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    :נכחו
  ראש המועצה  משה דדון

  מ ראש המועצה"סגן ומ  נימי יפה
  ש המועצהסגן רא  יוסי משה 

  אביעזר  גוטריימן אלחנן
  אדרת  יעיש דדון

  אשתאול  אריה עובדיה
  בית מאיר  כהן מקסים

  בקוע  ישראל אלוני
  בר גיורא  דוד בוזגלו

  גבעת ישעיהו  ברק כץ
  הראל  אבי פליישמן

  טל שחר  מיקי פרנקוביץ
  יד השמונה  יוסף בר דוד

  כסלון  שלום בוקובזה
  כפר אוריה  כפרי גל
  מוצא  עלית  צמחראובן 

  מטע  דדון נפתלי
  חמישהמעלה   אריאל יהודאי

  נוה אילן  עזי טלר
  נחם  שמאי ולני
  נחשון  חוה שפיר

  עין נקובה  עוודאללה מחמד
  עין רפה  ת ברהום'בהג

  עמינדב  משה מזון
  צובה  שמואל שני

  צור הדסה  גבאי רמי
  צלפון   ישראל גבאי
  צפרירים  רזיאלה קחו
  רעהצ  דליה יונאית

  קרית ענבים  זיוה גל
  רמת רזיאל  אלעמי אמיר

  רמת רחל  דוד דרומלביץ
  שורש  בראל רם

  ליאון שריגים  )בובי(יהושע משה 
  תעוז  נחמיה יוסף אברהם

  תרום  עזריאל צדוק
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    :חסרו
  אבן ספיר  ראובן שמעון

  אורה  יגאל אבדר
  בית זית  גבריאל נרדי

  בית נקופה  ד זהר שדה"עו
  גבעת יערים  יהודה בן אהרון

  גיזו  מוטי חן
  גפן  דוד כהן

  זנוח  שלומי סעדון
  ישעי  אלון ורדי

  לוזית  מיכאל ביטון
  ר"מבוא בית  ששון  סיידוף

  מחסיה  חיים בוזגלו
  מסילת ציון  רון דוד

  נוה מיכאל   הרשיש אברהם
  נוה שלום  איאס שביטה
  נחושה  קורש רחמים

  נטף  ניסים גדסי
  נס הרים  גדליה נוריאל

  ור'עג  מו'אברהם ג
  צור הדסה  קאופמן דן

  שדות מיכה  אביגדור כהן
  שואבה  אליה ענת
  תירוש  גבאי דוד

    
    :קהל

  קיבוץ הראל  ליאור אליאסף
    

    :משתתפים
  מזכיר המועצה  רענן אהרונסון

  גזבר המועצה  מתי קליגר
  מנהל אגף חברה ונוער  פיני תורן

  היועץ המשפטי למועצה  ד פנחס קובן"עו
  מנהלת אגף חינוך  שרונה בר נס

    
    

    :רשמה פרוטוקול
  מנהלת לשכת ראש המועצה  דורית אוחנה
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  :ר"הודעות יו .1
 17.2.11ביקור  שר  החינוך גדעון סער   1.1  
  . יואל ינון–מבקר פנים   1.2  
  2.3.11 שלום שמחון –ת "דיווח פגישה עם שר התמ  1.3  
  3.3.11ל קרן קרב "סיור מנכ  1.4  
  בית ספר עין רפה עין נקובה  1.5  

  .מלגות  1.6
  . פלוס50מועדון   1.7
  .ועדות גבולות  1.8

  
  . 9.2.2011אישור פרוטוקול מליאה מתאריך   .2
  
  .26.1.2011פרוטוקול ישיבת ועדת משנה לתכנון ולבניה מתאריך   .3
  
  . סמטת התמר, האלון, האלה, האורן: אישור שמות לרחובות במושב בית נקופה  .4
  
  2010עדכון תקציב מותנים   .5
  
  ים"אישור תבר  .6
  
  .2010 גרעון סופי –ים בגרעון לסגירה "תבר  .7
  
  .2010תברים בגרעון לסגירה שנת   .8
  
  2011אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לשנת   .9
  

  .תוכנית אסטרטגית לחינוך:  מרכזי לדיוןנושא  .10
  

  :ר"הודעות יו  .1  
  .מברך את רזיאלה קחו חברת המליאה החדשה של הישוב צפרירים  : משה דדון

