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  2939/מה           מספרנו                         
  

  
 12/12/12/12/09/09/09/094444/מיום מיום מיום מיום     2012201220122012ת ת ת ת  במנין לשנ במנין לשנ במנין לשנ במנין לשנ8888----פרטיכל ישיבת מועצה הפרטיכל ישיבת מועצה הפרטיכל ישיבת מועצה הפרטיכל ישיבת מועצה ה

        
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים  
  מ ראש המועצה" מ-    מר חיים גל      
   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב      

   חבר מועצה -    מר לב בינמן
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט
   חבר מועצה-    מר יוסי ניסן

   חבר מועצה-    מר יעקב שנחה
  

   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא   : חסרים
   חבר מועצה-    מר נסים פרץ      

  
   מנהל הכפר אשל הנשיא -    מר עוזי תפוחי   :נוכחים  

   יועץ משפטי-  ד יצחק ששון "עו
   מבקר המועצה-   מר שמואל לביא      
  מ גזבר המועצה" מ-    ליליאן אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב      
   מהנדסת המועצה-    חנה חרמש' גב      
   מנהל שירותי החירום-    י מלכהמר דנ      
   מנהלת לשכה-    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ-   עדנה זטלאוי' גב      

  
        ....היכרות עם מר עוזי תפוחי מנהל הכפרהיכרות עם מר עוזי תפוחי מנהל הכפרהיכרות עם מר עוזי תפוחי מנהל הכפרהיכרות עם מר עוזי תפוחי מנהל הכפר. . . . 1111  : על סדר היום  

 

        3333/07/07/07/07/12/12/12/12 מיום  מיום  מיום  מיום 7777/2/2/2/2אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה . . . . 2222                

 

        ....דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה. . . . 3333                

 

         לנציגת הועדה המקומית  לנציגת הועדה המקומית  לנציגת הועדה המקומית  לנציגת הועדה המקומית בבבב""""אישור מהנדסת הועדה המקומית לתואישור מהנדסת הועדה המקומית לתואישור מהנדסת הועדה המקומית לתואישור מהנדסת הועדה המקומית לתו. . . . 4444                
        ....בבבב""""לחוק התולחוק התולחוק התולחוק התו' ' ' '  א א א א109109109109   בועדה להשלמת תכניות לפי סעיף    בועדה להשלמת תכניות לפי סעיף    בועדה להשלמת תכניות לפי סעיף    בועדה להשלמת תכניות לפי סעיף                 

 

 .30303030/06/06/06/06/12/12/12/12ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום """"דיון בדודיון בדודיון בדודיון בדו. . . . 5555                
 

        ::::ריםריםריםרים""""אישור תבאישור תבאישור תבאישור תב. . . . 6666                
  .רים לפי רשימה מצורפת"סגירת תב  . 6.1      

 

  מהקרן לעבודות  ₪ 15,000- שיפוץ מקוואות ב– 253ר "הגדלת תב  . 6.2      
 .פתוח    
 :במימון ₪ 50,000ס " ע7/09/10 מיום 7/2010ר אושר בישיבה "בהת    
  המשרד לענייני דתות ₪ 15,610    
  קרן לעבודות פתוח ₪ 34,390    
  . 65,000₪ר יעמוד על סך "לאחר ההגדלה התב    
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  :במימון ₪ 76,530 סימון והתקני בטיחות על סך – 257ר "הגדלת תב  .6.3     
 ורהמשרד התחב ₪ 53,571    

  קרן לעבודות פתוח ₪ 22,959    
  :במימון ₪ 53,000 על סך 8/12/10 מיום 10/2010ר אושר בישיבה "התב    
  משרד התחבורה ₪ 24,120    
  קרן לעבודות פתוח ₪ 29,880    
   129,530₪ר יעמוד על "לאחר ההגדלה התב    

  
  ח "ש1,538,000 הקמת מועדון פיס לפעולות נוער בסך – 280ר "הגדלת תב  .6.4      
   על 5/06/12 מיום 6/2012ר אושר בישיבה "התב. במימון מפעל הפיס    
  .במימון הקרן לעבודות פיתוח ₪ 20,000סך     
  . 1,558,000₪ר יעמוד על סך "לאחר ההגדלה התב    

 

  .במימון משרד הפנים ₪ 275,000 מרכז הפעלה על סך  שדרוג והקמת– 282ר "תב  .6.5      
  

  .2012 לשנת 8 -יבת המועצה ה פותח את יש-    אלי לוי
  לפי בקשתנו לישיבה של היום שהצטרף מנהל הכפר אשל הנשיא  מברך את עוזי תפוחי  

