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 ' סיון תשע"הז

 2015מאי  25

 20153/' מס המועצה מליאת מישיבת פרוטוקול
 במשרדי המועצה  21.5.15 מה בתאריךישהתקי

 
 
 
 

 :משתתפים
 ראש המועצה         -   מרדכי )מוצי( דהמן

 קליה         -  , אפי מושקטומיכל ראב
 בית הערבה         -סוזי שליו                                         

 אלמוג - ניב כהן
 מצפה שלם - חיים לוי

   
 

  :חסרים
 , צחי רביב)שוהה בחו"ל (, גבי פלקסר)חופשת לידה (גבי שטרית, יניב בן זקן, הילה ברקי

 
 

 :נוכחים
 בלאו דוד

 
 :יום לישיבה סדר להלן
 סיור ודיון בבית הספר מגילות. .1
 אינפורמציה .2
 .02/2015אישור פרוטוקול  .3
 ם."אישור תברי .4
 .31.3.15-אישור הדו"ח הרבעוני ל .5
 .1/2015וועדת הנחות לנושא ארנונה פרוטוקול  .6
 .31.12.14-ל"ח הכספי המבוקר של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות אישור הדו .7
 שונות. .8

 
 הספר האזורי מגילותסיור ודיון בבית  .1
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 להלן תקציר הדיון:
 מרדכי דהמן, חיים לוי, יניב בן זקן, ניב כהן, מיכל פלקסר, אפי משקטו נוכחים:

 דרור סיני, אודי איזק
 צוות בית הספר: רחלה אליאב, גילה רידי, מאיה עמדי

 
 

הורים והצוות החינוכי צוות בית הספר הציג את עיקרי חזון בית הספר שעוצב על ידי  .1
 בתהליך ארוך בשנה שעברה.

 
 צוות בית הספר הציג את קדימויות התהליך החינוכי כביטוי לחזון זה. .2

 
חינוכיים שעובר –הצוות הציג מידע מעודכן חיצוני המציג תהליכי העומק ערכיים  .3

 בית הספר: חיזוק לתהליכי הבניה של החט"צ החדש וקבלה לתכנית מארג. 
 

 מנהל מח' חינוך סקר בקצרה נתונים ועובדות יסוד הקשורים להתנהלות בית הספר.  .4
 

 לא בוצע בשל קוצר זמן. –תוכנן סיור בבית הספר  .5
 

חברי המליאה העלו שאלות והביעו ביקורת על רמת הישגים נמוכה בתחומי  .6
 המתמטיקה והאנגלית בבית הספר.

 
 החל דיון לבירור המצב. .7

 
 ט לקיים דיון נוסף ממצה לעניין זה. מפאת קוצר הזמן הוחל .8

 
 :הערה

, הוא נאלץ לעזוב את הישיבה לאירוע במליאת המועצה  מוצי ראש המועצה היה נוכח בתחילת הדיון
 את הישיבה ניהל דוד בלאו, מזכיר המועצה. משפחתי.

 
 

 אינפורמציה .2
 
 תקציב המדינה .א

 מדינה למרות שנבחרה ממשלה. המועצה מקבלת באופן שוטף רק  הובהר שאין עדיין תקציב
 את אותם המשאבים המופיעים בבסיס התקציב/מענק איזון ממשרד הפנים, הסעות תלמידים

 ומורים וכדו'.
 ניב שאל האם התזרים הכספי של המועצה מאפשר התנהלות שוטפת תקינה, בלאו השיב:

 ולא צפוי קושי תזרימי בטווח ם, הן לעובדיםשהמועצה עומדת בכל התחייבויותיה הן לספקי
 הנראה לעין.

 
 חטיבה להתיישבות .ב

 למרות חרושת השמועות בנוגע לעתיד החטיבה בעיקר בעקבות התבטאויות של עו"ד דינה זילבר 
 והיא תהיה כפופה לשר 2015ממשרד המשפטים, החטיבה להתיישבות תמשיך לתפקד בשנת 

 החקלאות מר אורי אריאל.
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 20152/ אישור פרוטוקול .3

 טען ניב כהן שאין בכוונתו  2/2015בדיון שהתפתח בקשר לפרוטוקול 
 יפנה במכתב למועצה  אמשנשאל מדוע ענה שהו לאשר את הפרוטוקול

 ענייני להתנגדותו לפרוטוקול. לפרוטוקול אולם סרב להתייחס באופןבנוגע 
 .2/2015התקיימה הצבעה לאישור פרוטוקול 

 אישור הפרוטוקול.בעד  3
 נגד אישור הפרוטוקול. 1
 נמנע. 1

 .20152/פרוטוקול את  מליאת המועצה מאשרת החלטה:
 
 אישור תבר"ים. .4
 

 רכבים במועצה 3רענון       170 ר"תב. א
 מהקרן לעבודות פיתוח. ₪ 360,000     
 התפתח דיון בנוגע למדיניות המועצה בנושא החלפת      
 שהמועצה נוהגת להחליף רכבים לפיהרכבים. הובהר      
 שנים ולפי ק"מ.     

 מדובר ברכבים של:    

  ק"מ. 200,000-שעשה כ 2010עופר כהן, תברואן רכב משנת 
 ק"מ. 200,000-רכב של אודי מנהל מח' החינוך שעשה כ 
 ק"מ. 200,000-רכב של אורית הרשטיג מנהלת מח' תרבות שעשה כ 

 פה אחד.מאושר  170תב"ר    :החלטה     
 
 

 .31.3.15-הדו"ח  הרבעוני ל .5
 הוצג בפני חברי מליאת המועצה. 31.3.15-הדו"ח הרבעוני ל

 .31.3.15-חד את הדו"ח הרבעוני לצה מאשרת פה אמליאת המוע החלטה:
 

 1/2015וועדת הנחות לנושא ארנונה פרוטוקול  .6
 של וועדת הנחות בנושא ארנונה הוצג לחברי המליאה. 1/2015פרוטוקול 

 .פניות לוועדה מרביתן מיישוב אחד  38הציג שיש )שימש ביו"ר הוועדה (ניב כהן 
 
 

 של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות  31.12.14-הדו"ח הכספי המבוקר ל .7
 של החברה הכלכלית לפיתוח מגילות הוצג בפני חברי  31.12.14-הדו"ח הכספי המבוקר ל

 מליאת המועצה.
 של החברה 31.12.14-מליאת המועצה מאשרת פה אחד את הדו"ח הכספי המבוקר ל החלטה:

 הכלכלית לפיתוח מגילות.
 מליאת המועצה מסמיכה את מרדכי דהמן יו"ר המועצה לחתום על כל מסמך שנדרש ע"י הרשויות

 בקשר עם דיווחי החברה לרשויות.
                                        

 דהמןמרדכי )מוצי( 

 
 הראש המועצ                                                                                            

 :העתק
 חברי מליאת המועצה

 יועץ משפטי, שרביט אביחי עו"ד  עו"ד יזהר דגני,

 3/2015שמור פרוטוקול 