  
לפתיחת קן של חטיבת בני מרגש טקס , במושב אשתאולביקור צוות בכיר אתמול התקיים   : משה דדון

ים " מדצ7וחרדים , מסורתיים, יםחילונים דתי, כחות תושבים מכל המגזריםונבהמושבים 
אבי פליישמן חבר המליאה של , .הורים גאיםבהשתתפות ו,  השוניםשמייצגים את המגזרים

אנו מאז כניסתו לתפקיד הצליח לעשות שינוי חיובי משמעותי , הוא מזכיר הישוב, קיבוץ הראל
ופועל  הכפפה רים את הם רבים ואביינהאתגרים במושב אשתאול ה, מודים לו על הסיוע הרב

ואנו עושים ,  של מטה יהודההילדים והנוער הם העתיד . אשתאולללא לאות לקידום מושב
  .רבות על מנת לקדם פעילות בלתי פורמאלית בכלל הישובים

  
  .ביקור  שר  החינוך גדעון סער  1.1  

ור ביקר במרכז במסגרת הסי ,יש לציין ביקור הסטורי ראשון של שר החינוךהשר ביקר במועצה   : משה דדון
הצגנו את , מרכז לאומנויות יד חריף בית ספר יסודי הרטוב ותיכון הרטוב, החינוכי בהר טוב

קבלנו הבטחות בנושא הבינוי השלמת הבינוי בבית הספר , המועצה ומכלול הצרכים הפדגוגיים
. םהסברנו את הצרכים הנובעים מהמרחקים בין הישובי, בניית   קריה חינוכית חדשה, הרטוב
. תוכנית האב לחינוך עם כל המשתמע והיא מהווה את העוגן להתפתחות של המועצה, הוצגה

היה , הנושא יובא להחלטת ממשלה , 3-4בקשנו להכניס את המגזר הערבי לחינוך חובה לגילאי 
  .ביקור מוצלח ומרשים

                          יקבלו מערכת  , קבלנו הבטחה שכל בתי הספר היסודיים שלנו, אחד מתוצרי הסיור    
  .  משמע מערכת מחשוב לכל הכיתות, תקשוב ומחשוב    

  
  . יואל ינון–מבקר פנים   1.2   

יצאנו למכרז , כל רשות חייבת מבקר ברשות, זו משרת חובה על פי החוק, משרת מבקר פנים  : משה דדון
תו כמבקר מועצה הוא יבצע את עבוד, נבחר יואל ינון שהיה ממונה על השכר במשרד הפנים

בנוסף על כך  יסייע לנו בבניית נהלים וכן , עבודתו תכלול גם ביקורות לועדים המקומיים
  . בתחום משאבי האנוש

  
  .יצעיד את המועצה קדימה, זה צעד מצויין למועצה, אני מכיר אישית את יואל  :בובי יהושע
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   שלום שמחון–ת "דיווח פגישה עם שר התמ  1.3
עד ,  מעונות יום15 -הגשתי בקשה ל, ודנו בנושאים הקשורים למועצה, ת"פגשתי עם שר התמנ  :משה דדון

לישובים בהפעלה שייכים מעונות היום ם בנית מעונות הדוהמועצה לא הגישה בקשה לקיהיום 
  .אמונה, ויצו, ת"נעמשל 

  
  3.3.11ל קרן קרב "סיור מנכ  1.4  

בנושא האומנות  מקיימים פעילויות קרן קרב, סים מטלוןל קרן קרב ני" סיור של מנכקיימנו  :משה דדון
בקרנו בבית ספר , קטיםיפרוי' בקשנו להכניס למגזר הדתי עוד מס, בגנים ובבתי ספרוהמוסיקה 
קרן קרב היא השקעה גדולה , ההשקעות בבתי הספר מניבות תוצרים, עין רפה, אבן העזר

