פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 09-20
מתאריך 29/06/2020
נוכחים:
מר יצחק קשת – ראש המועצה
שני גרינברג – סגנית ראש המועצה
יוחאי פרג'י – סגן ראש המועצה
עדית ינטוב – המשנה לראש המועצה
גיל פישר – חבר מליאה
יוסי גולדמן – חבר מליאה
שלמה פרץ – חבר מליאה
שלמה קליין – חבר מליאה
נעדרים:
נגה עוז – חברת מליאה
מוזמנים:
מר שלומי צדרבוים – גזבר
רו"ח עבד בקלי – מבקר
עו"ד אורון משה – יועץ משפטי
גב' מרלן ארונסון – ראש אגף פנאי וקהילה
האדריכלית גלי בר-עבאדי – אדריכלית המועצה
מר ישראל שלו – ראש אגף חינוך
מר איתי העצני – עוזר מנכ"ל
סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול מליאה  07-20מתאריך .26.5.2020
 .2אישור פרוטוקול ישיבה טלפונית  8-20מתאריך .13.6.2020
 .3אישור תב"ר  472למבנה במגרש  503בשכונת המעו"ף ( 4כיתות גן ומתחם לשימוש
הקהילה)
 .4אישור תב"ר  480לבניית בית ספר מקיף במגרש 228
 .5אישור תב"ר  481לבניית בית ספר במגרש 229
 .6אישור תב"ר  449לבניית  4כיתות גן במגרש 803
 .7עדכון בנושא פרישה הגיאוגרפית של מוסדות חינוך בחריש.
 .8עדכון בנושא שעות פעילות הצהרונים בגנים ובבתי הספר.
 .9עדכון בנושא הסעות ללימודים והסדרי התנועה בסביבת בתי הספר.
 .10עדכון בנושא אחריות וסיוע הרשות לבתי ספר ש"-עוברים דירה".
 .11עדכון בנושא מתן מענים למערכת החינוך בגיל הרך.

 .1אישור פרוטוקול מליאה מן המניין מס'  07-20מתאריך 26/05/2020
החלטה :מאושר פה אחד
 .2אישור פרוטוקול ישיבה טלפונית מס'  08-20מתאריך 13/06/2020
ראש העיר חזר על פרטי תב"ר פתיחת שנת הלימודים והדגיש את ההשקעה הרבה של
המועצה בחינוך.
החלטה :מאושר פה אחד
 .3אישור תב"ר מס'  472לבינוי מבנה  6כיתות גן ילדים ומתחם לקהילה במגרש 503
– רח' התחדשות 8
בפני חברי המליאה הוצג תב"ר מס'  472לבינוי מבנה  6כיתות גן ומתחם לשימוש
הקהילה בקומה השניה ,במגרש ( 503רחוב ההתחדשות  ;)8חברי המליאה מתבקשים
לאשר תוספת של  ₪ 2,967,170שהוקצו מקרן הפיתוח ,כמוצג בטבלה שלהלן אשר
הונחה בפני חברי המליאה:

במסגרת הדיון ,אדריכלית העיר הציגה את התכנון של המבנה והתכליות המתוכננות
לטובת הקהילה בפני חברי המליאה.
החלטה:
מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  472בסכום של  ₪ 2,967,170שמקורם
מקרן הפיתוח ,לבינוי מבנה  6כיתות גן ומתחם לשימוש הקהילה במגרש .503
מאושר פה אחד.
 .4אישור תב"ר מס'  480לבינוי בי"ס מקיף במגרש  – 228רימון 2
בפני חברי המליאה הוצג תב"ר מס'  480לבינוי בית ספר מקיף במגרש ( 228רחוב רימון
 ;)2חברי המליאה מתבקשים לאשר  3.6מליון  ₪שמקורם במשרד הבינוי והשיכון,
ועוד  5מליון  ₪שמקורם מקרן הפיתוח ,לשם גישור עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך
– סה"כ  8.6מליון  ,₪כמוצג בטבלה שלהלן אשר הונחה בפני חברי המליאה:

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר  480לבניית בית ספר מקיף במגרש ( 228רחוב
רימון  )2בסכום כולל של  8.6מליון  3.6 :₪מליון  ₪מקורם במשרד הבינוי והשיכון,
ועוד  5מליון  ₪יוקצו מקרן הפיתוח לשם גישור עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך.
מאושר פה אחד.
 .5אישור תב"ר מס'  481לבינוי בי"ס במגרש  – 229רימון 4
בפני חברי המליאה הוצג תב"ר מס'  481לבינוי בית ספר במגרש ( 229רחוב רימון ;)4
חברי המליאה מתבקשים לאשר  3.6מליון  ₪שמקורם במשרד הבינוי והשיכון ,ועוד 5
מליון  ₪שמקורם מקרן הפיתוח ,לשם גישור עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך –
סה"כ  8.6מליון  ,₪כמוצג בטבלה שלהלן אשר הונחה בפני חברי המליאה:

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת פתיחת תב"ר  481לבניית בית ספר במגרש ( 229רחוב רימון
 )4בסכום כולל של  8.6מליון  3.6 :₪מליון  ₪מקורם במשרד הבינוי והשיכון ,ועוד 5
מליון  ₪יוקצו מקרן הפיתוח לשם גישור עד לקבלת הרשאה ממשרד החינוך.
מאושר פה אחד.
 .6אישור תב"ר מס'  449לבינוי  4כיתות גן במגרש  – 803כלנית 25
בפני חברי המליאה הוצג תב"ר מס'  449לבינוי בית ספר מקיף במגרש ( 803רחוב כלנית
 ;)25חברי המליאה מתבקשים לאשר הגדלת התב"ר ב ₪ 1,006,006-שמקורם בעדכון
הרשאת תוספת בינוי ממשרד החינוך ,כמוצג בטבלה שלהלן אשר הונחה בפני חברי
המליאה:

החלטה:
מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב"ר  449לבניית בית ספר מקיף במגרש ( 803כלנית
 )25בסכום כולל של  ₪ 1,006,006שמקורם בעדכון הרשאת תוספת בינוי ממשרד
החינוך.
מאושר פה אחד.

 .7עדכון בנושא פרישה הגיאוגרפית של מוסדות חינוך בחריש
ראש אגף החינוך ,מר ישראל שלו ,נתן לחברי המליאה סקירה על הפרישה
הגיאוגרפית של בתי הספר לשנת הלימודים הקרובה .חברי המליאה שאלו שאלות
הבהרה על מיקומי בתי הספר ,ווידאו מול מנהל האגף כי אכן הזרמים השונים
מקבלים מענה בבתי הספר השונים.
 .8עדכון בנושא שעות פעילות הצהרונים
ראש אגף חינוך ,מר ישראל שלו ,עדכן את חברי המליאה בדבר פעילות הצהרונים
הצפויה בשנה הקרובה .ראש האגף סקר את תהליך הרישום ותהליך הערעורים והציג
כיצד ישתפר התהליך והמענה לתושבים בצהרוני הגנים ובתי הספר .בין היתר ציין כי
התקן לצהרון הינו  22ילדים לצהרון בבתי הספר.
 .9עדכון בנושא הסעות ללימודים והסדרי התנועה בסביבת בתי הספר
ראש אגף חינוך ,מר ישראל שלו ,הציג את מדיניות הרשות לשנת הלימודים הקרבה
בתחום ההסעות והסדרי התנועה בסביבת בתי הספר .בין היתר תאר כיצד משרד
החינוך מתקצב הסעות ,וציין שרוב התושבים בעיר אינם זכאים להסעות מטעמו של
המשרד .בהמשך פורט כי ההסעות הן על בסיס תשלומי ההורים וישנן הנחות בוועדת
ההנחות לזכאים מסיבות שונות ,כולל הנחה בגין מצב סוציואקונומי.
 .10עדכון בנושא אחריות וסיוע הרשות לבתי ספר ש"-עוברים דירה"
ראש אגף חינוך ,מר ישראל שלו ,הציג את השינויים ואת המעברים הצפויים של בתי
הספר למבנים חדשים בשנת הלימודים הקרובה.
ראש האגף תיאר את הסיוע שהעירייה מעניקה לבתי הספר ,כולל סיוע כלכלי בתחום
זה ,במסגרת התב"ר שאושר ע"י המליאה.
 .11עדכון בנושא מתן מענים למערכת החינוך בגיל הרך.
ראש אגף חינוך ,מר ישראל שלו ,הציג את השינויים במערך החינוך לגיל הרך בשנת
הלימודים הקרובה –  3כיתות מעון ברחוב השקד שייפתחו כי הגנים ששוכנו בהן
יתפנו מהן אל מבני גן ייעודיים ,ועוד  3כיתות מעון שייפתחו בשכונת הפרחים לקראת
סוף  2020ותחילת  .2021כמו כן ציין כי בתחום הפיקוח הפדגוגי – השנה נלקחה
אחריות גם על תחום המעונות ,באופן שונה מערים אחרות ,ונלקחו שירותים לפיקוח
פדגוגי ומנהלתי בתוך המעונות.

על החתום:

יעקב ישראל נתניהו
מנכ"ל העירייה
___________________

יצחק קשת
ראש העירייה
___________________