  .להגיע לכאן      
  .)המשתתפיםהיכרות בין נערכה (      

  
  יוצא ' 82 - נמצא בדרום מ,יאביב-במקור תל, כמה מלים על עצמי,  כבוד לי להיות כאן-  עוזי תפוחי

  .את כל תואריבן גוריון       
  .בצבא קצין בריאות נפש      
  .הלתי מוסד לנוער עברייןינ      
  .ם של המכללה הטכנולוגיתיס לנושרי מקיפ"מנהל בי      
  .ל אשלים"מנכ      
  .ח ברזילי"טיפלתי בטראומות חרדה במסגרת ביה      

  רע יה לא אה לא שגרתית כי זכניס, 5/3/12 -לתפקיד ב נכנסתי .כיום אני גר באשל הנשיא       
   זה איפשר לי לעצב את השנה ,צלתי את הזמן ללמוד את אשל הנשיאי נ.בתחילת שנה  
  .27/8 -הנוכחית שהחלה ב  

  שמשמעותו ייצור חשיבה " אשל המתחדש"אשל הנשיא החל בשנה שעברה תהליך       
  .ודפוסי פעולה אחרים מהנהוג בעבר      

  
  )לב בינמן נכנס לאולם הישיבה(

  
  .שהולכת להשתנות בוורסיה הנוכחית,  הנהגת הורים:א לכך דוגמ-    
  ם יאנחנו השנה רוצים לראות את ההורים מעורבים ומצויים בתהליכים החינוכי      
  .ובמוקד קבלת ההחלטות      
  . סגל הוראה צריכים להימשך- הורים – הקשרים ילדים      

  .תר מעורבותמקנים יותר שייכות ויו,  צוותים שונים שהוקמו כמו טיפוח 
  . זו קבוצה של תלמידים בדיאלוג עם מורים והורים 

  
  )יוסי ניסן נכנס לאולם הישיבה(

  
  . צוותים שכאלה10 - הקמנו כ-    
  נציגות שתהיה נשתדל שמכל כיתה תהיה נציגות אך גם ,  זמניתכרגע הנהגת ההורים      

  .תנשתדל לעשות זאת מאוזן על מנת ליצור סביבה הטרוגניוישובית   
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  : מגמות מרכזיות לדיון2      
   תלמידים עם שני 34 בת  החינוך האישי שמדבר על כתה–'  זשכבהשינויים ב      
   מטרת החינוך האישי להקל על המגע הראשוני ולהקטין פערים וקשיי .מחנכים      
  . זוהי עטיפה מירבית לשכבה זו,הסתגלות      

  
   מעבר בין הביניים ,'דעת בנושא היא שכבה יעוד שכבה שצריך לתת עליה את ה      
  .לעליונה      
   החינוך האישי גם לכיתות אציה של פעימות בהן יורחבובכוונתנו להגיע לסיט      
  .'וט' ח      
   אנו רואים בכך קרש קפיצה . 'השנה נפתחה מגמה של הנדסת תוכנה לכיתות י      
  .'יחידות סייברים וכד על הדרכהל ואנו בקשר עם חברה בקשר ל"לשירות בצה      

  
  . תלמיד1330 ,מספר התלמידים גדל במקצת, כל האוירה באשל בעיני היא אחרת      
  :גשיםשני ד      
 . על כל המערכת השעות ומרכוזןיםאחראישני בעלי תפקידים נוספו היום  -      
  סוגיה שלטעמי בעייתית במיוחד בבתי ספר , לתקוף את תופעת התלמיד השקוף -      
   מחייב אותנו לרגישות המורים אל מול התלמידים ויש לכך השלכות גם זה . גדולים        
 .המורים ערים לתופעה ומתמודדים עימם בין מורים לבין עצמ        
 . למסגרתאת אותו תלמידהנקודה היא לחבר         

  
  .החלק המרכזי שהיה לאורך כל השנים באשל היה לגדל בני אדם עם ערכים       

  
  מרגישים , ינו לזאב מילרהוד. החינוך' מחעם שיתוף פעולה מצויין עמי ו, תודה לעוזי -    אלי לוי

  חינוך לערכים ולאהבת הארץ והתלמיד השקוף בעיני עצמו והסביבה , רוח חדשה       
  .ס" מביהרכים של התלמידים על מנת שלא נגיע להוציאוומילוי הצ       

  
  עם , סנדלים, מורים לבושים גופיותמרכזית עם זאת רה משמש דוגמא והינו דמות  מו-   מןינלב ב