  . והערכי בהיבט החינוכיומסיבית
  

   נקובה עין רפהבית ספר עין  1.5
,  והמנהל עם המוריםהתקיימה שיחה, ואלימותונדאליזם של יש בעיות רבות בבית הספר    :משה דדון

 - דיון מעמיק בנושא נדרש לקיים קבוצת אוכלוסייה שזו כמו כן ברור כי , במטרה להביא לשינוי
ן להציב  רעיוחשיבה עלההבמסגרת . ואופק מתקדם ואחרעתיד ה חשיב יצור ל במטרהחשיבה
 טובה  -בתי ספר יסודיים ' ניהלה בעבר מסאשר , מועצהמינהל החינוך ב שהיא עובדת ,מנהלת

  הצבנו מאבטחבמסגרת התהליך והמהלכים לפיתרון, לסייע לקידום בית הספר במטרה דוד 
הישגים ויעלה את הישובים הללו  להשקיע משאבים כדי להצמיח דור שישיג נדרשים אנו .נוסף

חברתי וזאת על ומהלך קהילתי ,  מובילים מהלך פנימיואנבמסגרת התהליך . הצלחהלמסלול ה
השקעה רבה זו לאחר שנים של חוסר השקעה בישובים אלו מתוך , מנת ליצור אוירה אחרת

כל זאת מתוך . רצון וכוונה לקדמם ולהביא אותם לרמה של יתרת הישובים במטה יהודה
החדש בשלבים בית הספר . הישראלית וממטה יהודהמהחברה בלתי נפרד הם חלק ההבנה כי 

כאשר השיקול . עיתוי המעבר למבנה החדש יקבע מתוך מכלול השיקולים, אחרונים של בניה
לאפשר מעבר לאחר יצירת פלטפורמה ניהולית מתאימה לעידן ולמטרות החדשות , המרכזי

  .אותם הצבנו כמטרה במגזר הערבי
  

  מלגות  1.6
 להפוך זאת ומתוך כוונה,  אנו ממשכים גם בשנה זו,ילות שהתחלנו בשנה שעברהכהמשך לפע  :משה דדון

בועדי הישובים , פרסמנו בעיתונות, חלוקת מלגות לכלל הסטודנטים של המועצה. למסורת
 בקשות 940 הוגשו ,הצבנו קריטריונים להגשה, אפשרות להגיש בקשות למלגותעל ובמזכירויות 

באולם המופעים מלגות החלוקת חגיגי ל יתקיים טקס 3.4.11  בתאריך.שעומדות בקריטריונים
  .ההרשמה נסגרה.  הסטודנטים של המועצה940אנו גאים ומצדיעים לכל ,  בצרעה

  
   פלוס50מועדון   1.7

 50 הוקרה לגילאי , ת פעמיים בשנה באולם המופעים בצרעה פלוס מתקיימ50מועדון פעילות   :משה דדון
יתקיים מופע אומנותי של , החברים מוזמנים להשתתף, האזורפלוס על תרומתם להתפתחות 

  . ההרשמה באגף חברה ונוערשלומי שבת
  

  ועדת גבולות  1.8
   ל משרד הפנים שוקי " מנכעםרמת רחל הקשורה להיום התקיים דיון בנושא ועדת גבולות *     :משה דדון

  .ורכבות של הנושא ומודעים למ להסכמהנסים להגיעבכל ועדות הגבולות אנו מ,  אמרני
  

  .ואנו בדרך להסכמות, תקיים דיון אחרון של הועדהי 10.3.11 מחר –ועדת גבולות טלזסטון *     
  .סטון-   עם טלז    

  
 להסכמות ומנגד מנסים להגיע יתקיים דיון בעוד שבועיים אנחנו –ועדת גבולות בית שמש * 

  .נערכים משפטית
  

  כח אדם  1.9  
כל עזיבה היא בהסכמה תוך תובנות והבנות ולפי הצרכים , דיעה על עזיבתהד שרית גל הו"עו  :משה דדון

