
06/05/2020 מתאריך 05/20 מסי המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול

 וייסברוד, דורון גור, אורן , שפיגלמן דפנה , טוביה ליאור ויסמן, יעל פינס, דנה לנדאו, מוטי משתתפים:

שפיר עופר יועמ"ש הורוביץ, רועי : אפליקצייה דרך משתתפים

דובר. זרי ישראל מהנדסת, - אביטל גזברית, לוין מירי מוזמנים:

: הישיבה את פותח מוטי

פרוטוקולים אישור .1

 באפריל01 מתאריך04/20 מס' המניין מן מועצה ישיבת פרוטוקול אישור את להצבעה מעלה אנימוטי:
2020 .

הצבעה:

אורן דפנה, ליאור, דנה, מוטי, בעד:

אחד פה אושר הפרוטוקול

לסדר והצעות שאילתות .2

ויסברוד דורון

והתקציב הקורונה - שאילתה
1950תשי"א- המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 41 סעיף לפי שאילתה

 והן ההכנסות בצד הן המועצה, תקציב על הקורונה אירוע של ההשלכות מהן
לרבות: ההוצאות, בצד

אפריל ואירוע׳ סביון מרוץ ביטול .1
הלימודים בסדרי השינויים .2
לתופשה עובדים הוצאת .3
החוגים פעילות הפסקת .4
התרבות בית הדממת .5
לעסקים הארנונה .6

מספריים. נתונים להמציא נא|
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

והתקציב הקורונה תשובה-

 אפריל ואירועי סביון מרוץ ארוע קיום א׳ בגין החיסכון על הקורונה של ההשלכות .1

 העלויות את לצמצם השונים המפיקים עם מו״מ של בתהליך ואנחנו מאחר - 2020

 בשנת תוקצבו האירועים אך החיסכון לגבי הנתונים את לתת עדין מוקדם למועצה

הבאים בסכומים 2020

₪ אירוע

634,000 2020 אפריל אירוע׳

143,000 סביון מרוץ

6,500 שלג יום

783,500 סה״כ

 ההשפעה תהיה מה ידוע לא סגור לא עדין והמתווה מאחר הלימודים בסדרי השינויים .2

התקציב. על

 עם חתמו הרשויות את המייצג )הגוף מקומי שילטון שמרכז ההסכמים ולפי מאחר .3

 אין עדין )כאשר שלילית חופשה ליתרת להיכנס הורשו העובדים האוצר( משרד

 החופשה 15.4.20 מ והחל השלילית( חופשה יתרת את יפרעו העובדים איך הנחיות

 על ההשפעה תהיה מה הנתונים את לנו אין כרגע המעסיק חשבון על בחלקה

התקציב

 מ והחל התקיימה לא פסח שק״טנת בכך התחשבות תוך בחוגים הפעילות הפסקת .4

 עד 15.3.2020 ה שבין תקופה בגין להפסד צפי חזרה מהפעילות 10% כ 3.5.2020

 וחוגים ספורט מחלקת לסבסוד בנוסף וזאת ₪ 40,000 כ- הינו 31.5.2020 ליום

בשנה. ₪ 943,000 בסך התקציב הכנת בעת בחשבון שנלקחה

 בית לסבסוד בנוסף לחודש ₪ 17,000 בסך הינה לחודש התרבות בית הדממת .5

₪ 1,873,000 בסך התקציב הכנת בעת בחשבון שנלקח התרבות

 ₪ 907,000 כ של בסך הינו לרשות חודשים 3 ל לעסקים הפטור מתן עלות .6

 ל 231,000 בין יהיה הפער ₪ 676,000 בסך הינו הפנים ממשרד הפיצו׳ צפי כאשר

יגיעו. לא הסיוע כספי אם 943,000

 1% כל כאשר ממגורים בארנונה הגביה באחוז לפגיעה צפי יש למגורים- ארנונה .7

₪. 300,000 כ שווה פגיעה

₪ 1,500,000 = פגיעה 5%

₪ 3,000,000 = פגיעה 10%
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דורון הערכה, תעודות לסדר: הצעה