  .פלייבוי  
   לא ראינו –יות לבגרות או זכ?סכינאות, שתיהים 'איך מתמודדים עם תופעת לינצ       
  .את אשל שם       

  
  מושבים , באשל יש תלמידי פנימיה מקיבוצים,  אשל הנשיא הוא אקס טריטוריה-    אלי לוי

  .ומקומות אחרים       
  .יתיסטאליראות יולהמהכלל ני לא הייתי רוצה לפצל את ילדי להבים א       

  
  .ותיה  המשכי מאחל לך הצלחה כי ההצלחה שלך היא שלנו ושתה-  יוסי ניסן

  
  . עם כושר מנהיגותילדיםלשתף מציע ,  כדי להשלים את מעורבות ההורים-  יעקב שנחה

  
  . איחולי הצלחה-    חיים גל

  
  .ל דוגמא אישית מאוד תומכת בנושא ש-  איריס חיימי

  
   בית הספר ,הייתי רוצה לראות השנה ויותר פעילות כנגד אלכוהול וסמים, הצלחהברכת  -  אלון בנדט

   לראות הלימה בפעילות בין תלמיד שקוף למנהיגות .הטמעה,  חשוב בהפנמהמהווה נדבך       
  ים ומשקיעים מאמץ גדול מאוד במנהיגות והייתי רוצה לראות תח  צעירה אנו מפ     
  .אותם פעילים ותורמים בבית הספר       

  
  הסוגיה הינה סוגיה מרכזית באשל . כיצד המורה מגיע ונראהעם השואל  מסכים י אנ-  עוזי תפוחי

  את , להגיע לשיעור בזמן ,תקשורת, לבוש,  איך מורה הופך להיות מודלינג,הנשיא       
  . המורים יצטרכו לעמוד בזה,מה שנדרוש מהתלמידים       
  . כלל בית ספרי80% -בגרות מדובר בזכאויות לבאשר        
   . אדומיםוים קבענו בבית הספר קו–לימות אהלנושא        
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  !תורשהמבחינתי אלימות לא   
  , ודמאל הבאנו מומחה לפייסבוק שגם שם יש אלימות גבוהה "יום לפני פתיחת שנה       
  שאיננו מכירים " פיקאציה" שם שפת סימנים ים סמויים ישיש שם הרבה מאוד מסר       
  .וד דברים מתרחשים בעולם התוכן של הילדים בפייסבוקמא הרבה ,אותה       

  
  .ס במקרי אלימות" גם בעבר גיבינו את הנהלת ביה-    אלי לוי

  
  . נושא המנהיגות מודגש בנושא של ערבות הדדית-  עוזי תפוחי

  .ה הנכונה בכיתהאני רוצה שהמורה יעביר את זה בצור       
  

   ילדים שקופים ואלה שעוזרים לאתר או 7-10בכיתה יש  אני התכוונתי ש-  יעקב שנחה
  .י תלמידים אחרים"להוציא אותם ע       

  
   שהוא יכול להיות תלמיד טוב אך מתקשה במקצוע אחד  אני מדבר על אפשרות שילד-  עוזי תפוחי

   .מרגיש שהמורה לא נותן לו את הסיוע במקצועו  
  .וא חשוב והם יכללו במועצות השונות הנושאיות המנהיגות האין ספק שטיפוח       
  . זה דיאלוג, זה אינו תקנון,שיו אמנהאנחנו מחברים עכ       

  
  .הצרכיםומחנך הכיתה יודע למפות את הרגישות  -  איריס חיימי

  
  .תלמידים יתנו התנדבות של שעות,  אנחנו נכנסים השנה לתכנית בגרות חברתית-  עוזי תפוחי

  .ע מדבר אל הילדים והם נחשפים בצורה מיוחדת ומוחשית לנושאופרויקט מלכיש       
  

  . תודה והצלחה לך ולילדינו-    אלי לוי
  .המועצה על מגוון דעותיה מוסרת גיבוי ושיתוף פעולה מלא       

  
  . אני רואה בהם שותף בכיר אצלנו-  עוזי תפוחי

  
        12/12/12/12/07/07/07/073333/ מיום  מיום  מיום  מיום 2/2/2/27777/אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה אישור פרטיכל ישיבה     ----    2222לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

        
        ....יכל אושריכל אושריכל אושריכל אושר הפרט הפרט הפרט הפרט––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        
        דווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצהדווח ראש המועצה    ----    3333לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 

  
  