  .התואמים למועצה
  

אנחנו ורענון  לקיים שיחה 60שעבר את גיל עובד בקשתי מרענן מזכיר המועצה לפנות לכל מי 
  .את הארגוןולהצעיר המטרה לייעל , רוצים לאוורר מדרג של עובדים

  
  תביעות משפטיות  1.10  

תביעות שנמשכות שנים רבות וגוזלות זמן יקר , סיים לקדם וליםמנסשאנחנו תביעות ' יש מס  :משה דדון
למשל . מתוך שאיפה למזעור נזקים למועצהמהמועצה המטרה לסיימם בצורה הכי טובה ו

, גילנו גניבה של חשמל וחיבור לחשמל של המועצה, תביעת שכונת עין חמד שנמשכת שנים רבות
 להטיל אני אנחה את ועדת בנין ערים.  מקביל הגשנו תביעה במשטרהתקנו את החשמל ובינ
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אחרי התביעה אנו מובילים תהליך של תכנון . כל מי שגר בעין חמדל קנסות ולהגיש צו פינוי
  . שההשקעה תחזור אלינומתוך מטרה 

  
  . 9.2.2011אישור פרוטוקול מליאה מתאריך   .2

  .לאשר: הוחלט    
  

  .26.1.2011משנה לתכנון ולבניה מתאריך פרוטוקול ישיבת ועדת   .3
  .לאשר: הוחלט   

  
  . סמטת התמר, האלון, האלה, האורן: אישור שמות לרחובות במושב בית נקופה  .4
  .לאשר: הוחלט   

  
  :2010עדכון תקציב מותנים   .5

 בעודף 2010ח מסיימים את שנת " מש1.5 מראה עודף של 2010ח רבעון אחרון של שנת "דו  :מתי קליגר
הפחתות תקציביות ממשרדי , וזאת למרות כל מיני הוצאות בלתי צפויות שקרו במהלך השנה

הגביה ' וזה בזכות עבודה מסיבית של מח, ממשלה שונים שקראו בחודש נובמבר דצמבר
ובגביית חובות וסגירה של הסכמי פשרה שאפשרו , בחודש דצמבר בשיתוף הלשכה המשפטית

  .ח"במליאה הבאה יוצג לפניכם הדו, ל"להביא את המועצה לעודף הנ
  

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף  סעיף' מס
 0 600- 600 מותנה-רזרבה למימון פעולות 1995000/960
 3,600 600 3,000 עבודות קבלניות-ביוב 1972000/751

 3,600 0 3,600 כ הוצאות"סה 
  .לאשר: הוחלט   

  
  :ים"תבר  .6
  

     בורה שיפוץ מבנה תח- 3883תבר  6.1
  תקציב לאחר עדכון עדכון מתקציב  תקציב מקור מימון 
  500,000 100,000 400,000 קרנות הרשות 
  500,000 100,000 400,000  כ"סה 

 

 
  . לאשר:הוחלט

     
      ה שיפוץ" אנדרטת הל- 3819תבר  6.2
  תקציב לאחר עדכון עדכון מתקציב  תקציב מקור מימון 
  205,000 35,000 170,000 משרד הבטחון 
  205,000 35,000 170,000  כ"סה 

 

 
  . לאשר:הוחלט

     

6.3 
ד צור "ס ממ" בי- 3871תבר 

      המזלג/הדסה
  תקציב לאחר עדכון עדכון מתקציב  תקציב מקור מימון 
  3,539,094 4,335,906- 7,875,000 משרד החינוך 
  2,042,941 1,404,941 638,000 קרנות רשות 
  5,582,035 2,930,965- 8,513,000 כ"סה 

  
  . לאשר:הוחלט   

  

6.4 
 בניית אולם גביה לרווחת - 3838תבר 

  התושבים

 עדכון מתקציב תקציב מקור מימון 
תקציב לאחר 

 עדכון
 600,000 200,000 400,000 קרנות הרשות 
 600,000 200,000 400,000 כ"סה 

  
  .לאשר: הוחלט   
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  2010 גרעון סופי –רעון לסגירה ים בג"תבר  .7