הערכה תעודות - היום לסדר הצעה
 המקומיות, המועצות לצו השלישית ת9לתוס 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה

1950תשי"א-

ההצעה:

 תרומה ותורמים סביון תושב■ שאינם למי המועצה של הערבה תעודות הענקת
ביישוב. הת״ם לאיבות משמעותית

.2018 במאי ליפשיץ אנה לגברת הוענקה שבזו הערכה תעודת

.04.03.2020 מיום המועצה בישיבת ידי על הועלה הנושא

תשובה:

 תעודות של נוספת חלוקה לקראת היינו ,2018 בשנת הוקרה תעודות הענקת בתהליך התחלנו מוטי:
 הערכה תעודות ונחלק טקס נקיים לזה, נחזור המשבר לכשיגמר הקורונה, אירוע בגלל נעצר הוא אך

ראויים. למתנדבים
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דורון ישיבה, וספסלי מדרכות לסדר: הצעה

ישיבה וספסלי מדרכות - היום לסדר הצעה
 המקומיות, המועצות לצו השלישית לתוספת 27 סעיף לפי היום לסדר הצעה

1950תש־"א-

ההצעה:

 לביצוע התפנו( )אם הקורונה אירוע עקב שהתפנו תקציביים מקורות הפניית
 לרבות ומטיילים, המבוגרת האוכלוסייה לטובת ספסלים והצבת במדרכות תיקונים

תינוקות עגלות עם

₪. מיליון 1.4 -2014 מיוני מדרכות שיקום עלות אומדן

הבושם. ערוגות בשביל אשפה ופחי ספסלים שנוסיף וביקשו אליי פנו תושבים מס' רועי:

תשובה:

 לאורך ספסלים כשהוספנו - הספסלים בנושא הרבה. עושים אנחנו - המדרכות תיקוני׳ לגבי אביטל:
 יש ואם הנושא את אבדוק אותם. לפרק ונאלצנו והתנגדו התלוננו בסמוך הגרים התושבים המדרכות,

נוספים. ספסלים לשבץ שאפשר מקומות

הגבעה.. רחוב בסמטת בכיכר נוסף וספסל הבושם ערוגות בשביל ופח ספסל נוסיף מוטי:
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לתברי״ם .3

2020 במאי 05 לתאריך נכון בקרנות יתרה

5.5.2020 י גגון בקונות !תות

הקרן בכרטיס רשומה •תרה
6,388,144

העברה לתקציב השוטף) הנדסה( רבעון 020 1/2

העברה לניסוי הלוואה רבעון 020 1/2

הפקדת דצמבר התקבלה ב 2020 1  12

הפקדת פברואר התקבלה ב 3.2020  1
הפקדת מוץ התקבלה ב 20 4  6

בקרן •תרה סה״כ

-606,000

-233,000

1.000,000

1,000,000
300.000

6.549 144

 נרשמו וסרס שאושרו תבייס

תשפ קיץ שיפוצי

רשימה עפ"• לרישום חדשים תברים סה״נ
■1.000 000

-1,000 000

 רשימה עפ"׳ לאישור תדש־ס תגרים
החלפת פחים חומים בנתומ יס

תבר להכנת תוכנית  מרתפים

רשימה עפ"׳ חדשים תברים סה״נ
-295.000

5,254,144אישור לאחר פנו״ה יתרה

 ₪ 675.000 הקרובות השנים 10 במשן־ שנה נל להעביר יש לד תאורות החלפת 704 לתב"ר

וקוזז נרש□ 2020 לשנת התשלום
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

נזרתפים תכנית להכנת לתב״ר בקשה

₪ 70,000 - תכנון

ט 30,000 - ובצ״מ שמש העתקות מדידות,
1a 17JJQQ מע״מ

₪ 117,000 סה־כ

B.120.QQQ___מבוקש תב״ר סה"כ

תושבים השתתפות - תקציבי מקור

קינן אביטל רשמה:
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המועצה ראש לשכת

