 24דצמבר 2015
מס .הדיון263/2015 :
סוג הדיון :ישיבת מליאה
סימוכין :מליאה 40

נושא הדיון :ישיבת מליאה 40

מטרת הדיון :ישיבת מליאה
תאריך 9 :נובמבר  2015יום ב' 19:00-22:00
מיקום :בבית המועצה
פורום - 002 :פרוטוקול מליאה
משתתפים :אברהם קטרי  ,אלי אטון ,יהודה ! גטה ,יוסי נחמני ,יצחק יצחק ,משה רז ,עמיר ריטוב,
קובי רייך ,רוני פרידמן פלומן ,רוני שרפי  ,רונן סלטון  ,רן להב  ,שוקה כרמלי ,שלמה ברק
חסרו :אילן גיא ,אמנון בטיה  ,ארנון מינס  ,ינון עמרם ,רותם דביר
משתתפים נוספים :אביגדור טפר  -קריית חינוך דרור ,אילן בר ,אילן בר ,אירמה חלי ,אלי וילצ'יק,
ירון בלנרו ,מאיר שביט ,משה שטיגליץ ,פנינה אמויאל משה  ,רונית רופא -הדרי ,רונן אלוני ,שירלי
סופר  -וילצ'יק
 .1דו"ח ראש המועצה
•מרכז תחבורה -בעבר עודכנה המליאה בתביעה שהוגשה כנגד המועצה .בשבוע הבא אמור
להתקיים דיון בבית המשפט -המליאה תעודכן בהתאם.
•אורייטק -נמשכים המאמצים להגיע להבנות עם החברה .באמצעות היועצים המשפטיים נבנה
מתווה פעולה ,ממתינים לתשובת החברה.
•מצב בטחוני -המדינה מסבסדת  64%מאבטחת גני ילדים שאושרו ע"י המשטרה .קיים מחסור
חמור במאבטחים .המועצה שכרה רכב סיור למוס"ח ,ב! פרט בגני הילדים ובמעונות היום במהלך
שעות הפעילות.
•המועצה מקדמת התקנת מזגנים בביתני השמירה בבתי הספר.
•נזקי סופה -דווח על הנזקים שנגרמו באירוע סערה מיום  .25.10.15מנכ"לית וקב"ט המועצה ריכזו
את הטיפול בנושא וקיימו דיון להפקת לקחים בעתיד לאירועים מסוג זה.
•תוספת שעות הוראה למורים בבתי הספר היסודיים .כ ₪ 100,000 -לחודשים הקרובים.
• 26.11.15טקס חלוקת מחשב נייד לכל מורה -החברים מוזמנים
• 27.11.15מרתון לב השרון ,החברים מוזמנים
•כנפיים של קרמבו -השבוע תתקיים פעילות ראשונה של תנועת הנוער לילדים עם צרכים מיוחדים.
המועצה מלאה גאווה בבני הנוער המדריכים בתנועה זו.
בשל קשיים תקציביים של התנועה ,נטלה המועצה על עצמה את מימון הסעות הילדים לתנועה
ומימון הרכזת .בעתיד ההוצאות ימומנו בשיתוף עם תנועת "כנפיים של קרמבו" .איחולי הצלחה
לתנועה ולצוות המועצה על הפעילות הפורייה.
תודות לועדת הנוער בראשות החברה רוני פלומין על ליווי הנושא.
•"משחק החיים" -דווח על פעילות משחק כדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים .וזאת בנוסף לבי"ס
לצרכים מיוחדים שאמור להבנות בתחום המועצה )בסמוך לקרית חינ! וך דרור( .המועצה מקדמת
את הטיפול בנושא ,לפתיחת ביה"ס לקראת שנה"ל הבאה.
יוזמה זו ממצבת את המועצה כמובילה למתן מענה לילדים עם צרכים מיוחדים.