        
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב ר"שם תב ר"תב' מס ' מס

 2,726 2,750 5,476 5,500 כריזה.מ-ס מתתיהו"ביה 3145 1
 אין -גרעון סופי 

 התחייבות משרד החינוך

 2,632 2,750 5,382 5,500 כריזה.מ-הדסה.ס צ"ביה 3146 2
ין  א-גרעון סופי 

 התחייבות משרד החינוך

3 3292 
רכישת ציוד וריהוט עין 

 גרעון סופי  3,651 50,000 53,651 50,000 רפא

4 3329 
שיקום רשת -מוצא עלית

 גרעון סופי  69,471 438,075 507,546 525,000 2003מים 

5 3354 
עדכון אורכים -הר ארד

 140,097 1,482,063 1,622,160 1,690,555 כביש

 אין -פי בתבר גרעון סו
התחייבות הסוכנות 

 היהודית

6 3457 
גידור חקלאי -נחושה
 גרעון סופי  32,000 128,000 160,000 160,000 בטחוני

 65,034 186,635 251,669 258,235 גידור בטחוני-בית נקופה 3461 7
 סוכנות -גרעון סופי 

 היהודית

 49,175 668,448 717,623 671,100 ציון.י מ"בניית ג 3489 8
 אין -גרעון סופי 

 התחייבות משרד החינוך

 2,460 9,840 12,300 25,000 מבצע חינוך לנקיון 3492 9
אין התחייבות -גרעון סופי

 הסביבה.הא.מ

 114,192 1,719,681 1,833,873 1,675,000 בינוי דברת 3498 10
 אין -גרעון סופי 

 התחייבות משרד החינוך

 6,825 143,175 150,000 150,000 שיקום תשתיות-גפן 3499 11

 אין -גרעון סופי 
התחייבות משרד הבינוי 

 והשיכון

12 3506 
גידור -טוב.ב ה"חט

 3,350 3,348 6,698 59,900 ושערים
 אין -גרעון סופי 

 התחייבות משרד החינוך

 491,613 4,834,765 5,326,378 5,275,790 כ"סה     
ל מול "סגירת הגרעון הנ

 קרנות הרשות
  

  לאשר :לטהוח
       
  2010ים לסגירה שנת "תבר.   8
 

 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב ר"שם תב ר"תב' מס ' מס
 לסגירה 0 39,854 39,854 40,000 מפת מועצה 3321 1
 לסגירה 0 77,143 77,143 77,143 פסי האטה-מסילת ציון  3369 2
 לסגירה 0 2,881,441 2,881,441 11,930,000 שלב ב-ב הר טוב"חט 3397 3
 לסגירה 0 157,190 157,190 340,000 בתי עלמין 3414 4
 לסגירה 0 1,424,793 1,424,793 1,424,794 מענק תגבור ביוב 3430 5

6 3432 
ס "מבנים יבלים ביה

 0 90,725 90,725 220,000 2רפא .ע
יתרת התחייבות -לסגירה
 בוטלה

 0 0 0 1,000,000 ס עין כרם"ביה 3436 7
אין התחייבות -לסגירה

 החינוך.מ

 0 152,496 152,496 163,900 שמירה על הנקיון 3512 8
אין התחייבות -לסגירה

 הסביבה.הא.מ

 0 0 0 26,800 גיודר ושערים-רחל.י ר"גנ 3505 9
אין התחייבות -לסגירה

 החינוך.מ

10 3515 
שיפור הבטיחות בהסעות 

 0 0 0 220,000 תלמידים
יבות אין התחי-לסגירה

 החינוך.מ

11 3517 
ס "בניית פינת עבודה ביה

 0 0 0 70,000 עין רפא
אין התחייבות -לסגירה

 החינוך.מ

12 3518 
ס "בנית פינת עבודה ביה

 0 0 0 105,422 הדסה.צ
אין התחייבות -לסגירה

 החינוך.מ

 0 0 0 25,000 רפא.ס ע"מחשבים ביה 3437 13
אין התחייבות -לסגירה

 החינוך.מ
 לסגירה 0 75,974 75,974 71,111 2010בטיחות בדרכים  3850 14
 לסגירה 0 133,441 133,441 111,250 בטיחות בדרכים  3811 15
 לסגירה 0 197,686 197,686 200,000 צלפון שיקום כבישים 3709 16

