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חברי מועצה:
מ

שם

תפקיד

נוכחות

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

מלאה

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

מלאה

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

מלאה

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

מלאה

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

מלאה

6

טניה בגון

חברת מועצה

מלאה

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

מלאה

8

שימי נמימי

חבר מועצה

מלאה

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

מלאה

מזומנים:
.1
.2
.3
.4

אייל נון [יועמ"ש]
לילך גבע [מנכ"לית המועצה]
קרן אהרן ביתן [דוברת המועצה]
הרב לוי
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[ ]2עדכוני ראש המועצה
דימי אפרצב [ראש המועצה][ :הקלטה מתחילה באמצע משפט] כל הספקולציות שרצו בכל מקום
אפשרי ,יש דוח מאוד ברור של כבאות שמדבר על קשר מערכות חשמל ,וכתוצאה מכשל מערכות
חשמל הייתה בדיקה מאוד מאוד קשה .הקושי בהתמודדות מול הדבר הזה ,הוא שגם אחרי הערכות
ראשוניות ,עכשיו תוך כדי שיש חברה שמתעסקת בזריזות לעשות את התיקונים ,אנחנו פתאום
מגלים כל מיני פגיעות מבניות בגלל עוצמות אש מאוד חזקות באזור של מבואה .הנזק בסך הכל
מדובר על סדר גודל של  2,000,000שקל .יש לו כרגע התמודדות מול חברת הביטוח ואני מקווה
שאנחנו נדע לפתור את זה .ככה או אחרת ,היום סוף סוף אחרי שנאלצתי לערב את הנציב של שירות
הכבאות ,קיבלנו סוף סוף את הדוח ואני מקווה שתיפתר הבעיה .הדרמה המרכזית שלנו היא סביב
הזמן של השיפוץ .בינתיים ,נערכנו שמכללת תל חי יקלטו את הילדות עד ה 1-באוקטובר ,אנחנו
מחפשים עוד פתרונות להמשך .במסגרת מה שאנחנו מסוגלים פה בתוך העיר ,כי מסביב אין לצערי
פתרון עם כל מה שניסינו לעשות .בינתיים אני מנסה לבדוק מול משרד החינוך על קבלת תוספת,
דבר שלא יודעים להתמודד בינתיים ,אבל אחת הדרכים לסיים מהר את השיפוץ זה להגדיל שעות
עבודה ,פשוט להגדיל שעות עבודה .עבודה שאפשר לעשות בשמונה שעות אפשר לעשות את אותה
העבודה ב 20-שעות של שלוש משמרות ,לרוץ ולסיים כמה שיותר מהר.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :זאת הייתה ההתמחות של החברה הזו ,לא? – שהם ידעו לעשות את זה
בזמן מהיר יותר?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,לא ,לא .אי אפשר .הם יודעים לעשות את זה .פנינו אליהם
וביקשנו מהם לתת אופציה ,האופציה הזו לא נזכרה .תראה ,אני כשאני מבין שפתאום עוצמת
השיפוץ היא כזו שיכולה להימשך עד נובמבר ,ואין לא בצנובר ,לא בקציר ,לא בשום מקום ,הרי זו
אולפנה של  60ילדות אז היה סיפור אחד .הם  ,200אתה מכיר את זה ,זה ענק ,אז אין .הדרך היחידה
להתמודד עם זה היא או לקצר תהליך ולחפש מענים ופתרונות .אנחנו על זה ויעשה מאמץ עליון
ואני מערב גם את משרד החינוך .הם לא יודעים כרגע איך להתמודד עם זה אבל...
אלי מרדכי [חבר מועצה] :איך הבנות מגיעות לשם? הן לומדות ב ...והן מגיעות לפה ,זה מרחק
הליכה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אני לא יודע לתת לך את התשובות ,אבל במידה ויהיה צורך לתת
מענה אז יינתן מענה .אף אחד פה לא מפקיר אף אחד וגם זה נמצא פה בסביבה .אל תשכח ששני
שליש מהבנות מגיעות בהסעות .אני מחפש פתרון לפתור את זה .אין לי תשובה .אין לי גם ...זה גם
הליכה ברגל או באופניים .נראה אני מקווה מאוד שנקצר את זה עד כמה שניתן.
יוני גרוסמן [חבר מועצה] :היום לקחנו אותן ברכבים שלנו .דיברתי על זה עם לילך השבוע ,אבל זה
מענה שצריך לתת לו פתרון.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אז אני הסברתי ,מדובר סך הכל בשבעה ימי לימודים בספטמבר ,זה
כרגע הפתרון ,הלוואי שאנחנו נמצא פתרונות .שאלו יהיו הצרות שלנו שנצטרך להסיע ,אבל אמרתי
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שבעה ימי למודים אני אפילו אין מה לדבר עם משרד החינוך .אנחנו נעבור את החודש הזה ,אנחנו
באמת כל היום על זה ,אני מקווה שיהיו פתרונות.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה נמצא בסדרי עדיפויות במקום ראשון ,שאף אחד לא יחשוב אחרת.
כל מוסדות חינוך כמו שאמרתי נפתחות :דרכי נועם עד סוף החגים יושלם השיפוץ הנרחב .כאן אני
עוצר .שלום כבוד הרב .בבקשה כבודו ,אנחנו עוצרים ,בבקשה הרב.

