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 .28.07.2020מיום  504פרוטוקולי מליאה אישור :  1סעיף 
 

 
 מברך את הנוכחים לרגל ראש השנה ומציג בפני כולם את סיגלית הלל מנהלת מח' החינוך הנכנסת. משה. ל:

מבקש  .28.07.2020מיום  504וכן את פרוטוקול המליאה  505 סוקר את סעיפי ההזמנה למליאה דורון:
 .504מהמליאה לאשר את פרוטוקול 

 
 .28.07.2020מיום  504 פרוטוקול מליאה מס' החלטה: המליאה מאשרת את

 
 
 

 סיגלית. -היכרות עם מנהלת החינוך  :2סעיף 
 

 מבקש מסיגלית להציג עצמה בפני המליאה. :משה. ל
מבקשת להודות למשה על האמון שנתן בי וכן לרבקה על עבודה מקצועית מצוינת שעשתה במועצה  סיגלית:

פנים ע"י כולם והאווירה כולה במהלך שנות עבודתה במערכת החינוך. התקבלתי בשמחה ובמאור 
פק שזהו מודלינג ראוי עבור אין לי ס מהמזכירות ועד למנהלי המחלקות. - משפחתית, חמה ונעימה

 מנהלי בתיה"ס ונכס משמעותי למערכת.
 עסקתי בעבודות מטה ת נשואה ובן סטודנט.ב -שנה, אם לשני בוגרים  30-הנני אשת חינוך למעלה מ
ניהלתי את  -תי כסגנית מנהל מינהל החינוך, במקביל בסיומה שימש -פ"ת שונות במערכת החינוך ב

שנים, צמחתי במערכת  7שנה ולפני כן הקמתי וניהלתי את אגף החינוך המיוחד במשך  12האגף היסודי 
 חינוך עצומה בהיקפיה וחיפשתי מקם קטן בו אוכל להשפיע על הילדים.

וך שבה ולכן אעדיף לפרוס בפניכם את עיקרי התפיסה חזון חינוכי נבנה עם הקהילה ועם אנשי החינ
 החינוכית שלי, שתהווה בסיס לשיח ולדיאלוג עם קהילת המועצה.

בותית לימודית, תר -שנות ומענה לשונות בכל הרמות מנהיגות, חד -אבני הדרך המרכזיים בתפיסתי הם
   ודתית.

כאשר  -ה בחכמת ההמונים כאבן יסוד עקרון משמעותי מנחה בעבודתי הניהולית הוא השותפות, מאמינ
 רכזו.במ -ההורים במגרש העשייה החינוכית והילד 

תן מענה לקוגניציה לצורך לימודים לא עוד רק מ -מבקשת לקדם תפיסה הוליסטית במערכת החינוך 
 -אקדמאיים, או עיסוק במיומנויות כלכליות לצורך תעסוקה, אלא קידום תפיסה של צמיחה כוללת 

 ורות הכח של הילד כדי שיביא לידי ביטוי את יכולותיו ויביא תועלת לעצמו ולחברה. הכוונהחיפוש מק
 בעיסוק אמיתי ברווחתו הרגשית של הילד לקידומו בהשגת יעדיו.

קצועי המקיים משדה חינוכי  -חבל יבנה ומצאתי בה עוצמות לא מעטות  ה האזוריתהגעתי למועצ
ערכי, המושתת על כבוד הדדי  אקלים עבודה -נים ובעיקר חדשנות פדגוגית, הישגי בגרות מצויי

רבקה הקימה  -פקידם על הצד הטוב ביותר ממלאים את ת -ה כולם עובדי המחלק -ומחוייבות פנימית 
מחלקה לתפארת. מבקשת לציין את עינת, נמרוד, אמיר, ואודליה המשמשת יד ימיני ולמעשה סגנית 

 לכל דבר.
אשונה עלי לערוך שינויים אלא רק לדייק את ראינני סבורה שבשנה למרות ש -אתגרים מסתמנים 

הנעשה בשטח, אתמקד השנה בשיפור ההישגים הלימודיים עקב שנת הקורונה באמצעות מיפוי הישגים 
 , העולים לחטיבה.ו -בעיקר לכיתות ה  -

