פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 41/92
מיום  19לינואר 4199
נוכחים :עמוס עזאני – ראש המועצה
אבי הררי – סגן ראש המועצה
עו"ד מורן מן – חבר המועצה
דודו עמר – חבר המועצה
דויד וודיס – חבר המועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
חסרים :פרידה דרוק – חברת המועצה
סער קימל – חבר המועצה
גוון צרויה – חברת המועצה
קרן כצמן – חברת המועצה
יאיר אפל – חבר המועצה
משתתפים :אשר שמע – גזבר המועצה
זאב טויטו – מנהל כפר הנוער הדסים
זלי מרון – מנהל ביה"ס הדסים
דורון שמחאי – מנהל מחלקת חינוך
רשם :אלי גטר – מזכיר המועצה
על סדר היום:
 .1בקשה לתיקון הפרוטוקול מישיבת המועצה מס'  41/12מיום  42לדצמבר .4212
 .4אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות מיום 11.11.12
 .3אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 12.2.12
 .2אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 31.14.12
 .5הגב' קרן יפרח – תפקיד עוזר גזבר – היקף משרה  - 122%מבוקש אישור לשכר של 52%
משכר בכירים  +אחזקת רכב
 .6אישור שינוי חברות בוועדת חינוך – הגב' לילך אהרון תחליף את מר פולי מלצר
 .1דיון בדו"ח ביקורת של מבקר המועצה

 .8הצגת תוכנית בית הטבעונים רח' העצמאות
 .2הצגת תכנית מכללה למנהיגות יהודית בויצ"ו הדסים
 .12דו"ח הישגי בגרויות בהדסים.

סדר היום:
 .1בקשה לתיקון פרוטוקול מישיבת המועצה מס'  42/92מיום  41לדצמבר .4191
עו"ד נחמיה יעקב :בישיבת המועצה בעניין תקציב החינוך דבריי לא נרשמו כפי שנאמרו על
ידי כדלקמן " :הילדים הלומדים בבתי הספר הדתיים ברעננה סובלים מקיפוח".
בעוד שהמועצה מקציבה בתקציב השוטף שכל תלמיד בביה"ס "הדסים" כ ₪ 40122 -הרי
שלילדים הלומדים בחינוך הדתי היא מקצה  ₪ 10822בלבד לכל תלמיד.
בנוסף מקצה המועצה מיליוני שקלים לביה"ס "הדסים" לצרכי פיתוח.
הנטל הכספי הנופל על ההורים של הילדים הלומדים בבתי הספר הדתיים כבד מאד ואין סיבה
להפלות אותם לרעה.
כמו כן הצבעתי בעד התקציב בהסתייגות הנוגעת לתקציב בתי הספר הדתיים.
עו"ד מורן מן :פרוטוקול הישיבה שהופץ לחברי המועצה משקף את בקשתך.
עמוס עזאני :המועצה משתתפת בתשלום לתלמידי החינוך הדתי לפי סכום האגרה שנקבעה
שהוא זהה לאגרה בהדסים .המועצה מחליטה להגדיל את ההשתתפות בהתאם לתכניות הלימוד
הנקבעות בשיתוף עם המועצה .צריך לזכור כי הדסים הוא בי"ס שלנו .אנחנו שותפים מלאים.
הצעת החלטה:
א .לאשר את הבקשה לתיקון הפרוטוקול.
ב .למנות ועדה לבחינת השתתפות המועצה לתלמידי החינוך הדתי :פרידה דרוק 0עו"ד מורן מן0
דודו עמר 0ראובן שלום ודורון שמחאי.
הצבעה פה אחד
 .4אישור פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות מיום 99.99.91
הצעת החלטה :לאשר את פרוטוקול הוועדה למחיקת חובות מיום .11.11.12
הצבעה פה אחד