:ווים  המג במרתפי בניה שטחי לתוספת תוכנית הנדון:

החלטה הצעת

 ישובית מפורטת תוכנית להגיש מחליטה סביון המקומית המועצה

המחוזית. הועדה בסמכות המגורים, בבתי מרתף בקומות שטחים לתוספת

בתוכנית. המסומנים המגרשים על רק תחול התוכנית

 באופן יוטל בתב"ר המבוקש הסכום לתוכנית. להצטרף מעוניינים שהם הודיעו תושבים 30כ- אביטל:
זה: בתב"ר להצביע צריך להם נושאים שני יש לתוכנית. להצטרף שמעוניינים התושבים על שווה

אחד. פה אושר המרתפים: לתוכנית היציאה לקידום הצבעה

אחד. פה אושר המרתפים: לתוכנית תב"ר לאישור הצבעה
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 בפחים החומים הפחים את מחליפים שאנחנו להסכמה הגענו תמיר, תאגיד עם מו"מ מנהל אני מוטי:

כתומים.

בשנה. ₪ 400,000 כ- של בסך המשאיות מימון את חוסכים אנחנו מירי:

הפחים: להחלפת התב"ר לאישור הצבעה

אורן דורון, ליאור, יעל, דנה, מוטי, בעד:

דפנה נגד:

קולות. ברוב אושר התב"ר
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הקהילה לטובת חומש תוכנית - פלוס מושלם פיס .4

ץ
מקומית מועצה

סביון
 סביון מקומית מועצה - הקהילה לטובת חומש תוכנית - פלוס מושל□ פיס

₪ 600,000 לשנה: הפיס ממפעל המועצה תקבול■

5X600,000 = ₪ 3,000,000 שנים. 5 ל תקציב סה"כ

 3,000,000X15% = ₪ 450,000 : וקהילה רווחה לפעילות 15% להקצות יש

לשנה. 450,000 /4 = ₪ 112,500 : הנותרות שנים 4 פני על הפעילות
(4 ל היא החלוקה הסתיימה 2019 ושנת ומאחר 2023 עד 2019 לשנים הינה )הבקשה

 לשנה תקציב
)*(

וקהילה רווחה

7,020 ותיקים לאזרחים פעילות
 והספורט. הנפש הבריאות, בתחום ופעילויות סדנאות הרצאות,
 לגיל ותנועה כושר ריקוד, נורדית, הליכה : ספורט פעילויות
השלישי.

 - כ ) 67 גיל מעל מבוגרים של רב מספר בסביון -
 את עליה לתת רוצים שאנו אוכלוסייה זוהי (.1,000
 איכות לקידום בריאות, פעילויות לה ולהוסיף הדעת
 חלק להיות ואכפתיות, שייכות תחושת ליצירת החיים,

הישוב. מקהילת פעיל
אנשים 120 כ ישתתפו זה ביום -

 תיאור
היעד

והצעירים הנוער
30,000 בסביון שלג הפנינג

הישוב. וצעירי נוער לילדים, ופעילויות מזון מתחם שלג, הר
 שבישוב. ולנוער לילדים מענה ניתנן זו בפעילות -

 בסביון החינוך מקידום חלק היא זו לקבוצה הפעילות
 עצמה על פורמלי(שלקחה והבלתי הפורמלי החינוך )

 היא הפעילות מטרת כן כמו השנה. לקדם המועצה
 הישוב, בקהילת חלק לקחת והנוער הילדים את לעודד
 לפעילויות מענה מתן הקהילה. וחיזוק אינטרקציה ליצור
לו. מחוצה ולא הישוב בתוך