   0 2,075,115 2,075,115 3,638,277 כ"סה     
  

  .לאשר: הוחלט  
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  2011יב ועד מקומי לשנת אישור היטל מיסים ותקצ  .9

  
  מס ועד מקומי       
  (*)ר "מגורים למ סך התקציב   הישוב 'מס 
  9.27 1,806,383 רמת רחל 1 
  6.28 217,000 ור'עג 2 
  14.45 267,000 כסלון 3 
  9.13 201,000 גיזו 4 
  11.41 661,000 מסילת ציון 5 
  9.68 818,000 מעלה החמישה 6 
  

  . לאשר:הוחלט  
  

,  באמצעות תקציב איזון הישוביםשל  התקציבלהשלמת פעריתוכנית בקשתי מרענן לייצר   :  משה דדון
תקציב המינימום ייתן  .ח" אש400 -מום לישוב שנושק לילייצר תקציב מינלשם כך נדרש 

 הרעיון הוא ליצור בסיס שוויוני בפעולות. ביטוי לפעולות אותם אנו חושבים שיש לבצע בישוב
רוצה אני . הבסיס שאנו רואים בהם פעולות חיוניות על מנת לייצר איכות חיים טובה יותר

,  בעלי התקציב הנמוך שאינו מאפשר לקיים פעילות מינימום בסיסיתלסייע לישובים הקטנים
במקביל אנו פועלים מול משרד  .ישובים שלא יכולים להמשיך בפערים אלו 15  -מדובר בכ 

   .ות את מיסי הועד הנמוכים במספר ישוביםהפנים במטרה להעל
  

  .מה לגבי מענקי איזון שהמועצה מקבלת    : ישראל אלוני
  

  .מסכים שצריך לעזור לישובים   : עזרי צדוק
  

  . צריך לסייע לא רק בכסף  :אבי פליישמן
  

 ועד  מהארנונה של המועצה לפעמים אני רואה מיסי30%ח מבקר שכתב שלא יעלה על " יש דו  :מקסים כהן
  .צריך לבדוק זאת, ח" ש20מי של ומק     

  
  הקביעה המדוברת מתייחסת להטלה הראשונה ועל ישובים  , שקיימות שנים רבותהחלטות אלו   : משה דדון

  בישובים אלו העלאות הקבועות בחוק ההסדרים , 30%                           בהם הוטל המס עוד בטרם ההחלטה על 
            העלו ומעלים את תעריף המס אל מעבר להגדרה זו                  

  
  . החלשיםוביםצריך לסייע ליש, אתה צודק בדרכך  : שמאי ועלני

  
   .צריך גם להשקיע בכח אדם מתאים בישובים, עה בכסףאם המועצה משקי  :  ישראל אלוני

  
  .המועצה תביא הצעה מסודרת למליאה  : משה דדון

  
  .סקת מזכירלתמוך בהעמציע    :ברק כץ

  
  .אכן זה סייע וקידם את הישובים, שוב ישובים ניסינו פיילוט של מזכיר לי2 - ב  :משה דדון

  
  

  .תוכנית אסטרטגית לחינוך: נושא מרכזי לדיון  .10  

  
אנחנו , במסגרת זו,  חודשים8 –המועצה שוקדת על התוכנית האסטרטגית לחינוך למעלה מ   :משה דדון

בשיתוף של הנהגות בתי , התהליך כולו בוצע, נוי המיפוי בבתי הספרעוברים תהליך ארוך של שי
  . ובוודאי המליאהועדי הישובים ונציגי הורים מכל הישובים והמגזרים, הספר וועדי הורים