   לא ברור מאליו שכל שכבות הגיל . שנת הלימודים נפתחה ללא תקלות כסדרה-    אלי לוי
  אנו הוספנו שעות כדי שיום , במחוז ישנן שעות פחותות, ש" ש33מקבלים        
  .הלימודים יסתיים לכולם באותה שעה       
  התחלפה לנו , ס מובילה מצויין"ביהלת מנה, ס השתנה בחלקו"צוות ביה       
  . מחר נכיר אותה,מפקחת       
  ס החדש בשכונה "ן את ביההיום קבלנו אישור לתכנ, בה נפתחוגני הטרום חו       
  יתכן שניזקק למעון , ן היום נפתח בתפוסה מלאהמעו.  כיתות גן2הדרומית ועוד        
  . את הצהרון בעצמו מפעילס בהנחייתי"מתנ ה.החדשה' נוסף בשכ       
  . לתפקידעברנו את התהליך של מכרז, מאחלים לליליאן הצלחה       

  
  , עשינו סימולציה, עברתי את הבדיקות,  גילו אצלי גידול ממאיר–הודעה אישית        
  . הקרנות וכימותרפיה32אני מעריך שמיד לאחר ראש השנה אני נכנס לסט של        
   כינסתי את העובדים .ך כוונה לחזור לאחר מכן לעבודהאני אבצע זאת בסורוקה מתו       
  .בימים שלא אוכל להגיע אז חיים יהיה כאן, ודברתי גם עם חיים גל       

  
  .17/7/12 מיום 2/12מונח לפניכם פרטיכל ועדת הנחות        
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            ב לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמתב לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמתב לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמתב לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמת""""אישור מהנדסת הועדה המקומית לתואישור מהנדסת הועדה המקומית לתואישור מהנדסת הועדה המקומית לתואישור מהנדסת הועדה המקומית לתו    ----    4444    לסעיףלסעיףלסעיףלסעיף
        ....בבבב""""לחוק התולחוק התולחוק התולחוק התו' ' ' '  א א א א109109109109תכניות לפי סעיף תכניות לפי סעיף תכניות לפי סעיף תכניות לפי סעיף                                                     

 

י סעיף י סעיף י סעיף י סעיף """"מהנדסת הועדה המקומית אושרה לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמת תכניות עפמהנדסת הועדה המקומית אושרה לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמת תכניות עפמהנדסת הועדה המקומית אושרה לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמת תכניות עפמהנדסת הועדה המקומית אושרה לנציגת הועדה המקומית בועדה להשלמת תכניות עפ    ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
        לחוק התכנון והבניהלחוק התכנון והבניהלחוק התכנון והבניהלחוק התכנון והבניה' ' ' '  א א א א109109109109

  
  

 12/12/12/12/06/06/06/0630303030/ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום ח כספי ליום """" דיון בדו דיון בדו דיון בדו דיון בדו----    5555לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
  
  

  ח דנו גם בועדה כספים "על הדו, עצהר ועדת כספים וגזברית המו" כאן יוים יושב-    אלי לוי
  .  שפרטיכל ישיבתה הועבר לעיונכם

  
  

        ::::ריםריםריםרים"""" אישור תב אישור תב אישור תב אישור תב----    6666לסעיף לסעיף לסעיף לסעיף 
  

6.1     
וכיסוי היתרה מהקרן וכיסוי היתרה מהקרן וכיסוי היתרה מהקרן וכיסוי היתרה מהקרן ) ) ) ) ---- ( ( ( (13,52113,52113,52113,521המפורטים ביתרה של המפורטים ביתרה של המפורטים ביתרה של המפורטים ביתרה של רים רים רים רים """" מליאת המועצה אישרה סגירת התב מליאת המועצה אישרה סגירת התב מליאת המועצה אישרה סגירת התב מליאת המועצה אישרה סגירת התב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....לעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוחלעבודות פיתוח

 הפרשהפרשהפרשהפרש ביצוע הוצאותביצוע הוצאותביצוע הוצאותביצוע הוצאות ביצוע הכנסותביצוע הכנסותביצוע הכנסותביצוע הכנסות תקציב מאושרתקציב מאושרתקציב מאושרתקציב מאושר תאריך פתיחהתאריך פתיחהתאריך פתיחהתאריך פתיחה שם תברשם תברשם תברשם תבר מספר תברמספר תברמספר תברמספר תבר