ונוער. ילדים 600כ- ישתתפו זו בפעילות -

 תיאור
היעד

75,000 הקיץ סיום אירוע
 כולל בישוב, ונוער ילדים פעילויות כל את המסכם אירוע

 ויצירה הפעלות סדנאות, אוכל, דוכני אתגרי, ספורט מתנפחים,
ונוער. לילדים

 תיאור
היעד
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

מקומית מועצה

סביון
 בחינוך החינוכית העשייה סיכום מטרתו זה אירוע -

 השנה סיום השנה. כל שהתקיימה פורמלי הבלתי
 חברתי מפגש היא המטרה חדשה. שנה ופתיחת
 סיום )הקהילתית למסגרת והחזרה חוויתית ,פעילות
הקיץ( חופשת

איש 1,500כ- ישתתפו זו בפעילות -
112,020 סה״כ

הפיס. מפעל של תקצוב תקני ע״פ הן המתוחשבות העלויות הערה: )*(

המטרה:
 בהפיכת□ ולתמוך והישוב הקהילה בח" משמעותית בצורה למעורבים הנוער, בני את להפוך היא מטרתינו

ובארץ. בישוב לחברה התורמים פעילים, צעירים, למבוגרים

המטרה: להשגת צעדים

דורית רב פעילות המשלבים מגוונים, אירועים
הישוב. בתוך ונוער לצעירים הפנאי מענה ופיתוח קידום -

ח״ם ואיכות בריאות בנושא הישוב גמלאי בקרב הפעילות קידום

היעד: ואוכלוסיית הישוב מאפייני
 יהודה. ואור יהוד מגשימים, תקווה, גני ,אונו בקרית גובלת - אונו בקעת באזור הארץ במרכז נמצאת סביון

 אפריקה מדרום עולים של קבוצה כאשר 1951 מאז ק״ם הנוכחית בצורתו גלגולים. מספר עבר הישוב
 יהודה. גני עם אוחד הרשויות איחוד בעת 2003ב- אותו. הקימה הישוב ותיקי על היום עד ברובם הנמנים

דונם 3,800 שטח:
5200 תושבים: ’מס

בארץ( ■חידה )רשות חברתי-כלכל׳ דרוג 10 אשכול
תעשייה. שטחי ללא קהילתי, מגורים ישוב

מרקט. סופר מרקחת, בית קטן, דואר אחד, בנק סניף בהם שכונתיים מרכזים שני קיימים
 החינוך מערכת של והמבנים הספריה התרבות, מרכז המועצה, משרדי הינם היחידים הציבור מבני

והכפרי. הצנוע הצביון על בחזותם השומרים
 בישוב. פורמלית בלתי בפעילות להשתלב ממשיכים אך לישוב. מחוץ כולם לומדים תיכון תלמידי
 חוגים מערכת וכן הנוער ובני הילדים מרבית חלק לוקחים בה עניפה והעשרה ספורט חוג׳ מערכת קיימת

 הנוער ובני הילדים ורוב מאוד פעילה "הצופים" בישוב, הנוער תנועת השלישי. הגיל לבני ומועדונים למבוגרים
בפעילות. משתתפים

אותם. לשנות ולא מאפייניו אל להצטרף המעונ״נים תושבים בעיקר ומושך הומוגני הוא הישוב
 זמנן המחלקות משפחות וכן חוזרים חדשיס/תושבים עולים משפחות ומספר אחדות, דתיות משפחות ב״שוב

מדינות. בין
 רב וחברות נישואין בקשרי הקשורות מורחבות משפחות ביישוב, ושלישי שני דור הינה מהאוכלוסייה כשליש
דורית.

