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פרטיכל מספר 24/10
מישיבת מליאת המועצה מיום 23.12.10
)במסגרת ימי עיון(

משתתפים  :ד"ר מוטי דלג'ו ,צ.פלד ,א.יפתח ,ע.שפרוט ,ש.מריל ,ד.קוברסקי,
א.מילר ,א.יום טוב ,ח.גולי ,ב.שויגר ,א.עצמון ,מ.רדומסקי ,א.קון ,א.אורן ,י.דלג'ו ,
ט.גרשטין ,י.פנר ,נ.יהב ,צ.מרציאנו ,ז.מליחי ,א.עזרן ,ח.רוצקי ,ו.שפיר ,א.נדל,
ז.רוט ,צ.נוימן
נוכחים

 :מ.אבירם ,י.טל ,ר.עובד ,עו"ד ע.גזית ,י.פלג ,ב.שויגר ,י.אגוזי.

יו"ר

 :ד"ר מוטי דלג'ו

על סדר היום  :תקציב המועצה לשנת  – 2011הצגת פעילות מחלקות
בפתח הישיבה מברך ראש המועצה את החברים ומאחל דיונים ענייניים ופוריים.

לסעיף  – 1תקציב המועצה לשנת  – 2011הצגת פעילות מחלקות
מחלקת הנוער – אייל צייג
א.
מציג באמצעות מצגת מפורטת את מגוון פעולות מחלקת הנוער והספורט ,תנועות
הנוער ,פעילות טרום צבא והקשר עם חיילים.
ו.שפיר – מבקשת לנצל הזדמנות זו ולהודות על הקמת בית הנוער ברמות השבים
ומציינת את הפעילות הברוכה והחשובה שמאפשר המקום.
מוטי דלג'ו– מודה לאייל על הצגת הפעילות.
מחלקת החינוך – מאיר אבירם
ב.
במצגת כוללת של תחומי האחריות במחלקה ,מסביר את מדיניות המועצה בתחום
החינוך ואופן יישומה בשטח.
מוטי דלג'ו– מעיר לעניין בי"ס צופית ומעדכן את החברים כי עמותת הורים שקמה
בצופית בנושא ביה"ס ,גרמה לעצירת תקציב המדינה להקמת מבנה חדש לביה"ס.
כן מתייחס לנושא הישגיות התלמידים ומציין כי בתוך עשור הוכפל שיעור הזכאים
לתעודת בגרות .מוסיף כי המועצה מפעילה פרויקט להעצמת מורים ,כחלק
ממדיניותה לטיוב מערכת החינוך.
מודה לאבירם על העבודה .מציין כי בהמשך הדיונים ,יחזרו לדון בנושא בי"ס
צופית.
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מחלקת הרווחה – יהודית טל
ג.
מפרטת במצגת את מגוון הפעולות והשירותים שבאחריות המחלקה ,מטיפול בגיל
הרך מצד אחד ובגיל השלישי בצד השני .בטיפול בפרט ובתכניות העשרה ורווחה
קבוצתיות.
מוטי דלג'ו – מודה ליהודית על העבודה.
השירותים הוטרינריים – ד"ר משה רפאלוביץ
ד.
משמש כמנכ"ל איגוד ערים לשירותים וטרינריים גוש דן .מציג ומפרט את תחומי
אחריות האיגוד :פיקוח על מזון מן החי ,בעלי חיים וצער בעלי חיים .מתייחס
בפירוט לנושא פיקוח על כלבים ונשיכות של כלבים.
מוטי דלג'ו – מודה לד"ר רפאלוביץ על הצגת הדברים.
תכנית אב ובחינת חלופות להפחתת פסולת למחזור – אבשלום לוי
ה.
יועץ מקצועי למועצה בנושא איכות הסביבה .מציג את נושא איכות הסביבה בכלל
ופסולת למחזור בפרט .מפרט את תכנית האב שהוכנה בנושא הפחתת פסולת
למחזור ,תוך שמסביר את חשיבות הפרדת פסולת יבשה מרטובה .מציג פתרונות
קצה לטיפול בגזם ובפסולת גושית .מתייחס לחוקי העזר של המועצה כאמצעי
המגבה את כל מערך הפעילות והטיפול בנושא איכות הסביבה.
מוטי דלג'ו – מודה על הצגת הדברים.
ו.

