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 52פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 ישיבת מליאה מטרת הדיון:
 19:00-21:00יום ב'  2022יוני  27 תאריך:
 בניין המועצה מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

, בני דגמי, יאיר מדר, יצחק יצחק, לביא זמיר, עמיר ריטוב,  אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס משתתפים:
 קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רן להב , שאול דניאל

 גלית ברגר, נחמיה חסיד, רונן חיון חסרו:
אריאלה בן ארי , יוסי לבנון , מאיר שביט, מירב לביא , עו"ד רונית עובדיה , פנינה  משתתפים נוספים:
 נה ברכה , קרן אדרי , רונית רופא הדריאמויאל משה , קרי

 . דו"ח ראש המועצה1
 

 טול כרם, בהמשך לדיווח הקודם, הנושא מטופל ע"י ראש המועצה. –גלישת ביוב 
הועדים המקומיים התבקשו לבחון אפשרות להטלה של מס ועד  -הטלת מס על שימושים שאינם למגורים 

ותם, עפ"י הנחיות משרד הפנים. ישובים שיהיו מעוניינים מקומי על שימושים שאינם למגורים בתחומי פעיל
 בכך, יגישו בקשה בצירוף פרוטוקול ועד מקומי והמליאה תדרש לאשר זאת.

 . הצגת הערכות ק.ח דרור2
 

סקירה של מנהלת מחלקת חינוך רונית רופא הדרי על הסיבות והיתרונות שבלמידה היברידית המתקיימת 
 ית חינוך דרור על הובלת מהלך זה.בדרור, מברכת את הנהלת קר

אריאלה בן ארי מודה לרונית על הבעת האמון. ביה"ס דוגל בשינויים בתחום ההוראה והתאמתם לעידן 
הנוכחי. הקורונה זימנה למידה אקטיבית ובמסגרת הרפורמה שמובילה שרת החינוך יתקיימו שינויים 

 נוספים.
ו בכתב ופירטה מתוך השאלון/משוב שמולא ע"י אריאלה התייחסה והשיבה לשאלת החברים שהועבר

המורים, התלמידים וההורים. בשנת הלימודים הבאה יתקיימו שינויים במערכת הלמידה ההיברידית. חברי 
 המליאה שאלו שאלות נוספות והתקיים דיון בנושא.

ערכות בית אריאלה הזמינה את חברי המליאה להתארח בקרית חינוך דרור ולשמוע באופן רחב יותר על ה
 הספר בנושא.

כהורים אנו מתנגדים ללמידה מהבית. כהנהגת ההורים אנו מברכים  -יו"ר הנהגת ההורים ד"ר אמיר גליק 
על היציאה מהכיתה והרצון להתקדם לפדגוגיה של העתיד, אבל לא כשהתלמידים נשארים לבד בבית. 

ידה תהיה אחת לשלושה שבועות ולא שיטת הלימוד הזו נכשלה, מברכים על השינוי בשנה"ל הבאה, שהלמ
 אחת לשבועיים, כמו כן מבקש להתייחס לכך שדרור היא קרית החינוך הצפופה בארץ.

סגן ראש המועצה יצחק יצחק הודה להנהלת קרית חינוך דרור על השתתפותם בישיבה זו, נענים לבקשת 
 מנהלת הקריה לקיים ישיבת מליאה מיוחדת בקריה.

 0232. אישור צו מיסים 3
 

בהמשך להחלטת המליאה מהישיבה הקודמת בה הוסמכה וועדת הכספים לקיים דיון בנושא , התקיים 
מפגש משותף עם שני היועמ"ש של המועצה שעוסקים בנושא, עו"ד אורי רפאל, עו"ד רונית עובדיה, גזבר 



 המועצה ומנהלת מחלקת הגבייה.
עו בצו המיסים והדגישה כי ההנחה למשרתי מילואים עו"ד רונית עובדיה סקרה את השינויים המרכזיים שבוצ

 .1.1.23שיגישו בקשה עפ"י הכללים, תהיה מתאריך 
 : 2023הצבעה לאישור צו המיסים לשנת 

 2 -נגד 12 -בעד
 מאושר

 . תוכנית חומש מפעל הפיס4

 
כל  ₪ 318,000אישור תכנית חומש למפעל הפיס )הכוללת שיריון תקציבי לשני אוטובוסים, בסכום שך 

 אחד.

 . אישור תב"רים5

 
הצעות מחיר, מנהל מחלקת התחבורה  3התקבלו  –במכרז האוטובוסים  -רכישת אוטובוס  1437תב"ר 

 , ההסבר להמלצה נשלח לחברים.VOLVO בדק את הנושא והמליץ על רכישת אוטובוס של חברה מסוג
. אוטובוס 628,072, תקציב פיס ₪ 1,269,632, משרד החינוך  ₪ 1,897,704האוטובוסים  2סה"כ עלות 

 , בכפוף לאשרור סוג הרכב.2023, השני בשנת  2022אחד ירכש בשנת 
לא השתכנעתי מההסבר של מנהל מחלקת התחבורה לגבי ההמלצה לאוטובוס  -התייחסות החבר רן להב 

 .VOLVO מסוג
חזוקה של ההמלצה נבעה בעיקר מטעמי תחזוקה, שכן עלות הת –התייחסות סגן ראש המועצה 