 .3אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 91.1.91
הצעת החלטה :לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות מיום 12.2.12
הצבעה פה אחד
 .2אישור פרוטוקול ועדת השקעות מיום 19.94.91
הצעת החלטה :לאשר את פרוטוקול ועדת השקעות מיום 31.14.12
הצבעה פה אחד
 .5הגב' קרן יפרח – תפקיד עוזר גזבר – היקף משרה  .911%מבוקש אישור לשכר של 01%
משכר בכירים  +אחזקת רכב
דודו עמר :מבקש לקבל הסבר על תהליך קבלת קרן לעבודה.
עמוס עזאני :המועצה ביקשה אישור נחיצות משרה ממשרד הפנים .לאחר קבלת האישור פורסם
מכרז פנימי ולא נמצאו מועמדים העונים לדרישות הסף .לאחר מכן פורסם מכרז פומבי .ועדת
הבחינה מונתה ע"י משרד הפנים וקרן נבחרה לתפקיד.
דודו עמר :באיזה סכום שכר מדובר?
אשר שמע :כ ₪ 130222 -ברוטו.
דויד וודיס :האם כל מנהלי המחלקות מקבלים תנאים מקבילים כולל אחזקת רכב.
עמוס עזאני :כל מנהלי המחלקות מקבלים שכר עפ"י החוק.
דויד וודיס :האם הסכום המוצע מופיע בתקציב לשנת ?4211
אשר שמע :השכר המוצע מופיע בתקציב המועצה לשנת .4211
הצעת החלטה :לאשר העסקת קרן יפרח בשכר בכירים בשיעור של  52%כפוף לאישור משרד
הפנים  +אחזקת רכב.
הצבעה פה אחד
 .6אישור שינוי חברות בוועדת חינוך – הגב' לילך אהרון תחליף את מר פולי מלצר
הצבעה פה אחד

 .1דיון בדיווח של מבקר המועצה לשנת 4111
דודו עמר :הדיווח מצביע על ליקויים חמורים .יש ללמוד מהערות המבקר .אני מבקש לציין כי
האירוע בבי"ס "בכר" נושא הדיווח הינו מקרה חריג.
עמוס עזאני :כל ההמלצות נלמדו והופקו הלקחים.
לאחר דיון הוחלט לאשר את הדיווח.
יאיר אפל מצטרף לישיבה.
 .8הצגת תכנית בית הטבעונים ברח' העצמאות
עמוס עזאני :המבנה נטוש שנים רבות ומהווה מפגע תברואתי ובטיחותי וכיעור רב לאזור .אני
מציין כי בעבר נפגשנו מס' פעמים עם יזמים שפנו אלינו בהצעות שונות אך המועצה דרשה
תכנית עסקית והם לא חזרו.
לאחרונה הגיע יזם חדש יחד עם היזם הקודם עבודי .הצגנו את דרישות המועצה .לציין בתכנית
הקודמת היו  63דירות לטבעונים לחניון וספא.
התכנית המוצעת:
א .הוצאת המתחם החקלאי מתכנית ה.צ 312 .בו יכלו לבנות כ 14 -יח' דיור צמודי קרקע וחניות
למבנה ולצמודי קרקע.
ב .במתחם העיקרי במקום  63דירות .מוצע  54דירות של  3-1חדרים.
ג .המתחם הקדמי  4יחידות וחניות
דודו עמר :יש לדרוש כתב שיפוי למועצה לפי סעיף  .121כמו כן יש לדרוש ערבויות ולו"ז
לביצוע ותוכנית עסקית.
יאיר אפל :אותי מדאיג כל נושא הצפיפות .הכנסת עומס כבד על רח' העצמאות תהווה פגיעה
באיכות החיים.
דודו עמר עזב את הישיבה.
 .2הצגת תכנית מכללה למנהיגות יהודית בויצ"ו הדסים
עמוס עזאני :עמותה מגובה ע"י מדינת ישראל מקימה מכללה בצמוד לביה"ס הדסים בכניסה
לכפר הנוער וזאת להכשרה למנהיגות יהודית ציונית.
הוצגה התוכנית באופן כללי לחברי המועצה.
הנושא הוא חשוב והתוכנית עומדת בדרישות חוקי התכנון והבנייה .דרשנו הסדרה של כניסת
כלי הרכב וחנייה של רכבי ביה"ס הדסים ואורחים – הדבר יוסדר בתוכנית.
כניסה לתהליך ההיתר והבנייה מותנה בהסדרת התשלומים עבור היטלים.