רב היישוב מברך את מליאת המועצה לרגל השנה החדשה ונושא דרשה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :תודה רבה לרב .חברים ,אני חוזר להשלמת הנושא קצר ונעבור
לדברים המהותיים .אז כמו שאמרתי דרכי נועם לקראת סוף החגים יושלם השיפוץ בסך 800,000
שקל ,מדובר בסכומי כסף מאוד גדולים .אני מראש אומר שזה לא מספיק ,יש שם עוד כמה דברים
שצריך לתכנן להמשך .אני מעדכן את חברי מועצה ,שהתקבל איזשהו מענה קטן ממשרד הפנים
שינותב למועצה הדתית בכל הנושא של סיוע לחגי תשרי .כל הנושא שיאפשר לאנשים כאן לקיים.
שרון ראוס [סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה] :אוהל חדש ברובע .10
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,זה לא רק אוהל אחד ,יש כאן סכום כסף יפה .ביחד עם משרד
הפנים זה יוצא  40,000שקל שאמור לספק מענים כאלו ואחרים על פי הצורך ושיקול דעת של מועצה
דתית .דבר נוסף ,התחילו עבודות ברובע  .12מי ששם לב ,מתחילים שם הערכות לסלילת דרך .אנחנו
נעדכן בהמשך על פתרונות ...קודם כל ,לא תהיה פגיעה בשלב הזה ולא רק בשלב הזה ,בכל הסוגייה
של מגרש הכדורגל ,עד שלא ימצא פתרון מהותי ככה שהתחום הזה לא יפגע עד שלא יהיה פתרון
אחר .בעניין השוק נעדכן בהמשך .לפרק הזמן של עבודות העפר ,כרגע נבחנת אפשרות לגדר או
להפעיל מתחם באזור שבין המתנס לכביש או בכיכר התרבות .יש לזה כל מיני השלכות ומחשבות
אבל בגדול ,אני מתאר לעצמי שמשהו בסביבות חודשיים-שלוש במדינה מסוימת 'מרכז איתן' יקבל
תגבור מאוד משמעותי בבוקר של יום שלישי ,אחר כך אנחנו נראה אם יש מקרום ,אם זה מתנהל
כמו שצריך ,אז אולי אפילו עד שיווצר מצב של שוק חדש .אז ,אפשר להשאיר או שנחזור מיד לאחר
שהכביש יבנה ,השוק יחזור לשם בחזרה .החשמל ברובע  11מתחיל לקבל סוף סוף צורה עם הצבת...
מתאימים.
טיילת בתרא
דימי אפרצב [ראש המועצה] :טיילת בטרה ,מי ששם לב התחילו שם עבודות שיפוץ .אחרי החגים
הם יסתיימו .אני מזמין אותכם בעוד שבועיים ,תקבלו הזמנות מסודרות ,להנחת אבן פינה לקמפוס
חדש של תל חי .זה במתחם של אוהלו ,מתחילים לבנות שם הכפלה בעצם של הקמפוס.
רכבים חשמליים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מכרז לעמדות טעינה לרכבים חשמליים יצא ,אני מאוד מקווה שיהיו,
למעט כרגע אחד שהגיש הצעה ,יהיו עוד .אין ספק שבטווח של  4-3שנים יהיה לזה ביקוש גדול
וחשוב שאנחנו נקדים את המאוחר .אגב ,בעניין הזה עמדו בהבטחה ,לפני החג הוקמו תחנות
אוטובוס ברובע  ,בסך הכל  5תחנות .עכשיו אנחנו צריכים ,כאילו קצת נכנסו לחג ,אבל אני מקווה
שמיד אחרי זה כבר יהיה אפשר סוף סוף לראות אוטובוסים נכנסים פנימה ומבצעים הסעות של
תלמידים והרובע סוף סוף מתחבר לתחבורה ציבורית.
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חלוקת סלי מזון
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כולם יודעים שהחלה חלוקת סלי מזון ,יש גם שיתוף פעולה עם
עמותות .יש עמותות שפועלות באופן עצמאי אבל הסוגייה הזו התחילה גם לקבל מענה אבל זה
באמת הזמן להגיד תודה לכל המתנדבים מכל הסוגים – גם כאלו שמשתפים פעולה עם המועצה
וגם אלו שלא ,זה בהחלט דבר מבורך.

