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   – מידע  .1

 מידע בישיבה זו. לא נמסר 

 

   –  22/7/4מיום  #20229אישור פרוטוקול מליאה  .2

 הסעיף יידחה למליאה קרובה.  

 

 – דיון על פתיחת כיתה ז' נוספת  .3

נופי הבשור  בי"ס התבקש לדון בפתיחת כיתה ז' נוספת ב והסעיף נולד בישיבת הנהלת המועצה,  –ניר 

 .  קבל החלטהנהחומרים ובמליאה קרובה , נכין את הקרובה. נשמע היום טיעונים בעד ונגד  שנה"ל ב

 .  2/3ולכך נדרש רוב של   עוד היום, מבקש להעלות את הסעיף לדיון והחלטה]הצעה לסדר[  – תמיר 

הנהלה פעילה של המועצה.  המלצת אני סבור שלא צריכה להתקבל החלטה כזו במליאה, אלא ב  –גדי 

עבור זה נבחרנו. אני מצפה לקבל את המנדט מחברי המליאה בכדי להחליט בנושאים הללו יחד עם  

 צוע. מבקש שתתקבל החלטה לדון בנושא ללא קבלת החלטה.  גורמי המק
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מצפה לקבל החלטה היום מכיוון שאין זמן. אין לי אמון במערכת ההנהלה המקצועית   –משה טל 

בתחומים כספיים. המליאה היא הריבון והיא צריכה להחליט. אם תתקבל החלטה לחיוב, צריך לדאוג  

 שזה מבוצע.  

ליאה צריכה לסמוך על ראש  המליאה ולהשמיע את הנימוקים מדוע המ מבקש לכבד את חברי –חנניה 

 בבקשתו.   המועצה

לפני ששומעים טיעונים בעד או נגד, מציעה להרים יד אם אנחנו רוצים לקבל החלטה על הנושא   – נעמי 

 הזה היום.  

 ך.  מבקש לזכור שהסמכות היחידה לפתוח כיתה נוספת, אם בכלל, נתונה בידי משרד החינו –ניר 

מניסיון של שנים קודמות, ניתן לפתוח כיתות גם ללא אישור של משרד החינוך. מבקשת לכבד   –מזל 

 את ועדת חינוך שמונתה בהמלצת ראש המועצה. אין זמן וצריך לקבל החלטה.  

 ?   האם יש מספיק נתונים בשביל לקיים דיון ולקבל החלטה – רותם 

 כל החלטה שהמליאה תקבל, בין אם היא לרוחי ובין אם לאו.   אפעל לביצועבתור ראש מועצה,    –גדי 

 ניר לפני מספר ימים.  להצעת ההחלטה נשלחה ע"י ועדת חינוך  –דנה 

 אם לפתוח או לא לפתוח כיתה ז' נוספת.   יובא להחלטהתתקיים הצבעה אם בסופו של הדיון   –ניר 

 

 

 

 

 

 יתקיים דיון ובסופו תתקבל החלטה בנוגע לפתיחת כיתה ז'.    –ניר 

 

 :   הדיון 

פנו הורים משכבה ז' בשנה הבאה לוועדת חינוך לאחר שהבינו שהשנה הכיתות   – )יו"ר ו.חינוך( דנה 

 וגיבשנו המלצה לפעולה.   ת הספריהיו צפופות. קיימנו ישיבות מול ראש המועצה ונציגות בי 

תודה לכל מי שהגיע כדי לקיים דיון על חינוך. דו"ח מבקר המדינה קובע   – )מנהל נופי הבשור( דוד 

שפתיחת כיתה על תקנית נמצאת בסמכות הפיקוח. משרד החינוך מתנגד לפתיחת כיתה שכזו בעת  

וחלשות, ושזה מגיע על חשבון  הנוכחית. המשרד טוען שזה מייצר אפליה בין רשויות חזקות לרשויות מ

דברים אחרים. תוצג מצגת עם נתונים כמותיים רלוונטיים לבית הספר, וטיעונים בעד או נגד פתיחת  

 כל החלטה שתוטל עלי.   פעל לביצועכיתה נוספת. מציין שכעובד ציבור, א

 ?  החינוך יכול לטרפד את זה רדחליט שפותחים כיתה, משהמליאה תהיה ו –ל מיש

 כן. זה מה שנאמר ע"י המפקח.   –דוד 

משרד החינוך  ההחלטה נתונה בידי אם יתברר בהמשך שוהחלטה, תקבל בשלב הזה המליאה   –ניר 

 יחליט.   מובן שמ.החינוך 

.  ח "שא  200-250מודה למנהל בית הספר על ההסברים. מנתונים שקיבלתי, עלות כיתה היא  –אמיר 

אני בעד קיום של אירוע הוקרה לצוותי החינוך על פרס חינוך, אך בהיקף מצומצם יותר. הפרס האמיתי  

 יהיה לפתוח כיתה.  