 .2קרית חינוך ותרבות דרור
•קריית חינוך דרור -עפ"י החלטת המליאה ,זומנה הנהלת הקריה לישיבה לשם הבעת הוקרה
והערכה על פעילותם הענפה ובפרט בנושא המסע לפולין .משרד החינוך אינו מעניק תעודות הוקרה
לבתי ספר שמתמידים בנתוניהם כבתי ספר ערכיים ובכלל זה ,קרית חינוך ותרבות דרור.
•אריאלה בן ארי ,מנהלת הקריה הציגה את פעילות ביה"ס והישגיו בנושאים ערכיים ופדגוגיים .וכן
הוצגו תפקודי לומד עיקריים במאה ה ,21-ואחוז הזכאים לתעודת הבגרות העומד על ) 91.4%כולל
תלמידי החינוך המיוחד( .הישג זה הינו שת"פ של ביה"ס עם מחלקת החינוך ונוער משלים.
המסע לפולין :הילדים מדריכים ומעבירים בעצמם את הסדנאות לקראת המסע .כשבסיס הרעיון,
שותפות מלאה של התלמידים בתהליך .מודל ההדרכה מתחיל בחטיבת הביניים בלימודי א"י
ובמסגרות נוספות.
אירוע נוסף משמעותי הינו "יום האחדות" -אירוח תלמידים מאולפנת כפר פינס ומישיבת "מקור
חיים"!  .כשהמטרה ,חיזוק הזהות האישית ושיח מול האחר.
פעילות יום הזכרון לרצח רבין ועוד אירועים מרכזיים ומשמעותיים.
מנהלת ביה"ס מודה לחברי המליאה על ההזמנה להציג את פעילות הקריה בפני חברי המליאה.
ראש המועצה מודה לצוות הנהגת הקריה על העשייה המבורכת .במעמד זה ,כאות הוקרה ,מוענק
ע"י ראש המועצה ומנהלת מח' החינוך תעודת הערכה והוקרה לביה"ס.
 .3תכנית השקעות לשנים 2015-16
א .לאור פניית מושב ינוב ,ראש המועצה מודיע על כך שבמסגרת תכנית ההשקעות יאושר תב"ר
לתכנון תשתיות ופיתוח במושב ינוב המועצה תפעל להעברת הכספים להם זכאי הישוב בגין היטלי
השבחה בפרק זמן של עד  3שנים.
ב .תשתיות במושבים -מגמת תכנית ההשקעות הינה חיזוק ותמיכה בישובים בשנת .2016
הערת חבר :יש לשנות את סדר העדיפויות של הקצאת תקציבים ולהשקיע יותר בתשתיות בישובים
ופחות בחינוך.
הערת חבר :פער בין התקציב השוטף לבין ההשקעה בישובים .סה"כ בישובים הושקעו ב 7-שנים
האחרונות כשבעה מש"ח ואילו התקציב השוטף גדל .יש לקבל החלטה שהכסף יושב לישובים.
הצעת ראש המועצה :לאשר את תכנית ה! שקעות לשנים  2015-16המוצעת ,ללא קביעת סדרי
עדיפות ,תוך מתן עדיפות להשקעות בישובים ,כפי שהומלץ ע"י ועדת השקעות -כספים.
בישיבה הבאה יתקיים דיון בסדרי עדיפות.
הצעה :התקבלה פה אחד
אושרה תכנית השקעות ,כולל פרוטוקול ועדת השקעות )כספים( בישיבתה מיום .24.9.2015
החלטה :לקיים דיון עקרוני בועדת כספים על תוספת ושינויים בתכנית ההשקעות בכפוף למקורות.
 .4אישור תבר"ים
סגן ראש המועצה הציג את רשימת התב"רים לאישור הכלולים בתכנית ההשקעות לשנים 2015-
: 16
להלן רשימות התב"רים:
 .1עבודות חירום נזקי סערה ₪ 500,000
 .2בין ההדרים -מבנה יביל -השלמה ₪ 100,000
 .3עבודות בינוי ופיתוח מוס"ח₪ 400,000 -
 .4בני דרור -מועדון לחבר ₪ 200,000
 .5ינוב -תכנון פיתוח ותשתיות ₪ 300,000
 .6מרכז יעף -מגרש ספורט ₪ 200,000
 .7נורדיה גנות הדר -חניה נגה ₪ 150,000
.8פורת -גני שעשועים .₪ 200,000
.9כביש גישה לב הפרדס -ניקוז ₪ 200,000
 .10גדרות מוסדות חינוך ₪ 200,000

הצעת ראש המועצה לאשר את התב"רים עפ"י הרשימה הנ! "ל.
הצעת החבר אבי קטרי -לדחות את ההצבעה עד לתעדוף התכנית ולא לאשר בישיבה הנוכחית את
רשימת התב"רים.
רן להב -מציע לאשר רק תב"רים דחופים ,היינו כל הרשימה ,פרט לתברים ביעף וינוב.
הצבעה:
הצעת ראש המועצה 7 -בעד
הצעת קטרי 2 -בעד
לאשר הכל פרט ליעף וינוב 3 -בעד
החלטה:
אישור התבר"ים
הערת חבר :מבקש להציע הצעה לסדר ,לקיים דיון תוך שבועיים.
 .5מינוי נציג/ת לועדת ערר מחוזית
מוצעים החברים :ארנון מינס ,רן להב ורוני פלומין
ראש המועצה ימליץ על שלושת חברי המליאה בצירוף שליחת קו"ח של החברים.
אושר – .6מינוי נציג/ת ציבור לועדת איתור
מינוי נציג/ת ציבור לועדת איתור בחינה לקבלת עובדים
עידית מור מהישוב שער אפרים
אושר- .7שונות

תפוצה :משתתפים ,חסרו ,משתתפים נוספים.
מכותבים :אורית אנגל ,איילה יצהרי ,אירמה חלי ,אריאלה מלאכי ,אתי לוי אוסי ,הדסה רוסו ,מיטל
גוב ! ,מילי יפרח ,סמדר קרן  -חברה כלכלית ,עירית גז
אושר ע"י :פנינה אמויאל משה -מנכ"ל המועצה
נערך ע"י
אורית אנגל