 .12דו"ח הישגי בגרויות בהדסים
עמוס עזאני :זימנתי את מנהל ביה"ס ומנהל כפר הנוער הדסים על מנת שיציגו בפני מליאת
המועצה את הישגי הבגרויות של תלמידי אבן-יהודה בשנתיים האחרונות .אני מברך את העושים
במלאכה את מנהל ביה"ס מר זלי מרון 0את מנהל הכפר זאב טויטו 0את מנהל מח' החינוך דורון
שמחאי על המאמצים וההשקעה הרבה בתכנים 0בתוכניות ובחזית ביה"ס .תודה מיוחדת לוועד
ההורים שכל שעומד לנגד עיניו זה טובת הילדים ומשקיעים ימים כלילות ולאבי אייזנמן שפועל
ללא לאות לקידום ביה"ס .אבי פועל מטעמי ומדווח באופן שוטף .ההישגים של ביה"ס הם
גאוותנו והם כתוצאה משיתוף הפעולה המלא של המועצה 0הנהלת ביה"ס 0הנהלת הכפר 0וועד
ההורים .אני מעביר את רשות הדיבור למנהל ביה"ס מר זלי מרון.
זלי מרון :ביה"ס ויצ"ו הדסים הגיע בשנה"ל תש"ע לאחוז זכאות לבגרות של ( 18.16%עלייה
של  18%בשנתיים האחרונות) 0תלמידי אבן-יהודה הגיעו לאחוז זכאות של ( 85%עלייה של
 12%בשנתיים האחרונות).
הישג משמעותי זה נובע מסדרת תהליכים שהתקיימו ומתקיימים בויצ"ו הדסים מאז שהוחלט על
ביצוע תוכנית החומש.
הצעדים המשמעותיים בהם נוקט ביה"ס הם:
 .1עידוד הצטיינות – כל תלמיד שממוצע ציוניו  22ומעלה מוגדר כמצטיין מנהל.
כל תלמיד שממוצע ציוניו  85ומעלה מוגדר כמצטיין רכז שכבה.
התלמידים המצטיינים זוכים לתעודת הצטיינות וזוכים לכבוד הראוי
בביה"ס.
הצטיינות זו הפכה למטרה שאליה התלמידים שואפים להגיע.
 .4תנאי עליית כיתה – כל תלמיד שמחצית מציוניו ומעלה שליליים אינו יכול לעלות כיתה.
בבסיס ההחלטה הזו מונחת הנחת יסוד שתלמיד מגיע לביה"ס כדי ללמוד וכי זהו תנאי מינימלי
שכל תלמיד יכול לעמוד בו אם יעשה מאמץ מינימלי ויתפקד כתלמיד.
 .3נוכחות – הנוכחות בשיעור הינה חלק ממרכיבי הציון בתיכון .בחט"ב תלמיד שנעדר ללא
הצדקה מוזמן לשיחה עם הוריו ובמידת הצורך מושעה מהלימודים.
 .2פתיחת קורסים למועדי חורף לתלמידי י"א 0י"ב להשלמת בחינות בגרות בהן נכשלו.
 .5ישיבות מעקב קבועות בהן נבדק מצבו הלימודי 0ההישגי והתפקודי של כל תלמיד .תלמידים
מגיעים לשיחות מעקב אצל רכזי השכבות ואצל מנהל ביה"ס.
יש לזכור כי בנוסף לכך קיימת אווירה של מחויבות של מורים להצלחת התלמידים .האווירה
היא אווירה תומכת ומכילה מצד אחד 0ואווירה של הצבת גבולות מצד שני.

קיים שיתוף פעולה טוב מאד עם וועד ההורים בראשותו של שגיא אשכנזי 0כאשר וועד ההורים
וביה"ס רואים בראש ובראשונה את טובת התלמידים.
שיתוף פעולה עם מועצת אבן-יהודה שמיוצגת ע"י אבי אייזנמן ודורון שמחאי עם ויצ"ו יוצרת
תהליך עשייה מתמשך שמביא לתוצאות הללו.
ההשקעה של ויצ"ו 0מועצת אבן-יהודה וועד ההורים בתשתיות ובציוד 0ההשקעה של מועצת
אבן-יהודה וויצ"ו בשעות ההוראה בכלל ובחט"ב בפרט 0מביאות לכך שתלמידי חט"ב של ויצ"ו
הדסים מגיעים מוכנים כראוי ללימודים התיכוניים.
התמיכה 0הסיוע היומיומי והגיבוי של מנהל הכפר מר זאב טויטו יוצרים את התנאים הנכונים
לעשייה חינוכית בביה"ס.

אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