ב יעדים עוד אבקש להקים גוף הנהגה בראשות משה ליבר שיבחן את החזון החינוכי הרשותי ויצי
 לכל אחד ממהם.  DNAלקידום ואעסוק גם במיתוג שני בתיה"ס היסודיים ויצירת 

 מאחלת לנו הצלחה בדרכנו המשותפת.
 מודה לסיגלית ומאחל לה הצלחה. משה. ל:

 מבקש לברך את סיגלית שמשבחת את קודמתה ומאחל לך הצלחה. יקי:
בהמשך לדברי סיגלית אדבר על פתיחת מערכת  רבקה הקימה את המחלקה וניהלה אותה חמש שנים.  משה. ל:

 החינוך.
 סיגלית אמרה שהיא הולכת להתמקד על מה שרציתי להעלות.  ברכות. גבי:
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 אישור תשלומי הורים  בגני הילדים.:  3סעיף 
 

י, אנו מאשרים רק סוקר את הנושא ומבקש מהחברים לאשר את הסעיף. מאז שביה"ס הפך לניהול עצמ :דורון
את גני ילדים.  אנו גובים חצי שנתי עד להחלטת המדינה בנוגע לחלק השני.  הגבייה למחצית הראשונה 

 ₪. 225.-היא סך של 
לפי הפירוט המאושר בחוזר ₪.   255תעריף האגרה לגני הילדים במחצית הראשונה של שנה"ל תשפ"א יעמוד על 

 :מנכ"ל של משרד החינוך לשנת הלימודים

 

 

 

 

 

 

 

לסכומים   בנוסףשים לשלם אחד מיישובי חבל יבנה מתבק אינההורים לתלמידים שכתובתם בתעודת הזהות 

 ₪. 667לעיל אגרת חוץ על סך 

 
 באמצע השנה נאשר את החלק השני? גבי:

ולא במיידית, בינתיים אנו  כל הסכוםכן. מבחינת תקציבים זו תהיה שנה מאתגרת. הם משפים לא ב דורון:
 נכנסים לגרעונות.

 
 

 הראשונה של התשלום.תשלומי ההורים בגני הילדים למחצית החלטה:  המליאה מאשרת את 
 
 

 שה, סיגלית )עדי?(מ -וב המתנ"ס  דיווח על פתיחת שנת הלימודים ושיל:  4סעיף 
 

מזכירת ביה"ס בבידוד מאחר  קורים אירועים בבי"ס נועם. זה בינתיים לא משמש שם את הלימודים. ל: משה.
 ובעלה חולה מאומת. מורה למתמטיקה גם היא בבידוד עם הבן שלה.

 ו באולפנת ישי יש מורה עם תלמידה חולה וכל  הכיתה בבידוד.אצלנ יקי:
 היכן הבידוד? אלישע:

 המורה בבידוד בביתה ואת התלמידות החזרנו כי אין מורות. יקי:
 פלך חוזרות מבידוד לביה"ס מחר. דורון:
 ים.ימים, תלוי בגורמ 5ימים ואחרי החגים אולי  6לומדים ד החגים ב' ע-תלמידי כיתות א' :. למשה

 ימים. 5החגים ילמדו  ימים,  גם אחרי 5 ד החגים לומדיםע ד' -תלמידי כיתות ג'
 ימים. 5ימים,  אחרי החגים ילמדו  3'  עד החגים לומדים ו-תלמידי כיתות ה'

 הכל תלוי בסגר. לקראת החורף לא יהיה פשוט. משה. פ:;

 חיות. . ההסעות יתקיימו לפי ההנzoom-צריכים להתארגן ללמוד ב ל: משה.
 איך הסתדרתם מבחינת איכלוס כיתות? יקי:

מהסתדרות המורים חצינו כיתות. קבוצת יבנה עזרה מאוד. נתנו לנו אולמות ללמידה ואז הגיעה הנחיה  משה. ל:
  משטח ביה"ס. לא לצאת

 בבי"ס עמיח"י הסתדרנו יפה. סיגלית:
 מי התנגד ליציאה? עמית:

מאמצים גדולים, זה לא תלוי בנו. המתנ"ס מקיים פעילויות בימי  עושיםאנחנו  .המוריםהסתדרות  ל:. משה
כאשר לא מתקיימים לימודים. הקפסולה בתוך היישוב טובה יותר מהאיחוד בביה"ס.   שישי ביישובים

 אחרי החגים נדון בשילוב של המתנ"ס.
 
