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לשכת מנכ"ל המועצה
ח'אב,תשס"ט
29/07/2009

ישיבת מליאת מועצה שלא מן המניין מס'  61מיום שלישי  90.7.82שעה 60:88
יצחקגולברי–ראשהמועצה
נוכחים :
עופרגואטה–סגןומ"מ

דודוסלע–סגן

מנדירבינוביץ–סגן

איילאלבלק–חבר

מנחםבנימין–חבר

אביקולמן–חבר

יוסיברקן–חבר

שביטמס–חבר

מאירחסן–חבר

גלאםיצחק–חבר
נעדר:
בהשתתפות: יוסיברק-מנכ"להמועצה
יזהרקמחי–גזבר

גלעדגולדמן–מנהלאגףהחינוך


סדר היום
דיון בנושא החינוך בקדימה-צורן
יצחק גולברי: אני מתכבד לפתוח את ישיבת מליאת המועצה שלא מן המניין ,לפי בקשת חברי
מועצה,לדיוןבנושאהחינוךבקדימה-צורן.
לפני כן אני מבקש לברך אתמנהל אגף החינוך החדש ,שהתקבל במכרזוהחל עבודתו לפני כמה
ימיםואנומאחליםלוהצלחה.
אנימבקשלדווחלחבריםשרןניר,היועץלביטחון,הביאאישורקיוםביטוחיםמאושרעלידייועץ
הביטוחים,כךשאנואמוריםלחתוםעמועלחוזהלביצועתכניתהביטחון.
תלויהלפניכםתכניתתיקוןגבולותלנתניהשנדונהבוועדההמחוזית.
עירייתנתניהביקשהלספחאליהשטחיםמתוךשטחהשיפוטשלאבן-יהודהוקדימה,אבלהצלחנו
לתקןאתהתכנית,כךשלאיסופחושטחיםמתוךקדימה-צורן.
שמתילבששביטמסצילםאתהתכנית,אנימבקשלאלעשותשימושבצילומים.
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אנימבקשגםלהביאכמהנושאים,עלאףשלאהיובסדרהיוםועלאףשלאמקובללצרפםלסדר
היוםשלישיבותשלאמןהמניין.
נושא אחד הינו הגדלת תב"ר  751– קיבלנו הקצאה ממשרד החינוך בסך  112,394 ₪עבור
בטיחותושיפוציקיץ,אנימבקשלאשרהגדלתהתב"רעלמנתשנוכללהספיקלבצעעבודותלפני
פתיחת שנת הלימודים , וכידוע לכם בחודש אוגוסט המועצה לא תתכנס עקב יציאת החברים
לחופשה.אנונצביעעלהנושאלאחרשנמסורסקירהעלשיפוציהקיץ.
נושא נוסף הינו איוש הרכב המועצה הדתית  -כידוע יש חברים שמומלצים ע"י השר ,ומאחר
והשרממליץעלאישה,עלינולאשראותהבמקוםגילינעים,המומלצתשלהשרהינהתושבתצורן
בשםאביבהפטאו.
הצבעה :ברוב קולות החברים ונמנע חבר אחד (אבי קולמן) הוחלט לאשר את גב' אביבה פטאו
כחברהבמועצההדתיתבקדימה-צורןבמקוםגילינעים.
הנושאהשלישיאותוביקשומנחםבנימיןואיילאלבלקהואתוספתלבנייתשירותיםציבורייםלצד
מגרשהגלגיליות,אנימציעלקבלאתהצעתהחבריםולהגדילאתהתב"ר.
החלטה:פהאחדהוחלטלהגדילתב"רמס' 721–מגרשהוקיגלגיליותמסךשל2,017,000ש,ח
לסךשל2,097,000₪,התוספתבסך80,000₪,המימוןמקרנותהרשות.