בי"ס צופית

צ.מרציאנו – מציגה את עמדת מושב צופית ותושבים ,המתנגדים להעתקת ביה"ס
ממקומו הנוכחי.
מ.אבירם – מפרט את הסיבות שלאורן הגיעה המועצה להכרה בצורך להעתקת
ביה"ס :מחסור חמור במיקלוט ,מרחב מחייה צר ,העדר חנייה – גם לאוטובוסים
וגם לרכב הפרטי – גורם בטיחותי קשה ,כיתות שאינן תואמות את תקן משרד
החינוך ועוד .לאחר שהתקיימו ישיבות רבות עם ועד הישוב ,ועד האגודה והורי
התלמידים ,נעשתה פנייה למשרד החינוך אשר הכיר בצורך להעתקת ביה"ס והעמיד
תקציב מתאים לנושא .המועצה איתרה קרקע חלופית בבית ברל וזאת לאחר שכל
הנסיונות לקבל קרקע חלופית בתחום הישוב ו/או להרחיב את בית הספר במיקומו
הנוכחי עלו בתוהו .מפרט את הישובים הלומדים בביה"ס ומדגיש כי במשאל בקרב
הורי הלמידים ,תמכו כ 80% -מהם בהעתקת ביה"ס למשכן חדש .עוד מדגיש כי ועד
ההורים תומך בנושא מתוך הבנה כי יש סכנה פיזית להמשך הלימודים במקום .אין
גוף אשר יתקצב את נושא המיקלוט במבנים אשר אינם עומדים בסטנדרטים של
המאה ה .21-בטיחות התלמידים עומדת לנגד עיני המועצה כל העת.
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בעקבות פניות ההורים המתנגדים למשרד החינוך ,הוקפא התקציב והמועצה פועלת
כעת מול המשרד להוכיח פעם נוספת את הצורך בהעתקת בית הספר ממיקומו
הנוכחי.
ז.רוט – לדעתה ,במערך השיקולים הענייניים ,אין לקחת בחשבון את עמדת עמותת
ההורים מצופית .מציינת כי התקבלו מכתבים הכוללים איומים אישיים – דבר פסול
לכשעצמו והפוסל קבוצה זו.
א.אורן – מעיר כי קשה להבין את מניעי אותה קבוצת הורים ,למרות כל ליקויי
הבטיחות וביטחון התלמידים.
א.נדל – לדעתו ,לאחר שהמועצה בחנה את מערך השיקולים הכולל ,עליה להקים
את ביה"ס החדש במקום שבו מוצאת לנכון.
מוטי דלג'ו – מדגיש כי במועצה נעשה תהליך מאד אינטנסיבי וממושך ,כולל פגישה
עם תושבי צופית .בתחילה הועלתה הצעה להעתיק את ביה"ס לאתר אחר בתוך
הישוב צופית ,לאחר שבדיקת האפשרות להרחבת שטח ביה"ס במקומו הנוכחי
נתקלה בהתנגדות .הישוב התנגד להקצות קרקע והפנה אותנו לישובים אחרים.
בביה"ס בצורתו הנוכחית ,קיימת בעיה ביטחונית קשה בהעדר מיקלוט .המועצה
בדקה אלטרנטיבות אחרות :בתוך מושב שדה ורבורג ובתוך מושב גן חיים.
החלופות לא התאימו וכך עלה הרעיון של ניצול הקרקע בבית ברל.
נכון להיום ,פועלת המועצה מול משרד החינוך לחדש את התקציב.
הנושא הועלה במסגרת המליאה כחלק מעדכון בנושא.

הישיבה ננעלה !

ד"ר מוטי דלג'ו
יו"ר

יצחק אגוזי
גזבר מזכיר

רשמה :
עו"ד עידית גזית