יל ילדים ומורים באזור.  תל אביב היא לא עוטף עזה, ומנהל בית הספר צריך להניף דגל בשב  –מזל 

 אנחנו אחרי הרבה שעות של דיון, ואני רואה את הצורך הזה בכיתות קטנות כי רק ככה מצליחים.  

 2#20210-58-1 החלטה מס'

 מאשרת לקיים דיון שבסופו תתקבל החלטה בנוגע לפתיחת  מליאת המועצה ]הצעה לסדר[ 

   .2 – נגד , 0 – נמנעים , 24 –כיתה ז' נוספת בשנת הלימודים הקרובה.                    בעד 
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המיפויים שבוצעו השנה, מציגים נתונים לא טובים. יש אתגרים אקדמיים ויש אתגרים   – רויטל 

 רכים של האזור הזה,  חברתיים. בהתייחסות של המשרד לכיתה על תקנית, הוא צריך לראות את הצ

ולא רק מספרים. בהקשר התקציבי זה המקום שלנו ואנחנו צריכים לגייס תקציבים ואני מאמינה שנצליח  

 לגייס את התקציב גם הפעם.  

 אין ויכוח לגבי מספר הילדים בכיתה והקשר של זה ליחס האישי.  –)סגנית מנהל נופי( ירית  ע

יותר מוחלשים    אחרים בגלל שהורים ואולי  מצוקות אחרות גם ? יש   למה החליטו דווקא תלמידי כיתה ז'

למשרד  או פחות מעורבים, זה לא מטופל. תמיר מבקש מאיתנו לפעול שלא לפי החוק. אנחנו מחויבים  

 רים נתיב אחר לפעול בו שלא דרך משרד החינוך.  אנחנו לא מכיו  החינוך

אני לא חושב שיש ספק בנוגע לנחיצות הכיתה, אבל זה לא הדיון. הדיון פה הוא האם יש כסף   – דורון 

השנים הללו או שלא. התקשרתי היום לגזבר וקיימנו שיחה בנושא. אנחנו כמליאה צריכים   3לתקצב את 

 ת המועצה, ולעתים יש חוסר אחריות באישור כספים.  לקבוע נוהל ברור לשימוש בכספי קרנו

הערכה כלפי הורי התלמידים שהגיעו למועצה. מופתע לשמוע את מנהל בית הספר ואת   – אלי שמעיה 

 סגניתו אומרים שאין הבדל בין מספרי הילדים בכיתות.  

מדובר כאן בסדרי עדיפויות. החינוך בראש מעינינו וזה הזמן לפרוע את השטרות. בנושא   – יובל 

התקצוב, הכל צריך לבוא מקרנות המועצה, כאשר אפשר גם להתנות את זה בזה שבמקרה שיש  

 במהלך השנה תקציב ב' הכספים יחזרו לקרנות.  

כיתה ז' נוספת בשנת   את דרישתם לפתוחו  , הסביר את עמדת ההורים  –  ( נציג ההורים) לוטן פיניאן 

 הלימודים הקרובה.  

אנחנו מועצה עם חוסן כלכלי, והסכומים המבוקשים לא גדולים. אילו הייתי מורה, לא הייתי רוצה   – נעמי 

בכיתה. אנחנו מקום מורכב וחשוב היחס האישי לכל ילד. אנחנו צריכים להשקיע בילדינו    32להיות עם 

 אחר בארץ.   יותר מבכל מקום   4פי 

כל כיתה נוספת זו ברכה, אין על זה עוררין. קיימת כוונה לעשות תכנית רצינית שמסתכלת   – דודי 

 קדימה, אסטרטגית, ובוחנת איך מביאים לכיתות יותר קטנות.  

כל החלטה שנקבל, אני בטוחה שלגדי יש את היכולת והכישורים לרוץ עבורנו ולהביא את   –דנה 

 התקציבים לטובת זה.  