[ ]3אישור פרוטוקול קודם
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אוקיי אני עובר לסעיף  – 3אישור פרוטוקול קודם .לא יתקבלו
בקשות לתיקונים ,אז על פי הנוהל אנחנו מאשרים את הפרוטוקול .אני כל הזמן שואל אם יש צורך
להעלות את זה להצבעה ,נראה לי שלא.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :לא.
אייל נון [יועמ"ש] :לא
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אז מאושר פרוטוקול של ישיבה .316
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול המליאה הקודמת שמספרו  316מיום .29/07/2021
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]4תב"רים
דימי אפרצב [ראש המועצה] :כרגע עוברים לתב"רים ,לילך בבקשה .אני מראש מתנצל ,הגזבר
שלנו חולה ,נאחל לו בריאות קודם כל.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה קרה לו?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :הוא חולה.
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לילך ליבוביץ [חברת מועצה] :קורונה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אנחנו משודרים ,חולה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בבקשה לילך.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אוקיי ,יש לנו בסך הכל תב"ר אחד ,התב"ר הזה ,זה בעצם תכנון
והקמה של החווה החקלאית .פתחנו תב"ר שהתקבל עם  2.6ממשרד החינוך ,כאן זה השלמה
ממשרד השיכון על מנת שנוכל לצאת למכרז בסך .1,342,482
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה הקשר למשרד השיכון?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :בחווה החקלאית יש גם פעילות קהילתית ,גם אחרי הצהרים וגם
בחופשות .לכן משרד השיכון ,שכן מתקצב מוסדות ציבור ולא רק מוסדות חינוך מוכן לשים את
הכסף.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :זה נקרא איגום משאבים .שמדברים על גיוס כספים מנסים להיאחז
בכל סעיף אפשרי בכל מסמך אפשרי כדי לגייס כספים .עכשיו כמו תמיד ,הכספים ממשרדי
הממשלה עוברים לתקציב המועצה באמצעות פתיחת תב"רים.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :משרד השיכון נתן הרשאה אז אני מבקשת שנצביע על פתיחת
התב"ר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :מה זה ההזמנות האלו? סליחה על ההפרעה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :זה שתי הזמנות שהתקבלו .זה מגיע משני סעיפים שונים ממשרד
השיכון שמוסדות ציבור ,יש לנו הרשאות ביד ולכן אנחנו פותחים תב"רים.
שימי נמימי [חבר מועצה] :לאן זה יעבור?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :לחווה החקלאית ,תראה ,מה זאת אומרת?
שימי נמימי [חבר מועצה] :אבל החווה החקלאית עוברת מקום הבנתי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :בקצה של רובע  11יש שטח של  300דונם של קרקע חקלאית .במרכז
של השטח הזה יש שטח חום שעליו אפשר להקים מוסדות חינוך .זה היה תוכנן מראש ואנחנו
עוברים לשלב ביצוע אחרי ששלב התכנון הסתיים .מי בעד אישור התב"ר? נא להצביע .פה אחד,
תודה רבה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את פתיחת תב"ר  556על סך  1,342,482ש"ח ממשרד השיכון.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד
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3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]-החלפת מורשי חתימה בית ספר 'גמלא'
אישור הוספת הסעיף לסדר היום
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :יש לי עוד בקשה שהיא לא על סדר היום ,ברשות האנשים .פנו אלינו
מבית הספר גמלא ממש שעה לפני המליאה ,צביה יוצאת לפנסיה מיד אחרי החגים ונבחרה מזכירה
חדשה במכרז פנימי ,נברך אותה ,שמה תמר גלילי .אנחנו פשוט צריכים להחליף שם מורשה חתימה
ואנחנו צריכים אישור מליאה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :קודם כל אם זה מקובל.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :רק אם זה מקובל ,אם לא ,נדחה את זה למליאה הבאה .אבל זה
ממש הליך טכני ,במקום צביה ,מורשה החתימה על חשבון בית הספר אלו צביה והגר הוד המנהלת,
אנחנו מבקשים שאלו תהינה תמר גלילי והגר הוד ואנחנו צריכים לשם כך את אישור המליאה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :קודם כל אם זה מקובל על חברי המליאה באופן מלא להוסיף את זה
לסדר היום.
שרון לבקוביץ' [חבר מועצה] :צריך להוסיף את זה לסדר היום.
טניה בגון [חברת מועצה] :היא עברה לקצרין?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :כן.
לילך ליבוביץ' [חברת מועצה] :כן?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,שנייה שנייה .מאשרים להוסיף את הנושא לסדר היום.

