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 52' ישיבת מליאה מס :נושא הדיון
 
 

 ישיבת מליאה :מטרת הדיון
 19:00-21:00' יום ה 2011מרץ  31 :תאריך
 בבית המועצה :מיקום
 פרוטוקול מליאה - 002 :פורום

, חיים גואטה , גדעון כהן , ארנון מינס , אמנון נגר , ורי בר מעוז ! א, אורה גפני, אברהם קטרי  :משתתפים
  עון שרירשמ, רן להב , רונן סלטון , רוני שרפי , קובי רייך, עמיר ריטוב, משה רז, יצחק יצחק

 מילי יפרח, יוסי נחמני, אמנון בטיה , אליעזר גז , איציק גולדברג :חסרו
 פנינה אמויאל משה , מאיר שביט, ישורון פרסיק, אסף אריכא :משתתפים נוספים

 ח ראש המועצה"דו. 1
 
העובדים  ברכות לגזבר וצוות. 2010ח הכספי לשנת "דווח על איזון תקציבי בדו – 2010ח כספי לשנת "דו.1

 . על הניהול הכספי הראוי להערכה והוקרה
מדור הנוער הציג בפני ועדת הפרס במושב בני דרור . זכה בפרס מחוזי ועלה לשלב הארצי –מדור נוער .2

קשר בין קריית חינוך דרור : את פעילות הנוער העניפה כולל התפיסה החינוכית וכן פרויקטים ייחודיים כגון
 . ועדה התרשמה מהעשייה הפורייה והמבורכת בלב השרוןה. ובתי הספר המזינים

ת החינוך דרור ! ועדת הפרס ביקרה בקריי –קריית חינוך דרור מועמדת לפרס בטיחות בדרכים ארצי .3
קצין בטיחות  –י יוסי דיין "והתרשמה מהעשייה העניפה בקריה ומפרויקטים בטיחותיים כפי שהוצגו ע

 .בתעבורה
המועצה תיערך להכנת החומר הנדרש כפי . להגיש את המועצה לפרס חינוך מחוזימשרד החינוך החליט .4

 . שיוצג בפני הועדה בתחילת מאי
המועצה מקיימת פיילוט . ההפקה הייתה מרשימה. באנגלית" צלילי מוסיקה"ס שכטרמן הפיק מופע "ביה.5

 .הניסיון פועל בהצלחה רבה, ס שכטרמן ללמידה באמצעות מחשבים"בביה
מקדם את , יצחק יצחק סגן ראש המועצה. התוכניות בשלב של טרום הפקדה –בת מושב כפר יעבץ הרח.6

 . הנושא
-קדימה, כפר יונה, פרדסיה, אבן יהודה, תל מונד: דווח על פגישה שהתקיימה עם ראשי הרשויות באזור.7

ויות נקבע בהחלטה משותפת של ראשי הרש. צורן ולב השרון לשם בחינת נושא החינוך הדתי באזור
סגן ראש (. ע"ב וחט"חט, יסודי)להתקשר עם היועץ בנצי דל לבחינת מכלול הנושאים הקשורים בחינוך הדתי 

 . המועצה יצחק יצחק מרכז את הנושא מטעם הרשויות
 .ובני משפחה' התקיים אירוע מרשים של שכבה ד –ס הדר השרון "בביה" יום ראשונים."8
הצגה מיוחדת של תושבים ניצולי שואה ותלמידים מקרית חינוך דרור  דווח על הפקת –תיאטרון עדות .9

 .ברכות ליוזמים ולמשתתפים. ההצגה הייתה מרגשת ומכובדת, סיפורי הניצולים! אשר הציגו את
ראש המועצה מביע . דווח על ההשקעות המרשימות והנושאות פרי בנושאים רחבים בתחום החינוך.10

רונית ' הגב –מ מנהל מחלקת החינוך "רן להב ולמ –ר וועדת החינוך "ליו ,הערכתו ותודתו לחברי המליאה
 . על התמיכה ופעילותם בתחום החינוך במהלך השנים האחרונות, רופא הדרי

 סביבתי בדרור, ערכי, הצגת מודל לחינוך חברתי. 2
 



  .לא השתתף בדיון זה, מנהל הקריה ומפאת מחלתו –ר אהוד מנור "מודל חדשני שהגה ד
ר מנור בועדת חינוך של "י ד"ר ועדת החינוך מר רן להב הציג את עיקרי המודל והתפישה כפי שהוצגו ע"יו

בני הנוער שהשתתפו בישיבה זו הציגו את הרעיון המרכזי שבסיסו הקמת גרעין בוגרי דרור . המועצה
ת ואת שנת שירותם והקמת כפר אקולוגי בקרית חינוך דרור שיכלול את בני הנוער היוצאים לשנת שירו

 . יקיימו במסגרת הקריה ויתרמו לקהילה בלב השרון
 . י בני הנוער בוגרי קרית החינוך דרור המשרתים שנת שירות במקומות שונים בארץ"הרעיון הוצג ע

 .ראש המועצה הודה לבני הנוער על דרך הצגת הדברים ותכנם

 "הדר השרון"דיון בהמלצת הועדה לאזורי רישום . 3
 

מ שהצוות המנהל את "ש המועצה מודיע כי כל החלטה שתתקבל תופץ טרם היציאה לחופשת הפסח ערא
 . תהליך ההפרדה יחל בתהליך כולל הקמת צוותי ההוראה כפי שיידרש

