאבק והשימוש הציני בילדים אינו מקובל. עד כה, המועצה השקיעה כ
מש"ח לשיפוץ בית הספר וגם במסגרת תכנית בדק הבית לקיץ הקרוב מתוכנן המשך 

  עבודות הפיתוח. 
ראש המועצה ביקר השבוע עם סמנכ"ל הפיתוח של משרד החינוך בביה"ס (פגישה 

  למחאת ההורים).  שנקבעה מראש, ללא קשר
  

  הערת חבר:
  .מבקש שבישיבת המליאה הבאה יובא לדיון נושא החכ"ל.1
.לאור הצגת תכנית השטחים הפתוחים בישיבת המליאה הקודמת, מבקש לדעת 2

  האם השטחים הירוקים בינוב נשמרים אף הם?
  .האם יש מ"מ למהנדס המועצה?3
  

  התייחסות רה"מ: 
מישיבות המליאה האחרונות ואם יש צורך, יובא לדיון .נושא החכ"ל הובא לדיון באחת 1

  נוסף.
  .אין תכנית להקמת אזור תעסוקה באזור ינוב.2
  .עד לקבלת מהנדס במכרז, מונה המהנדס שמעון אסבן כמ"מ זמני.3



  
  הערת חבר:

  לעניין אגרת הביוב, מבקש להביא לדיון במליאה את מנכ"ל מי לב השרון, איציק להב.
חברי המליאה המעוניינים יוכלו להצטרף לישיבת הדירקטוריון של מי התייחסות רה"מ: 

  לב השרון ויקבלו הסבר בנושא.
  

  החברים שיוזמנו: אבי קטרי, אלי אטון, רותם דביר.
  איציק להב יכין את החומר הנדרש לפגישה.

  
בהמשך לדיון שהתקיים בישיבת המליאה הקודמת ועדת  -בי"ס בין ההדרים - .חינוך1

נה בנושא כיתות הגן בבי"ס בין ההדרים ובפני המליאה מובאים פתרונות החינוך ד
רישום תלמידי יעף לבי"ס הדר השרון ובחינת  - אפשריים, כגון: פתיחת אזורי הרישום

האפשרות להעברת ישוב אחר, כגון כפר הס. מהלך המחייב הקמת וועדה שתבחן את 
  הנושא לעומק.

  
  הערות:

תלמידים), יתר המחזורים קטנים  16חי של יעף גבוה (מספר התלמידים במחזור הנוכ•
  יחסית.

רוב התנאים בשלים לקליטת ילדי יעף בהדר השרון, החל מרצון המנהלת לקליטת •
התלמידים, איכות ביה"ס, האקלים החינוכי, כתות קטנות ועוד. הפגיעה ביעף מוגדרת 

ני ועדת החינוך ונציג ע"י הקהילה כפגיעה קהילתית, נציגי הישוב הביעו את עמדתם בפ
  יעף במליאה מבקש להציג מצגת בנושא.

  יוסי נחמני הציג מצגת בנושא חינוך ילדי יעף.•
נושא ההסעות אופייני למועצה אזורית וכל תושבי המועצה  - התייחסות ראש המועצה

מתמודדים עם זה. הנושא העיקרי העולה מן המצגת הוא החיבור עם הישוב עין שריד, 
  וחיובי. חיבור אמיץ 

המועצה ובתי הספר יכינו תכנית לשילוב ילדי עין שריד עם ילדי יעף במסגרת ביה"ס •
למטרת פעילות משותפת וכן חוגים לילדים שהמועצה תסייע במימונם ויובילו לחיזוק 

  הקשר עם ילדי עין שריד.
  לאחר הצגת הנושאים, הובאו בפני חברי המליאה שתי אפשרויות לבחינה:

  י יעף תוך הכנת תכנית מפורטת לליווי הילדים.א.העברת ילד
  ב.הכשרת מבנה בתוך ביה"ס בין ההדרים לשימוש כגן.

  הערות חברים:
הדר השרון) במגמת ירידה  - היות ומספר התלמידים משני בתי הספר (בין ההדרים•

במהלך השנים הקרובות מומלץ לשכור שירותי אדריכל שיתייחס לשני מבני בתיה"ס 
  מענה גם לשנים הבאות. מציע להציב מבנה יביל בבין ההדרים. באופן שייתן

הפתרון המוצע לגבי כתה רביעית בבי"ס בין ההדרים אינו פתרון לטווח הארוך וכתות •
  א' בשנה שלאחר מכן תהינה כתות גדולות מאוד.

כתה בקרוואן מאבדת את הרעיון והקונספט של כיתת גן בחט"צ, התלמידים יפגעו •
  ר מהרעיון.בסופו של דב

  
התייחסות רה"מ: מבקש את אישור המליאה לא לקבל החלטה היום ולהיפגש עם נציגי 

  קהילת יעף לצורך קבלת פתרון מוסכם, או לחילופין פתרון שהוצע למבנה זמני. 
  במידה ולא ימצא פתרון, יתקיים דיון נוסף במליאה בימים הקרובים.

  

  
  

  .משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים תפוצה:
אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, הדסה רוסו, מיטל  מכותבים:

  חברה כלכלית, עירית גז - גוב, מילי יפרח, סמדר קרן 
  מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 נערך ע"י



  
  
 

  אורית אנגל

  

  
  Line System C&D Manager On    www.axisis.net- הופק במערכת ניהול דיונים והחלטות 