אישור החלפת מורשי חתימה בית ספר 'גמלא'
דימי אפרצב [ראש המועצה]:מי בעד אישור זכות חתימה? פה אחד ,תודה.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את החלפת החתימות בבית הספר 'גמלא' כפי שהוצגה במליאת
המועצה ,תמר גלילי והגר הוד כמורשות החתימה בבית הספר 'גמלא'.
אושר פה אחד
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מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]5אישרור מינוי ארקדי שטיין כדירקטור בתאגיד התנור
דימי אפרצב [ראש המועצה] :סעיף  5אשרור מינוי ארקדי שטיין כדירקטור בתאגיד התנור.
אלי מרדכי [חבר מועצה] :לא ,אבל צריך עכשיו לאשר .קודם כל הייתה ההצעה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא.
לילך ליבוביץ' [חברת מועצה] :לא ,הוא אמר ,זו הייתה הפעם השנייה .אז אישרנו גם את תמר גלילי
וגם את הגר הוד .צריך להגיד את המלל ,הגר הוד ותמר גלילי כמורשות חתימה של בית הספר גמלא.
ארקדי שטיין הוא דירקטור מטעמנו בתנור ,אנחנו מינינו אותו בקדנציה הקודמת .הקדנציה
מסתיימת וצריך לאשר אותו כנציג ציבור .הוא עושה עבודה מאוד טובה ,התנור מאוד שמח שהוא
דירקטור ,אנחנו מתבקשים לאשר אותו כנציג ציבור בתאגיד התנור.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :מי בעד האישור? נא להצביע ,פה אחד .אושר מינוי של ארקדי שטיין
לדירקטור בתאגיד התנור לקדנציה נוספת.
החלטה
מליאת המועצה מאשרת את את מינוי ארקדי שטיין לדירקטור בתאגיד התנור לקדנציה נוספת.
אושר פה אחד
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