 האוטובוסים הסינים יקרה יותר כך שבמהלך השנים ההפרש הכספי יתאזן.
 נמנע, אושר. -1בעד  -13הצבעה: 

 
לבקשת מבקרת המועצה וועדת הביקורת, הוחלט על ביצוע סקר סיכונים  -עריכת סקר סיכונים  1438תב"ר 

 .₪ 50,000ר תב"ר בסך לביצוע עבודות הסקר, אוש ₪ 50,000ולשם כך מתבקש לאשר תב"ר על סך 
 אושר

קיימות בעיות חשמל בישובים הדורשות החלפת עמודים וטיפול  –בעיות חשמל בישובים 1439תב"ר 
 .₪ 150,000בתקלות בטיחותיות ולשם כך אושר תב"ר על סך 

 מאושר
, משרד הרווחה מאשר השתתפות על ₪ 600,000-עלות כוללת על סך כ –כביש מעון נעורים 1440תב"ר 

מקרנות הרשות. אושר תב"ר לביצוע עבודות סלילה כביש  ₪ 200,000וחלקה של המועצה  ₪ 400,000 סך
 מקשר למוסד נעורים.

 מאושר.

 . אישור תקציב שער אפרים6
 

 נשלחה לחברים הצעת התקציב של שער אפרים. התקציב אושר.
 מאושר

 . אישור להטלה ראשונה7
 

פי הנוהל רשאים -. על2005ל את ההקפאה שהייתה משנת משרד הפנים פרסם נוהל חדש שלמעשה ביט
הוועדים להטיל הטלה ראשונה של ארנונה בכפוף לתנאים ולהנחיות המפורטים בנוהל. כפי שדיווח ראש 
המועצה, החומר נשלח לועדים המקומיים, אשר התבקשו לבחון אפשרות להטלה של מס ועד מקומי על 

תם, עפ"י הנחיות משרד הפנים. ישובים שיהיו מעוניינים בכך, יגישו שימושים שאינם למגורים בתחומי פעילו
בקשה בצירוף פרוטוקול ועד מקומי והמליאה תדרש לאשר זאת. בינתיים התקבלה פנייה מהישובים חרות 

 וגנות הדר.
 מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הבקשות של ישובים אלה להטלה ראשונה.

 מאושר
 

פי הנוהל רשאים -. על2005שלמעשה ביטל את ההקפאה שהייתה משנת  משרד הפנים פרסם נוהל חדש
הוועדים להטיל הטלה ראשונה של ארנונה בכפוף לתנאים ולהנחיות המפורטים בנוהל. כפי שדיווח ראש 
המועצה, החומר נשלח לועדים המקומיים, אשר התבקשו לבחון אפשרות להטלה של מס ועד מקומי על 

תחומי פעילותם, עפ"י הנחיות משרד הפנים. ישובים שיהיו מעוניינים בכך, יגישו שימושים שאינם למגורים ב
בקשה בצירוף פרוטוקול ועד מקומי והמליאה תדרש לאשר זאת. בינתיים התקבלה פנייה מהישובים חרות 

 וגנות הדר.



 מליאת המועצה מתבקשת לאשר את הבקשות של ישובים אלה להטלה ראשונה.
 מאושר

 . שונות8

 
החבר אפרים חג'ג מבקש להעלות לדיון את סוגיית משאיות פינוי האשפה המגיעות תקולות לישובים 

 ומלכלכות את הכבישים בישובים.
ההסכם עם חברת זיבאי הסתיים בסוף מאי, מסיבות שונות חל עיכוב ביציאה  -התייחסות סגן ראש המועצה 

 וצאות המכרז.למכרז. ביקשנו מהחברה להמשיך ולתת שירות עד לקבלת ת
לחודש שעיקרה התייקרות הסולר והתייקרות אגרות הפינוי.  ₪ 50,000החברה מבקשת תוספת כספית של 

בקשתם הועברה לבדיקת היועץ המקצועי והיועץ המשפטי, על פי המלצת היועץ המקצועי מומלץ לאשר 
כת הסכם עד להשלמת . היועצים המשפטים של הצדדים )מועצה, קבלן( יגבשו הער₪ 25,000תוספת בסך 

הליכי המכרז החדש שיפורסם במהלך החודשים הקרובים. במסגרת ההסכם תינתן התייחסות לסוגית 
 השרות.

 

 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
אבי אקוקה, אורי בכרך, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדסמן, אמיר תירוש,  מכותבים:

חגג, אריאלה מלאכי, ארנון מינס , אתי לוי אוסי, בני דגמי, גל גרין, גלית ברגר, דב סבידור, דודו  אפריים
מצליח, יאיר מדר, יורם יצחקי, ינון עמרם, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי, יריב יוסף, לביא זמיר, משה 

י כרז , עירית גז, עמיר ריטוב, קובי מכלין, נחמיה חסיד, נפתלי יצהרי, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, סיון שריפ
רייך, רוני פרידמן פלומן, רונן חיון, רן להב , רני חג'ג, שאול דניאל, שאולי בן דוד, שחר ורדי, שי שדה, שלום 

 לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס
 אושר ע"י:

 
 נערך ע"י

 שריפי כרז סיון

 