הקהילה. לכל כוללני מענה לתת אמורות המוצעות התכניות
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

 צריכה המועצה הסולריים, התאים לפרויקט התקציב את לנו ישחרר הפייס שמפעל מנת על אביטל:

. לקהילה בתוכניות כספים להשקעת התוכנית את לאשר

אחד. פה אושרה התוכנית התוכנית: לאישור הצבעה
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2020 לשנת תמיכות בקשות אישור .5

פרוטוקול

27.04.2020 ביום שהתקיימה מקצועית תמיכות ועדת מישיבת

:נכחו
המועצה גזברית ־ לוין מירי גבי
הרווחה מח׳ מנהלת - רוזנצוויג עידית גב׳

משפטי יועץ - גנוט רועי עו״ד

הבקשות מרכזת - קטן אילנית

:היום סדר על

המועצה. ומליאת משנה ועדת בפני להמלצה ,2020 לשנת התמיכות בחלוקת דיון

₪. 850,000 לעמותות שאושר 2020 לשנת השנתי הישירה התמיכה תקציב

 תמיכות, לחלוקת התבחינים ולאישור 2019 בינואר 2 מיום 05/18 מס׳ מועצה להחלטת בהתאם
:התמיכות תקציב יועד

נוער לעמותות -
ספורט עמותות -
והנצחה צבא בפעילות העוסקים וגופים עמותות ־
דת עמותת -

בקשות: 4 הוגשו

המאושרים: גתגחיניס העומדות עמותות מטעם בקשית 4

הפנים. משרד תמיכות נוהל פי על הנדרשים המסמכים בצירוף הוגשו הבקשות

 את לחלק הועדה מציעה כן, על עמותות, לסוגי תקציבית חלוקה כללה לא המליאה החלטת
קודמת. בשנה שנקבעה החלוקה לפי עמותות לסוגי התמיכות תקציב

2020 תקציב להשלמת בכפוף *

לתמיכה מוצע מקסימלי סכום עקיפה בקשה מבוקש סכום העמותה שם

₪ 500,000 ₪ 40,000 ₪ 480,000 כנען שבט - צופים

₪ 150,000 ₪ 250,000  לקידום העמותה
סביון הספורט

₪ 20,000 ₪ 40,000 החייל למען *האגודה

₪ 80,000 ₪ 80,000 ₪400,000 הכנסת בית עמותת
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המועצה ראש לשכת
מקומית מועצה

סביון

 על בהתבסס העמותות סוגי בין התמיכה תקציב את לחלק למליאה להציע מוצע :המועצה גזברית
 את לאשר מוצע אחת, בקשה הוגשה עמותה סוג שבכל מאחר כן, כמו קודמת. שנה של החלוקה

הרצ״ב. לטבלה בהתאם התקציב

 כדלקמן: ישירה, תמיכה לאשר המועצה ולמליאת לתמיכות המשנה לועדת ממליצים החלטה:

- צופים
עמותת ספ ורט־

האגודה למען  החייל•

הכנסת־ בית עמותת

₪ 500,000

₪ 150,000

₪ 20,000

₪ 80,000

עידיתץחנצוויג
 בותייפסןותיסח7המח^?מ)האז

 :יימו&נצתיסייוי

רווחה מרץ מנהלת
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 ₪   500,000הצבעה לאישור תמיכות לצופים בסך  מוטי: 

 הצבעה: התמיכה אושרה פה אחד. 

 ₪   150,000בעמותה לקידום הספורט בסביון בסך  ותהצבעה לאישור תמיכ מוטי: 

 הצבעה: התמיכה אושרה פה אחד. 

 ₪   20,000הצבעה לאישור תמיכות באגודה למען החייל בסך  מוטי: 

 החלטה: התמיכה אושרה פה אחד 

 ₪   50,000הצבעה לאישור תמיכות בבית הכנסת בסך   : מוטי

 מוטי, דנה, יעל, ליאור, אורן  בעד: 

 דורון דפנה,    נגד:

 התמיכה בבית הכנסת אושרה ברוב קולות 

 

 

 

 הסמכת פקח בתחום איכות הסביבה ועבירות מנהליות  .6

 

המפורטים במסמך המצורף.  כפקח בתחומים של יובל עובד   תואנחנו צריכים לאשר את הסמכמוטי: 
 לצורך ההסמכה. ת כל הקורסים הנדרשים  יובל עבר א

 הצבעה: ההסמכה אושרה פה אחד. 