עוד  ו  ,אם תפתח כיתה נוספת או לא, לא מעיד על מה שהמועצה עושה עבור החינוך, עשתה  –גדי 

תעשה. בשנים יש צמיחה מטאורית במערכת החינוך, בזכות המליאה הקודמת והנוכחית. בעניין הכיתה  

  יש הרבה מאוד צרכים למועצה, ויש משאבים מוגבלים. צריך להחליט   .אש"ח 300הנוספת, זה לא רק 

על סדרי עדיפויות, ואנחנו הראשונים שנסכים לכיתה קטנה, ואני עוד נלחם עליה מול משרד החינוך, אך  

כיתות. ברגע שנאשר את זה, מחר יגיעו   5-אני לא יכול להבטיח שנקבל אותה. יש לנו בקשות נוספות ל

הספר להגיע  תקניות. יש לנו אחריות תקציבית ולא ניתן לבית  עלבקשות לכיתות נוספות   5עוד 

לפשיטת רגל. מבקש מחברי המליאה לתת אמון, ולהראות שסומכים על ההנהלה המועצתית לשקול  

ולקבל החלטה נכונה. אני מבקש בצער מחברי המליאה לדחות את הבקשה, ולנסות להביא כיתה עם  

 אישור של משרד החינוך. 

 

 

 

 

 2#20210-59-1 החלטה מס'

   . פתיחתה של כיתה ז' נוספת בשנת הלימודים הקרובהמאשרת את  מליאת המועצה 

    . 2 –נגד , 1 – נמנעים , 23 –בעד     
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 –  דיון בנושא מפגעי זבובים  .4

התבקשנו להגיע ולהציג את פעילות האגף בתחום הזבובים. ינון המדביר לא יכול היה להגיע,   – הילה 

מתמקדים בפריסת מלכודות ובריסוס פחים אחת לשבועיים, וזה  ולכן תחום ההדברה יוצג על ידי. אנו 

נעשה ע"י קבלן חיצוני בהדרכה ובקרה של ינון. כשצריך, מגדילים את מספר המלכודות ואת תדירויות  

  פ"י ישובים שעובדים איתנו בנושא. העלות היא ע 19-הריסוס, ואנחנו יכולים לתת מענה מיטבי רק ב

מסלולי הניטור של הפקחים. מפעילים אפליקציה   מתארת אתה שצורפה המכרז בו זכה הקבלן. התמונ 

 שמתעדת את המסלול שהם עברו וכך יודעים איפה הפקחים ביקרו.  

ציגה את פעילות האגף בנושא ניטור הזבובים. בעת הצורך באכיפה, נעזרים בשירותים של  ה – קרינה 

שיתוף פעולה עם חלק מהחקלאים, ושנעשה ניסיון  גופי אכיפה, עד לגיוס תובע עירוני. מציינת שקיים 

וקיימת היערכות לביצוע מחקר יחד עם   ,ללמוד את התחום כל הזמן על מנת לטפל בתופעה במועצה

מועצות שכנות. בקרוב יפוזרו גם מלכודות בקו הגבול על מנת לבצע ניטור לזבובים שמגיעים מאזור  

 ערמות הגזם גם הן מקור לייצור זבובים.  שים זבובים, והרצועה. לאחרונה גילינו שגם המפח"קים מייצר 

 

 התייחסויות: 

 כן.   –ת  ?  אתם מקבלים עדכון לאחר שהעברתם פניה לגורמים אחרים  –ש 

להילה ולצוות אגף איכו"ס על האדיבות   תחשוב להבין למה הגענו לדיון הזה. הוועדה מפרגנ –אמיר 

יוני האחרונים נתקלנו בצרת זבובים אדירה. ניהלנו על זה דיון בוועדת איכו"ס, והבנו  - יוהעשייה. במא 

ושקיים קושי רב לאכוף רפתות וחקלאים. לטווח   ,שהבעיה הגדולה והמשמעותית היא בעיית האכיפה 

נתונים על קנסות   נו הארוך, רק הסברה ואכיפה יצליחו למנוע עוד מכות זבובים כמו שהיו הקיץ. ביקש

 ירועי אכיפה בשנתיים האחרונות ולא קיבלנו.  וא

מהרגע שהנושא עלה, והבנו שחסר תובע עירוני, יצאנו למכרז ונבחרה   –בעניין התובע העירוני   – דודי 

תובעת עירונית מוכרת בתחום. נקבעה פגישה איתה להדרכת הצוות, ובמקביל מסדירים את זה מול  

יחד עם זאת, אנחנו   . ניות אכיפה. גם אני בעד אכיפהמדי במליאהמשרד המשפטים. לאחרונה אישרנו 