ר הועדה הציגה את המלצות הועדה בפני המליאה וכן את התהליך בעבודת הועדה "ר אירית שדה יו"ד
וכן , 2020ריכוז נתונים דמוגרפיים בהווה ותחזיות עד לשנת , וביםשהתבססה על מפגש עם נציגי היש

 .תחבורה' מפגשים וסיורים בשטח כולל בחינת נושא ההסעות בתיאום עם מח
 . הצעות כשבשלב הסופי נוסחו שתי הצעות' י זה נוסחו קריטריונים ונדונו מס"עפ

  :התלמידים' מבוססת על הקרבה הגיאוגרפית עם איזון במס-1הצעה 
 . ס הקיים"נשארים בביה –משמרת ופורת , חרות, בני דרור: 'גוש א
 . ס החדש"עוברים לביה –עין ורד ועין שריד , עזריאל, כפר יעבץ, כפר הס, יעף: 'גוש ב

 :י בקשת היישובים"מבוססת בעיקר עפ-2הצעה 
 .ס הקיים"נשארים בביה –עין ורד ופורת , כפר הס, יעף, בני דרור: 'גוש א
 . ס החדש"עוברים לביה –עזריאל ועין שריד , משמרת, כפר יעבץ, חרות: 'גוש ב

 
 :נתקבלה ההחלטה הבאה, במסגרת הועדה

 .נגד 1, נמנעו 2, רים בעד! חב 4 –הצביעו : 1' בהצעה מס
 .בעד 1 –הצביעו : 2' בהצעה מס

 
 :נתקבלה ההחלטה כדלקמן, בהצבעת חברי המליאה

 חברים 9תמכו : 1' בעד הצעה מס
 חברים 5: דנג

 חבר 1: נמנע
 : התלמידים' המתבססת על הקרבה הגיאוגרפית עם איזון במס 1' התקבלה הצעה מס :החלטה

 . ס הקיים"נשארים בביה –משמרת ופורת , חרות, בני דרור: 'גוש א
 . ס החדש"עוברים לביה –עין ורד ועין שריד , עזריאל, כפר יעבץ, כפר הס, יעף: 'גוש ב

 ת דעת יועץ משפטי לנושא מרכז תחבורהאישור חוו. 4
 .ד של היועץ המשפטי למועצה נשלחה לעיון החברים ואושרה על ידם"חו :החלטה

 אישור אמנת השירות. 5
 

 : המליאה קיימה דיון באמנת השירות כפי שנשלחה לעיונם ולהלן הערות חברים
 .להוסיף הסבר בנושא הועדה לפניות הציבור.1
 .לנושא טיפול בפרט להוסיף את הועדה.2

 .אושר נוסח אמנת השירות :החלטה

 תמשימו

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה ד"מס

 09/05/2011  פנינה אמויאל משה הוספת הערות החברים לאמנה 251
 

 מכרז תחזוקת מבני חינוך וציבור. 6
 

ואשר ( חברת גרדיש)הוגשה הצעה אחת . דווח למליאה על תוצאות המכרז לתחזוקת מבני חינוך וציבור
 .י ועדת המכרזים"אושרה ע

 .נמסרה לעיון החברים חוברת המפרטת את תכולת העבודה של הזוכה במכרז
 (.חברת גרדיש)אושרה ההתקשרות עם החברה הזוכה  :החלטה

 .1/6/2011: צפי לתחילת העבודה

http://www.axisis.net/levhasharon/admin_tasks.asp?containerid=0&action=form&id=251


 אישור החלטת ועדת בחינה. 7
ת /פנינה אמויאל משה לתפקיד מזכיר' המליאה מאשרת את המלצת ועדת הבחינה למינוי הגב :החלטה
 . המועצה

 רים"אישור תב. 8
  –רים "אושרו תב :לטה! הח

 . י רשימה שנמסרה לחברים ומצורפת לפרוטוקול"רים עפ"גירת תבהמליאה מאשרת ס.1
 200,000מועצה : י הפירוט הבא"עפ, ₪ 1,250,000על " דרך הלב" 1145ר "המליאה מאשרת עדכון תב.2
 .₪ 250,000ומשרד התיירות ₪  500,000משרד החקלאות , ₪ 300,000ל "קק, ₪
כ תוספת "סה. ₪ 70,000תוספת של  – 1139ר "ן תבותיקו₪  140,000תוספת  1179ר "אושר תיקון תב.3

 . מקרן רכבים בגין ערכי גרט, ₪ 210,000לרכישת אוטובוס 

 אישור חוזים. 9
 .עם משרד התיירות, אושר חוזה דרך הלב :החלטה

 משימות

 יעד לביצוע אחראי תאור המשימה ד"מס

 09/05/2011  פנינה אמויאל משה .א לדיון במליאה !יוב' שלב א 253
 

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 עירית גז, הדסה רוסו, ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, איילה יצהרי, אורית אנגל :מכותבים

 ראש המועצה  -עמיר ריטוב  :י"אושר ע

 
 

 

 י"נערך ע
 ברכה מלאכי
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