המועצה ראש לשכת

מקומית מועצה

□ביון

מנהליות ועבירות הסביבה איכות בתתוס פקח הסמכת - מועצה ישיבת

סביבה חיקוקי איכפת - סביבתית אכיפה חוס

 "חוק :)להלן 2008 — תשס״ח פקחי□(, סמכויות - סביבתית )אכיפה המקומיות הרשויות חוק לפי
 או כולם סביבה חיקוקי אכיפת לצורך פקחים להסמיך קטנה מועצה רשאית סביבתית"(, אכיפה

מקצתם.

:כדלקמן הנם ההסמכה למתן הסף דרישות
 הציבור. ביטחון של מטעמי□ הפקח להסמכת מתנגדת אינה היא כי הודיעה ישראל משטרת •

האישור. רצ״ב
 סביבתית. אכיפה חוק לפי לו שנתונות הסמכויות בתחו□ מתאימה הכשרה קיבל הפקח •

רלוונטית. הכשרה על המעידה תעודה רצ״ב

ברשומות. יפורס□ זו הסמכה אישור

 המועצה בתחו□ סביבה חיקוקי לאכיפת פקח הסמכת לאשר המועצה מתבקשת האמור, לאור
:להלן מופיעים שפרטיו סביון המקומית

הערות ת״ז העובד/ת שם מס״ד

עירוני כפקח ג□ משמש 027969955 עובד יובל .1

רקורוגה כלבים אכיפת - המנהליות העבירות חוק

 לצורך פקחים להסמיך המועצה יכולה ,1986 - התשמ״ו המינהליות, העבירות לחוק 5 סעיף פי על
חלקו. או כולו החוק, אכיפת

:כדלקמן הנם ההסמכה למתן הסף דרישות
 בנושא נבדק הפקח כן, רעל המשטרה ואישור פלילי רישו□ היעדר הרא הסף מדרישות חלק •

פלילי. רישום לחובתו אין כי ונמצא זה
(.22.4.20 ביום )בוצעה מתאימה הכשרה •

 בתחום עבירות לאכיפת באשר המקומית המשטרה מפקד עם פעולה בשיתוף עבודה •
הקורונה.

 המועצה בתחום מנהליות עבירות לאכיפת פקח הסמכת לאשר המועצה מתבקשת האמור, לאור
:להלן מופיעים שפרטיו סביון המקומית

הערות ת״ז העובד/ת שם מס״ד

עירוני כפקח ג□ משמש 027969955 עובד יובל .1

ברשומות. יפורס□ זו הסמכה אישור

הנ״ל. בתחומים הג״ל הפסח של ופרסומו הסמכתו את לאשר מתנסשת המרעצה
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המועצה ראש לשכת

מקומית מועצה

סביון

תפנים ירד
11nn י* ן ת□two,.יט™ I U M JI OJ הכתה* ומורדות

 בכיר אגף
מפעמיםהארושי ההון לוימל

nwMpan ררשויוח

תעודה
יובל עובד מר/ת

27969955 זהות: מספר

סביבה פקחי הכשרת בקורס השתתף\ה

לימוד שעות 126 :בת בתוכנית

תשע״ט בסיוון ל׳ - בניסן י׳ בתקופה: שהתקיימה
3/7/19-15/4/19

זה אישור קבלת המזכות והמטלות החובות בכל ועמד/ה

מקונו׳ שלטון מינהל המקומיות ברשויות

2019 ליולי 3 תאריך:

27855 תעודה: מס׳

" □■■nui* •אב
---------------------------
דמן רועי

מערבי גליל מפעם מנהל אנוש׳ הון בכיר אגף מנהל

1 _■fl■
המקומית הרשות לכיוון < ם מסע ■
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 הפנים משרד

 להדרכה בכיר ■וגף

ומפעמים פיתוח

 הדרכה מרכזי מערכת

 המקומי בשלטון ופיתוח

 זבולון עמק מערבי, גליל לאזור

הכרמל ומורדות

תעודה
יובל עובד מר/ת

27969955 זהות: מספר

עירוניים לפקחים בקורס השתתף\ה

לימוד שעות 56 :בת בתוכנית

תשע״ו בסיוון ל׳ - באייר י׳ :בתקופה שהתקיימה
18/5/16 — 6/7/16

 זה אישור קבלת המזכות והמטלות החובות בכל ועמד/ה

2016 ליולי 6 תאריך:

24390 תעודה: מס׳

קיר.