דיון בנושא החינוך בקדימה-צורן

מנדי: מנהלאגףהחינוך גלעדואנוכיהכנומצגתשנציגאותהכאן,לאחרמכןנפנהזמןלשאלות
ותשובותהחברים.בעתהצגתהמצגתבשעה18:45יוסיברקןודודוסלעיצאומהישיבה.
הוצגהמצגתהמצורפתלפרוטוקול.
אורנית המחליפה של אירן – מדריכה במועדון הכבשה ,מסרה סקירה רחבה על פעילות הנוער
במועדוןהכבשה.
שביט מס :בנושא המחשבים ,האם נעשתה עבודה לבדיקת מצב המחשבים בבתי הספר  ,חשוב
מאודלבצעאתהבדיקהלפניפתיחתשנתהלימודים.
גולברי :למיטבידיעתי, יועץהמחשביםכברעובדעלכךוהואבודקאתהמחשביםלקראתשנת
הלימודיםתש"ע.
אבי קולמן:מהשחסרליבסקירה,ישחוסרבנתוניםשאנואמוריםלקבל.בהסתכלותקדימהמהו
מצבהצפילשניםהקרובותמבחינתגידולהאוכלוסייהוהתלמידים.
גלעד:בסיסהעבודהשלנוצריךלהיותמושתתעלהישגיםבלימודים,בגרויות,חזון,רכישותציוד
ועוד.לבנותמערכתחינוךבריאהזהלוקחזמן.האסטרטגיהלהשגתהיעדיםמוצגתבמצגת.
אבי קולמן:אחתהבעיותבחינוךשזיהיתיהיאשאיןכתובתלמילפנות,מנהלותבתיהספרמצפות
ומחכותלקבלשירותטובומקצועי.
גלעד:לנגדעינינוהשירותלתושב,למנהלותולתלמידים,הואהחשובביותר.לדעתיבמעטהזמן
שאנינמצאכאןהשירותאותומוס"חמקבליםהינוברמהגבוהה,עלאףשלאהיהמנהלאגףתקופה
ארוכה,רובהנושאיםמסודריםבצורהטובה.
מנחם בנימין:חבריהמועצהצריכיםלקבלאינפורמציהעדכניתמדיתקופהעלמנתשנוכלכנציגי
ציבורלתתאתהתשובותלציבורשבחרבנו.
שביט מס:העברתידףעםשאלותבנושאיחינוךשוויםלמנדי,אבקששתוךפרקזמןסביריתקבלו
תשובותבכתבלשאלותושהתשובותתופצנהלחבריהמועצהולחבריועדתהחינוך.
האםאנוהולכיםלקראתניהולעצמיומהעםנושאהתקינה,שעותתגבורוקרןקרב?
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גולברי:כלזמןשתקציבהמועצהלאאושראיןאנויכוליםלהתייחסלנושאיםאלה.
גלעד :באשרלנוהלעצמי-אםתיקבעמדיניותותהיהנכונותמצדהמנהלות,אנונקדםאתזה.אנו
גםעובדים על נושא התקינה ,קרן קרב  ,מאוד מקובל להתחיל את התכנית אחרי החגים ,אם יש
תקציבאזהתכניתיכולהלצאתלפועל.
אייל אלבלק:האםנושאההסעותסגורלקראתשנתהלימודים?
מנדי : בגלל התמהמהות חברת נתיב אקספרס  במתן תשובות להסעות ועקב קוצר הזמן נאלצנו
להודיעלמסיעעפ"יחוזהעלהמשךהתקשרות.אנונשתדללבצעייעולבהסעותונתאםאתמערכת
השיעוריםעםבתיהספר.אנימבקשמיוסיברקשייתןלנוסקירהבנושאתב"רשיפוציקיץ.
יוסי ברק : כידוע אושר תקציב במועצה בסך  400,000 ₪ ,וקיבלנו לאחרונה הקצאה ממשרד
החינוך בסך  112,394 ₪ ,שיפוצי הקיץ בעיצומם ,הוצאנו עד עכשיו בהזמנות מאושרות כ-
292,000₪,ביצענוסיודוצביעהבמוסדותהחינוך.
ביצענו ומבצעים הצללה בגני ילדים ,החלפת חול בעיצומה ,ביצענו סקר בטיחות בכל מוסדות
החינוך  והקצבנו שטחים לפרויקט ,אנו מבצעים תיקון ואחזקת מזגנים ,החלפנו שטיחים בבתי
הספר.
יש עבודות מתוכננות ומתוקצבות (בהערכה) כ - 151,000 ₪ ,כמו איטומים של גגות ונזילות,
כריתתעציםבגןשושןצחור,חיזוקדלתות(בטיחות)בבי"סגוונים,השלמתרכישתמטפים,כך
שכלהתקציבינוצל.
גולברי:אנימבקשלחזורלתחילתהדיוןולאשראתהגדלתתב"רשיפוצימוסדותחינוך.
הצבעה:פהאחדהוחלטלאשרהגדלתתב"ר756–שיפוציקיץלמוסדותחינוך
מסך  2,123,200 ₪ לסך  2,235,594 ₪ ,התוספת בסך  112,394 ₪הקצבה ממשרד החינוך
עבורבטיחותושיפוציםבמוסדותחינוך.




הישיבה ננעלה
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________________________
יצחקגולברי–ראשהמועצה



________________________
יוסיברק–מנכ"להמועצה

3