 
 
 

  תב"רים:: 5סעיף 

  תשלום פירוט התשלום
 תשלום לשנה שלמה ₪  49 ביטוח תאונות אישיות

  ₪  60 טיול
תשלום עבור מחצית  ₪  36 סל תרבות

 ראשונה
תשלום עבור מחצית  ₪  110 (2קרן קרב/ תל"ן )

 ראשונה
   255₪ סה"כ:
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אנחנו צריכים לאשר את השלמות ם לעיל, ירים הרשומ"דורון: המליאה מתבקשת לאשר את כל השינויים בתב

 התב"רים שאושרו מזמן וחרגו מהתקציב.

 כמה כסף בסך הכל? יקי:
 אלש"ח. 600-כ משה. פ:

 אלש"ח.  השאר זה תוספת לתב"רים. 005-יש גם הקטנה,  לפי החישוב כ דורון:
 

 יש כסף בשביל זה? משה. פ:
 כן,  לא הרבה. דורון:

 דים, מהיכן הכסף?פרסמו מלגות לתלמי משה. פ:
חלקית מהמועצה. זה לסטודנטים בלבד עבור שעות שנותנים לקהילה. אנו מבקשים ממפעל הפיס  דורון:

 שיפוי.
 , לא סיימו?738תב"ר  גבי:

 זה סעיף תקציבי להעביר בכדי לסגור.  הם חרגו. דורון:
 כמות הילדים. ירה בבני דרום שהפכנו אותה לגן ילדים שלישי בגללד - 752ב"ר ת -סעיף ט' 

 הקטנה וסגירה.  העבודה הסתיימה בקיץ האחרון.
 למה הכסף עבור הפרוייקט לא יוצא מבית גמליאל לא משלמים בעצמם אלי:

 זה פרוייקט שמגיע לבית גמליאל. דורון:

 

 אושר מק.ע.פ ₪  25,716תוספת חדרים במועצה הגדלה   -  708 .א
 אושר מק.ע.פ₪ אלף  100פיתוח תשתיות ציבוריות הגדלה  -  700 ב.
 אושר מק.ע.פ₪ אלף  30-שינוי שם מתחם ספורט קב' יבנה לסטודיו בקבוצת יבנה, הגדלה ב -  721 ג.
 אושר מק.ע.פ₪  2,223בניית כיכר בג. וושינגטון הגדלה  -  733 ד.
 אושר מק.ע.פ₪  110הגדלה   -שיפוץ חצר בית ספר על יסודי  -  735 ה.
 אושר מק.ע.פ₪  7,489ספורט ב"ד  הגדלה שיפוץ אולם  -  737 ו.
 אושר  מק.ע.פ₪  135,274הקמת שחבקים בישובים  הגדלה  -  738 ז.
 אושר  מק.ע.פ₪ אלף  200שיפוץ חצר עמיחי  -  745 ח.
 אושר לק.ע.פ ₪ 51,374גן זמני בבני דרום הקטנה  -  752 ט.
 אושר, ר"סגירת תב –חוקי עזר -  667 י.

  , אושרמק.ע.פ₪ אלף  100הגדלת תב"ר  –מועדון נוער ב"ג  - 695  .יא
 
 

 ומזמין את הנוכחים להרים כוסית. מברך את הנוכחים לכבוד ראש השנה משה. ל:
 

 אומר דבר תורה ודברי ברכה לחברים לרגל ראש השנה. יקי:
 

 .סוגר את הישיבה ומודה למשתתפיםמשה 
 
 
 
 
 

 אני  מאשר,           
 

 

 משה  ליבר                                       
 
 
 

 הדסה אברהם :רשמה
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