 בבדק חיה ד״י

מערבי גליל מפעם מנהלת
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 ושונות  עדכונים .7

בעקבות אירוע הקורונה עברנו ללימוד מכוון מרחוק, הייתה הרתמות מאוד יפה של המנהלות   יעל: 
שמשרד החינוך ביטל את הלימוד המכוון, לשביעות רצון  והמורים, כל הצוות התגייס ולימד גם בימים 

 ההורים. ניצלנו את הימים שלא היו לימודים במוסדות החינוך  להתחלת שיפוצי הקיץ. 
ב מתנהלת למופת. גני הילדים יחזרו לפעילות ביום  -החזרה ללימודים של החינוך המיוחד וכיתות א

 ראשון  הקרוב. 
לימוד לשנה הבאה: רפואה וספורט, סייבר   מגמות ארבע  מנהלת בית הספר בונה תוכנית של  

 , אומנות מוזיקה ותיאטרון. ותקשורתדיפלומטיה ורובוטיקה, 

בעקבות משבר הקורונה קיימנו הערכת מצב, אנחנו צופים שתהיינה פריצות לבתים ולכן עשינו    ליאור:
נחנו רוצים לעשות פעילות  מספר מהלכים כגון תוספת מצלמות ברחובות,  נוסיף סייר לילה ובנוסף א

 הרתעה. לחזק לילה עם רחפן/מסוק מעל היישוב על מנת  

המבוגרת   הלאורך כל אירוע משבר הקורונה אנחנו שומרים על קשר שוטף עם האוכלוסיי מוטי: 
 ביישוב, אנחנו עוזרים להם עם  הבאת קניות מהסופר, תרופות, דואר וכל דבר שהם צריכים. 

 עד כיתה ג'.   3הרפואיים המתגוררים ביישוב שנותן מענה לילדים מגיל  הקמנו גן לילדי הצוותים 

 מדוע לא קיבלנו מזה שנתיים דוח ביקורת ממבקר הפנים של המועצה.  דורון: 

 . וועדת ביקורת צריכה להפעיל אותו מוטי: 

 הדוחות. לוועדה לענייני ביקורת אין סמכות לתת הוראות למבקר. הערנו לו רבות על אי הגשת  דורון: 
 לא ראיתי את הפרוטוקולים של  ישיבות ועדת ההנהלה באתר המועצה.          

 כשתהיינה ישיבות יפורסמו הפרוטוקולים.  מוטי: 

 בקשתו של חבר המועצה זאב ליכטנזון: פרוטוקול תוספת ל .8
 
שהיה ידוע כי השתתפות כזו אינה נחשבת  כאני מוחה על כך שהוצע לי להשתתף בזום  .1

זום , הישיבה לא  -הנוכחות גם כצופה בלתי רלוונטי, כשהתגלתה תקלה בשידור הלא
 הופסקה כדי לתקנה או כדי לעבור לזום. 

מזכירכם, כי רק אני, מראש הודעתי על התנגדותי לאחת התמיכות ולפיכך היה ברור שעלי   .2
 להשתתף, כך או אחרת. להבא אכתוב מראש את דברי על הקרח...   

להדרתי מהישיבה. גם תקלה טכנית, כצופה מהיציע,  צוינה כל התייחסות   למרות תגובתי, לא .3
תפות בזום, כמוה כהיעדרות! התייחסתי  אך החמור אי אמירה מראש, כי אי נוכחות והשת

 בחומרה רבה, ללא כל תגובה עניינית. 

 

 מוטי נועל את הישיבה. 