מועצה חקלאית על כל המשתמע מזאת. היו כמה אירועים נקודתיים השנה שיצרו מפגעים גדולים, והם  

גידול משמעותי  על טופלו, אבל הם לא תירוץ וחשוב לוודא שלא ייקרו יותר. בנוסף, הייתה אינדיקציה  

 . מהרצועהבזבובים שמגיעים אלינו 

 לא ראיתי במצגת התייחסות לקומפוסט, שמביא גם הוא ריח וזבובים.    –אדוארד 

את אתרי הקומפוסט אנחנו בודקים אחת לשבוע, ובשדה אנחנו בודקים גם בשגרה. עד כה לא   – קרינה 

עופות יש לנו בעיה ברגע שהוא נרטב  יצא לנו לראות שדה עם קומפוסט שייצר זבובים. עם קומפוסט 

 ואנחנו נאכוף את זה.  

? איך התובע העירוני יכול להגיש דו"ח תביעה נגד   מי היה התובע עד כה ומדוע זה השתנה – תמיר 

ישוב שהוא גם היועמ"ש שלו. ברור שלא תהיה אכיפה במצב כזה. אנחנו נמצאים בניגוד עניינים שגורם  

ירוני שלנו הוא גם הסנגור של הצד השני. מבקש לקבל טבלה של ההפרות  לנו נזק יום יום. התובע הע 

 שהיו ומה נעשה בעניין הזה.  

יש לנו   , הכל מתועד אצלנו. לאחר ששינינו את שגרות האכיפה שלנו, ולאחר גיוס פקח שלישי – הילה 

לחים  שלושה מסלולים של אכיפה כשכל פקח מכיר את הכל ומייצר תיעוד למה שנעשה. החומרים נש 

 . בכל חודש לוועדת איכו"ס
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בנוגע ליועץ המשפטי, יש ניגוד עניינים מובהק וצריך לפתור את זה. התובע לא יכול להיות גם   – אליהו 

המגן. השנה נושא הזבובים היה קיצוני ועושה רושם שבעבר היה פחות. מישהו בשנים הקודמות כנראה  

 ד מזה.עשה משהו כדי למנוע את ההתפשטות וצריך אולי ללמו

 

   –  דו"ח תקופתי ועדת חינוך .5

מבנה   הוצג מודה לחברי ועדת חינוך שמשקיעים מזמנם לטובת פעילות הוועדה.  –)יו"ר ו.חינוך( דנה 

ובתוכם  ייחודיות בתי הספר, חינוך אלטרנטיבי   2022נושאי העבודה לשנת  הוצגו הוועדה ופעילותה, וכן 

במועצה, כ"א חינוכי, המשבר הנוכחי, גיוס, שימור עתידי, הגן העתידי, סנכרון יום הלימודים, מפעל  

 מעונות היום במועצה, פניות הציבור ומעקב משותף על תכנית העבודה של האגף. 

 

   :  התייחסויות 

הוועדה קיבלה מנדט לבחון את נושא הגן הממלכתי דתי, וקבעה המלצה.   – .חינוך( )חברה בולילך  

הציפייה היא שההמלצה תכובד ותתקבל. במידה וראש המועצה מחליט דבר אחר ממה שהחליטה  

 לשתף ולהסביר את ההחלטה.    , הוועדה, הדבר הבסיסי ביותר זה ליידע את הוועדה

 סמכות של ועדת החינוך.  באחריות ו במה  ירשצריך להגד מה ששמענו כאן מחדד   – דני 

 רוצה להביע כבוד רב לוועדה.  – סילביה 

 מודה ליו"ר הוועדה על העבודה בנושא.   –אמיר 

 ?  ? מה הגילאים בגן  כמה ילדים נרשמו לגן ממ"ד  – נעמי 

 ביקוש לגן הזה ולכן הוא נפתח. אין הבטחה לפתיחת כיתה בבית ספר וזה הובהר להורים.   יש .  17 –גדי 

מודה לדנה על ההצגה. מציע לוועדת חינוך לשבת עם הנהלת המועצה ולהגדיר מה הסמכות ומה   –ניר 

 . של הוועדה האחריות

 

   – מימון פרויקט דיה  .6

   הנושא יידחה למליאה קרובה. 

 

   – תב"רים למליאה  .7

   הנושא יידחה למליאה קרובה.   

 

   – 2022לשנת    1דו"ח תקציב רבעון  .8

 הנושא יידחה למליאה קרובה.   

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                                  
 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 
                                  

 18/9/22 :  אושר בתאריך