 34,893- 894,012 859,119 870,000 12/2009 מגרשי טניס 252

 28,184 136,816 165,000 165,000 10/2010 החלפת שרת למחשב המועצה 255

 3,377- 188,977 185,600 50,000 2/2011 כנס לאנרגיה חלופית 259

 912- 155,912 155,000 155,000 7/2011 שיפוצי קייץ במוסדות חינוך 263

 2,523- 51,750 49,227 49,227 7/2011 סימון כבישים 266

 0 5,418 5418 5,419 7/2011 תחזוקת עירובין 268

 0 1,500,000 1,500,000 1,500,000 11/2011 הלוואה לכיסוי גרעון 272

 13,521- כ כ כ כ """"סהסהסהסה     

        
  

6.2     
  ים לטובת המקוואות  איגום מי גשמ והכנות לחורףהרב מבקש לבצע  –    אלי לוי

  
 ....מהקרן לעבודות פתוחמהקרן לעבודות פתוחמהקרן לעבודות פתוחמהקרן לעבודות פתוח ₪  ₪  ₪  ₪ 15,00015,00015,00015,000---- שיפוץ מקוואות ב שיפוץ מקוואות ב שיפוץ מקוואות ב שיפוץ מקוואות ב––––    253253253253ר ר ר ר """" מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        .... ₪ ₪ ₪ 65,00065,00065,00065,000₪ר יעמוד על סך ר יעמוד על סך ר יעמוד על סך ר יעמוד על סך """"לאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התב
  
  

6.3 .    
   סימון רחובות בצענו בשבוע הראשון של ספטמבר וזאת משום שבשבועות האחרונים –    אלי לוי

  .  כי יש להם עבודה רבהדורשים מחיר גבוהשל אוגוסט כל הצבעים                     
  

        ::::במימוןבמימוןבמימוןבמימון ₪  ₪  ₪  ₪ 76,53076,53076,53076,530 סימון והתקני בטיחות על סך  סימון והתקני בטיחות על סך  סימון והתקני בטיחות על סך  סימון והתקני בטיחות על סך ––––    257257257257ר ר ר ר """" מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת הגדלת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
 משרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורהמשרד התחבורה ₪  ₪  ₪  ₪ 53,57153,57153,57153,571

        קרן לעבודות פתוחקרן לעבודות פתוחקרן לעבודות פתוחקרן לעבודות פתוח ₪  ₪  ₪  ₪ 22,95922,95922,95922,959
         ₪ ₪ ₪ 129,530129,530129,530129,530₪ר יעמוד על ר יעמוד על ר יעמוד על ר יעמוד על """"לאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התבלאחר ההגדלה התב

        
6.4     

  .הכפלה של שטח מבנה הצופים בשל מספר גדול מאוד של משתתפיםבר במדו –    אלי לוי
  

   1,538,000₪ הקמת מועדון פיס לפעולות נוער בסך – 280ר " הגדלת תב מליאת המועצה מאשרת–החלטה 
 . 1,558,000₪ר יעמוד על סך "לאחר ההגדלה התב. במימון מפעל הפיס
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6.5     
  .31.12.12ס לתכנון מפורט ונצטרך להיכנס לבצוע לפני  אנחנו צריכים להיכנ–    אלי לוי

  
במימון משרד במימון משרד במימון משרד במימון משרד  ₪  ₪  ₪  ₪ 275,000275,000275,000275,000 שדרוג והקמת מרכז הפעלה על סך  שדרוג והקמת מרכז הפעלה על סך  שדרוג והקמת מרכז הפעלה על סך  שדרוג והקמת מרכז הפעלה על סך ––––    282282282282ר ר ר ר """" מליאת המועצה מאשרת תב מליאת המועצה מאשרת תב מליאת המועצה מאשרת תב מליאת המועצה מאשרת תב––––החלטה החלטה החלטה החלטה 

        ....הפניםהפניםהפניםהפנים
  
  

  . מתי מתחיל פרויקט המצלמות-  יוסי ניסן
  

  . תכנון מוכן-  ליליאן אדרי
  

  .בכניסה יכול להכניס מצלמותמאבטח ב מבנה הכניסה והחסכון -     לויאלי
  .11/9 -אני מודה לכם מאוד ומזמין אתכם להרמת כוסית ב       

  
  כל ואני האצלתי לבינמן את ,  בינמן הודיע על ארגון תחרות אזורית בשחמט-    אלי לוי

  .הכרוך בכךהטיפול        
  

   .חורהיתר ומ ,עומר, פות ילדים מהישובים להבים תחרות אזורית  בשחמט בהשתת-   לב בינמן
  . מדליות30 המדובר ברעיון מקרב לבבות וללהבים  

  
  
  
  
  עדנה זטלאוי: רשמה                  
 

  
  

  

  
  