  
  .אני מבקש להציג לחברי המליאה את התוכנית
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 הנתונים של בתי המצגת  מפרטת את,  התוכנית האסטרטגית לחינוךציגה את עקרונותמ  : שרונה בר נס
 על וברמד, ל האוכלוסייהודיעוברים מהפכה מבחינת צפי גאנו . הספר במועצה ואת צפי הגידול

 אנו משתפים את כל הישובים שעוברים ,נצטרך לתת מענה לכולם,  ומגווןאוכלוסייה חזק הרכב
  .התהליך הוא מוסדר ומובנה לכל אורכו,  תהליכי שינוי

  
ואת העומסים הגדולים , ות הצפויות במידה ולא נעשה את השינוי בחינוךמסביר את התוצא  :משה דדון

יש התלבטויות רבות , בחינוך הדתי הזרמים הם מגוונים ורבים. הצפויים על מוסדות החינוך
  . נצטרך להכין מערך מתאים בהתאם לתוכנית המיפוי,  יותר שניםחהמיפוי ייק, בחינוך זה

  
מאמין שיש ליצור מציאות שלכל ילד יש , בת הילד והתושבוחשובה לי טו, החזון הוא המניע  

מנגד יש דור שלם תמים של ילדים שסומך עלינו ההורים ואנשי השלטון , האפשרויות להתפתח
. את הילדים, אנו נעמיד את החשוב ביותר במרכז, שנייצר בשבילו חברה סבלנית ומקבלת

גשוגם של ילדינו ולחיזוק תהליך של החינוך הינו כלי מרכזי ליצירת פלטפורמה לפיתוחם וש
כולנו שותפים בחשיבה ובקבלת ההחלטות תוך ראיית הפרט והכלל ומתוך . בינוי קהילתי

  .קהילה שוויונית לכל תלמידי מטה יהודהליצירת  םאנו זורעים זרעי. אמונה ושליחות ציבורית
  

ור דרך ונמשיך לעבוד קשה ולאחר מקווה שזה א, ישר כח על העשייה של אגף חינוך והמועצה  :בהגת ברהום
  .תקופה נקטוף את הפירות

  
לצערי האזור שלנו לא כולו בנוי מאותה רמה של יכולת , מברך על הכנת התוכנית האסטרטגית  : עזרי צדוק

קהילתית להכין תוכנית צריך במסגרת , גית מבחינת ההוריםקליטה של התוכנית האסטרט
 ה חסרליוכמו כן , יך את עזרת ההורים שיהיו מעוריםצר, להנחיית הורים לקבל את השינויים

  .סביבהמולדת והלא ראיתי בפירוט אהבת ה, לי קצת נשמה בתכנית
  

  . נושא יהדותכמו כן מוטמעבכל מדינת ישראל , ערך קייםהתהליך של חיבור ההורים הוא מ   :משה דדון
  

' יש מס, ישיבות' התקיימו מס, עשייהאני נחשף ל, אני חבר בועדות של התוכנית האסטרטגית  : יעיש דדון
הגיע הזמן לתת טיפול ,  לא ידוע היכן לומדים400לגבי החרדים כמעט , מגזרים ורמות שונות

  .צריך לתת דגש גם על האוכלוסייה הדתית. לכל האוכלוסייה הדתית והחילונית
  

מערכת החינוך . הדתיזו רעידת אדמה בייחוד בסקטור , מבקש לברך את כל הנוגעים בדבר  : מקסים כהן
 זה .זה והוא הצעד הכי נכוןכזה עוז לעשות צעד ,  קרסה במערכת הדתית ונשלחנו לשדות זרים

צריך להעביר את המסר . חלום שלי שמערכת החינוך צריכה לקבל את מלוא המשאבים
אני גאה בבתי הספר של מטה יהודה מושקע הרבה כסף וחינוך טוב ומקווה שלא . לישובים