בעד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

בעד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

בעד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

בעד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

בעד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד
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8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

[ ]6מחיקת חובות דלתיים סגורות – נדחה לישיבה הבאה
דימי אפרצב [ראש המועצה] :את הסעיף השישי אני מבקש לדחות לישיבה הבאה ,הנוכחות של
הגזבר בעניין הזה קריטית ,בלי גזבר זה לא נכון .חוץ מזה שצריך לעשות שם השלמות בנושא הזה.

הצעה לסדר דבר האופוזיציה  /שימי נמימי
דימי אפרצב [ראש המועצה] :משום מה לא מופיעות פה שאילתות והצעות לסדר.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :כי לא הספקנו להוציא אבל יש מתוקן .עכשיו נתחיל מהצעה לסדר.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אה ,הצעות לסדר ,בבקשה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :קודם כל ככה .יש הצעה לסדר אחת של שימי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שימי ידע להקריא אותן.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :הצעה לסדר של שימי ,דבר האופוזיציה:

בעקבות פניות של תושבים על מנת לאפשר שוויון בחופש הביטוי לכל הצדדים הפוליטיים ברשות,
אני מבקש לעדכן בסדר היום של כל מליאה אפשרות לנציגי האופוזיציה להעלות נושאים לאבחון /
דיון במליאה .מהלך זה יאפשר להעלות מהשטח תלונות או ביקורות לצד שיפור עדכונים ,זאת בדרך
של הצעות לסדר ושאילתות.
שימי נמימי [חבר מועצה] :להסביר את ההצעה?
דימי אפרצב [ראש המועצה] :לא ,די ברור מה אתה רוצה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני אסביר בכל זאת את ההצעה.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :אם אתה רוצה להסביר ,אז תסביר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :יש נושאים שהם מגיעים מהשטח ביום יום ונושאים שמגיעים ממליאה
למליאה ,א ני חושב שיש נושאים שלא חייבים להעביר אותם ברמה של הצעה לסדר או שאילתה.
אפשר לקיים פה דיון גם מהצד של האופוזיציה ,להציג את העמדה שלנו לגבי מספר נושאים .אני
אתן לכם דוגמה :אם זה העלאה של תלונות או בקשה לשיפור רמת הניקיון ,רמת הגינון ,חנייה.
הבעיה שיש הסעות ברובע  10שזה נמשך מעל שנתיים כבר ,טיולים של בני הנוער וכו' .אז אני חושב
שזה ראוי ומכובד שגם לנו תהיה האופציה .בלי השיטה של הצעה לסדר או שאילתה 10 ,דקות כל
פעם שנציג אחר מהאופוזיציה להעלות את הנושאים מהשטח.
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החלטה
מליאת המועצה דוחה ברוב קולות את ההצעה לאפשר בסדר היום של כל מליאה לנציגי
האופוזיציה להעלות נושאים לעדכון  /דיון במליאה כפי שהוצגה במליאת המועצה.
לא אושר
מ