  .שדות זריםנרעה ב
  

חשוב שיהיה משוב או קבוצה שתלווה את , ידמוגראפלתוכנית שמתגבשת מדובר גם על מהפך   :גל כפרי
אנחנו משקיעים במוסדות חינוך מבחינה כספית יש גם נגיעה בצוות . העבודה ואת ההתפתחות

  .להשקיע בצוות החינוכי זה חשוב הוא המנהיג הוא שמוביל, החינוכי
  

אנחנו משקיעים בצוות  .שנים' ר איציק כהן שילווה מס"של ד, בקרה ומדידה מקצועיתתהיה   :משה דדון
, מנהל טוב וצוות טוב מוביל למעלה, כל חדרי המורים קבלו תקציב אישי למיזמים, החינוכי

  .אם צריך להיות בוטים נעשה את השינוי הנצרך
  

  .ימים בגרותהאם אין כיוון מקצועי למגמות לתלמידים שלא מסי  :יוסי בר דוד
  

שנים יפתחו מגמות ' אין ספק שבטווח של מס, כדי לפתוח בית ספר מקצועי צריך תלמידים  :משה דדון
  .מקצועיות בבתי ספר

  
  ?יש בעיות של הרחבות ,  ם והנכנסיםהישובים העוזבי' לא ברור מס, לגבי הר טוב: אברהם נחמיה

  
  .  זו לא החלטה שנקבל עכשיו,ות אם צריך עוד בית ספרבטלוהתיש דילמה   :משה דדון

  
  ?האם התייחסו בנתונים , ר בצפריריםלגבי בית הספ  : ברק כץ

  
לא נותן , מוכר שאינו רשמיבית הספר הוא זו יוזמה של הורים ,  בצפרירים"קרוב"בית ספר   :משה דדון

  . אנחנו לא מתקצבים, אלו במועצהכהוא נקודתי יש מקום לבתי ספר , פתרון אזורי
  

 2לחבר  עלה לי הרעיון ובאזור התעשייה, לפני כחודשיים הצוות האסטרטגי סייר בהר טוב  :  מיראלעמי א
כל אלה יכולים להתחבר יחד להכשיר תלמידים , וחושב שחסר חינוך טכנולוגי מקצועי, חזונות

צריך מחשבה עם , שאר באזורישלא יהיו רק בוגרים מצויינים אלא גם שיהיה להם רצון לה
  . כמוקד חינוכי תעשייתי חזון לעתיד
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בית ספר , הרעיון הינו רעיון נכון ונבחן את מימושו על בסיס אותו רעיון אנו עשינו חיבור אחר  :משה דדון

  .אנו משתפים דוקטורנטים לרפואה שמלמדים בבית הספר, קרוב לבית חולים הדסה, עין כרם
  

  .המכללההתחלנו מהלך בבית ספר עין כרם בתוך מעבדות   :שרונה בר נס
  

אני לא רואה התייחסות לחינוך , אני מברך את הצטרפות ישובי המזלג לבית הספר בצור הדסה   :רמי גבאי
  .המיוחד

  
  .החינוך המיוחד הוא סוגייה מורכבת ואנו נתייחס בהתאם לצרכים  :משה דדון

  
  . אישור התוכנית האסטרטגית לחינוךלאשר פה אחד:  הוחלט  

  
נו יכולים אנח, בעבר היו מאבקים רבים בנושא החינוך, ה ובהנהלת המועצהאני גאה במליא  :משה דדון

אני מודה לחברים שמקשיבים ומובילים דיון שהיום פוליטי מעל לכל ויכוח להתגאות שהחינוך 
  .אבל הכיוון ברור, טועים בהווה ונטעה בעתיד, אין ספק שטעינו בעבר, זה סיכומו

  
אין ספק שנבנה מערך , ים בצרעהעת הסכם אולם המופמקווה שבמליאה הבאה נביא לאישור א  

  .ערכי הן בפן החברתי והן החינוכי
  
  

   19:10הישיבה ננעלה בשעה     
  
  
  

    __________            ____________  
  משה דדון            רענן אהרונסון    
  ראש המועצה            מזכיר המועצה    
      

 
  
  
  
  