שם

תפקיד

הצבעה

1

דימי אפרצב

ראש המועצה

נגד

2

אנה גרוסמן

סגנית ,חברת מועצה

נגד

3

לילך ליבוביץ

חברת מועצה

נגד

4

שרון רואס

סגנית ,מ"מ ראש המועצה וחברת מועצה

נגד

5

שרון לבקוביץ

חבר מועצה

נגד

6

טניה בגון

חברת מועצה

בעד

7

יוני גרוסמן

חבר מועצה

בעד

8

שימי נמימי

חבר מועצה

בעד

9

אלי מרדכי

חבר מועצה

בעד

שאילתות
שאילתה  1בנושא הצגת דוחות כספיים /שימי נמימי
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :יש שאילתות ,אני מחלקת לכם בבקשה .אני מקריאה :שאילתה מה-
 1במרץ.
השאילתה :הצגת דוחות כספיים -2021
 .1אנחנו כבר בחודש ספטמבר ועדיין לא התקבלו דוחות כספיים תקופתיים לדיון במליאה.
 .2אבקש לברר האם התקבלו מקורות מימון לסעיפים מותנים שנמצאים בתקציב .2021

התשובה:
 .1הדוחות הכספיים יוצגו במועדם.
 .2כן ברובם ,בשלב זה לא קיימת מניעה לקיום הסעיפים המותנים.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :שאלת הבהרה?
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן .האם הנגשת הדוחות התקופתיים הם על פי המנהל התקין ,צריך
להתבצע בראשות המקומי?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :התשובה היא כן .הדוחות כל שנה ,מי שמבין בראיית חשבון ,נסגרים
רק לקראת סוף אוגוסט הדוחות החציוניים .זה אומר שכרגע הם בעיבוד .במליאה הבאה אני מקווה
שזה יהיה ואז נציג אותם ,ככה זה עובד.

שאילתה  – 2ימי שישי בכיתות ז'-ח' בבית ספר 'גמלא' /שימי נמימי
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דימי אפרצב [ראש המועצה] :שאילתה שנייה בבקשה.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה]:
השאילתה :בימי שישי יש בבית הספר גמלא .לאחר שנה שבה לא היו לימודים בימי שישי ולא היה
יום לימודים ארוך ,לשמחתי התקבלה הנחייה להחזיר במיידי את הלימודים בימי שישי .לצערנו,
לא היה תקציב ליום לימודים ארוך .ברצוננו לקבל תשובה והסבר לתושבים מדוע לא חזרו
הלימודים בימי שישי גם לשכבות ז ו-ח.
התשובה :מדובר בהחלטה משותפת של הנהלת בית הספר והנהגת הורי בית הספר 'גמלא' אשר
אושרה ע"י משרד החינוך .השיקולים המרכזיים :מסגרת השעות השבועיות בכיתות אלו נמוך
מהשכבות האחרות .בשכבות אלו לומדים  32שעות שבועיות לעומת  37לכיתות ד' ו-ו' .קיצור שבוע
הלימודים יאפשר לתלמידי ז' ו-ח' לסיים את ימי הלימוד כמו שאר תלמידי בית הספר ולדבר זה
חשיבות הן על שמירת ימי לימוד ארוכים יותר והן לסייע להורים שבניהם הגדולים אוספים את
אחיהם.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :שאלת הבהרה בבקשה.
שימי נמימי [חבר מועצה] :כן .האם הוגשה בקשה מנומקת לוועדת חריגים באגף במשרד החינוך
על פי החוזר?
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני מניחה שצבי פעל על פי החוזר .אני לא יודעת לענות על זה ,אבל
אבדוק ואחזור אליך אחרי החג.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אני רק אזכיר לכם שגם בשאילתה הקודמת היו צריכים לחזור אלי ולא
חזרו ,אז אני אזכיר לכם שוב פעם.
לילך גבע [מנכ"לית המועצה] :אני מתחייבת שאחרי החג ,עכשיו אין עם מי לדבר ,אני אבדוק .אני
מניחה שפעלו לפי החוזר.
שימי נמימי [חבר מועצה] :אוקיי.
דימי אפרצב [ראש המועצה] :חברים ,תודה רבה לכולם ,ערב טוב ושנה טובה .לכל אחד יש כאן שי
קטן וצנוע ,אתם יכולים לקחת.
-הישיבה ננעלה-

בברכה,

________________

________________

מר דימי אפרצב
ראש המועצה

גב' לילך גבע
מנכ"לית המועצה
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