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  : משתתפים 

 ראש המועצה   -  יוסף ניסן מר   חברים: 

 וסגנית ראש המועצה   ברת מועצה ח   -  גב' ברוריה אליעז 

 חבר מועצה וסגן ראש המועצה   -  עו"ד קובי נודלמן   

 חברת מועצה   - גב' רונית דמרי עייאש 

 חבר מועצה   -  עפר לוי   פרופ'   

 חבר מועצה   -  מר כפיר מימון 

 חבר מועצה   -  פרופ' מתי ליפשיץ 

 

 חברת מועצה   -   גב' עדי זנד  חסרים: 

 וסגן ראש המועצה צה  מוע חבר    -  מר שלומי שטרית 

 

 

 משפטי   ץ יוע   - עופר -יגאל ברק עו"ד    סגל: 

 מבקר המועצה   -  מר שמואל לביא    

 מזכירת המועצה   -  גב' עדנה זטלאוי   

 גזברית המועצה   - גב' חגית מימון מגירה   

 מנהלת מחלקת חינוך   -  גב' זהבה הראל   

 קב"ט המועצה   -   מר דני ביטון   

 

 

 

 על סדר היום: 

     קציב המועצה ן ת יקו ת  . 1

   



 

 3 

 
 

 פותח ישיבה חדשה נושא אחד.   : יוסף ניסן מר  

 

 רק נושא אחד.   גב' ברוריה אליעז: 

 

 יש קוורום.   מר יוסף ניסן: 

 

 יש קוורום יש.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

זה תיקון תקציב המועצה על הוספת קב"ס. את רוצה להגיד כמה   מר יוסף ניסן: 

 מילים?  

 
   -גיד ש י א אנ   כן,  גב' זהבה הראל: 

 

 מה זה קב"ס.   : מר כפיר מימון

 

בה   גב' זהבה הראל:  שאין  רשות  ישראל  במדינת  שאין  סדיר  ביקור  קצין  זה  קב"ס 

 קצין ביקור סדיר, כולל ברשויות הדומות לנו גם במיתר גם בעומר.  

 

גם   מר יוסף ניסן:  הייתה  הזה,  התפקיד  את  שעשה  מי  בעבר  לעניין,  תיקון  עוד 

 .  נוך חי   מנהלת מחלקת 

 

 נכון, שנים.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 מה זה קב"ס? מה זה?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 קצין ביקור סדיר.   גב' זהבה הראל: 

 

   -קצין ביקור  פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 סדיר.   מר יוסף ניסן: 

 

 סדיר.   פרופ' מתי ליפשיץ: 
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מחד  גב' זהבה הראל:  זה  סדיר  ביקור  קצין  של  התפקיד  סדיר.  אחר    קוב לע   סדיר, 

התופעה   הקורונה  בתקופת  ועכשיו  בבית,  נשארים  ואחרות  כאלה  שמסיבות  ילדים, 

באוכלוסייה   לטפל  כדי  החינוך  למוסדות  לעזור  גם  וכמובן  וגוברת.  הולכת  הזאת 

את   כאן  לכם  הכנתי  בליווי.  גם  בהכלה  גם  בטיפול  גם  במעקב  גם  בקצה.  שנמצאת 

עידן הזה התפקיד הזה הפך להיות  ה ב למ   החומרים שתראו, גם מה הגדרת התפקיד, גם 

בעבר.   מאשר  משמעותי  יותר  משרה  הרבה  חצי  על  מדובר  מדינת    75%זהו,  מימון 

 ישראל.  

 
 רגע, זה ילדים שבבית?   פרופ' מתי ליפשיץ: 

 

 כמה זה עולה למועצה?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

ל  : קובי נודלמן   עו"ד  ואחרות  כאלה  שמסיבות  מ ילדים  ואז  גיע א  הספר,  לבית  ים 

   -שולחים אליהם מישהו הביתה 

 
 מי עושה את זה היום זהבה?   : מר כפיר מימון

 

זה.   גב' זהבה הראל:  את  עושה  לא  אחד  אף  היום  זה.  את  עושה  לא  אחד  אף  היום 

 הטיפול בסוגיה הזו היה לקונה פה.  

 

 זה טיפול מקצועי.   מר יוסף ניסן: 

 

   -ורה או בית ספר ל מ ב ש אבל אין מעק  : מר כפיר מימון

 

   -יש  גב' זהבה הראל: 

 

 מי מגיע מי לא מגיע.   : מר כפיר מימון

 

וגם מפה מבית   גב' זהבה הראל:  ספר התיכון באשל הנשיא  גם מבית  אנחנו קיבלנו 

שנמצאת   האוכלוסייה  ומהי  ספר.  בית  בכל  שיש  הנשירה  אחוזי  מהם  היסודי,  הספר 

פ  לי  שיש  אמרתי  מעקב.  ומחייבת  המחוז  הכנ ה,  בקצה  של  מסמך  תרצו  אם  לכם  תי 
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ואמרתי   על החשיבות של התפקיד הזה ברשויות מקומיות.  ישראל    75%שמדבר  מדינת 

25%-   

 
 כמה זה יעלה לנו זהבה?   : מר כפיר מימון

 

   -25%  עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 לא, לא באחוזים, בכסף.   : מר כפיר מימון

 

   -ה מדינ   75%יש שמה טבלה.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

   -₪   8,000חצי משרה עולה   : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪?    2,000יעלה לנו   : מר כפיר מימון

 

   -יעלה לנו  : חגית מ. מימון גב'  

 

 ₪ בשנה?    25,000 : מר כפיר מימון

 

לנו   : חגית מ. מימון גב'   מה   10כפול    8יעלה  רק  זה  כי  אומר    1.3.22-חודשים,  זה 

 ₪.    20,000  עצה המו , זה אומר נטו מ ₪75% מזה נקבל    80,000

 
 ומה השתנה כל השנים, כמה שנים קודמות...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

 דברים, בסדר?    2השתנו   גב' זהבה הראל: 

 

 נעשתה על ידי ראש מחלקת חינוך עצמה...    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

בוצע.   גב' זהבה הראל:  לא  הוא  נקודה.  בוצע,  לא  הזה  התפקיד  אסביר.  אני  לא. 

קב"  ל תפקיד  ה ס  בלי  א  תהיה  שרשות  אסור  כי  זה,  את  הוסיפה  עוד  ובתיה  תקיים. 

אז   בוצע,    היא קב"ס.  לא  התפקיד  אבל  וקב"סית.  חינוך  מחלקת  מנהלת  אני  אמרה 

 בסדר?  

 
שילד לא מגיע לבית ספר, ואף אחד לא  מה יכול להיות היום מצב   : מר כפיר מימון
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 אומר לו כלום? להורים? לזה כלום?  

 

   -ד לא מגיע לבית ספר יל  גב' זהבה הראל: 

 

   -זה לא סביר  : מר כפיר מימון

 

 יש חוק.   גב' זהבה הראל: 

 

   -באיזה שהוא שלב  פרופ' עפר לוי: 

 

 אתה לא מגיע יומיים הוא מתקשר.   : מר כפיר מימון

 

   -בית הספר מעביר את זה לטיפול של ה  פרופ' עפר לוי: 

 

 ס.  לטיפול של הקב"  : קובי נודלמן   עו"ד 

 

 כן.   לוי: פרופ' עפר  

 

בית   גב' זהבה הראל:  בטיפול  זה  ספר,  לבית  מגיע  לא  ילד  ימים  וכך  כך  חוק,  יש 

לו   יש  הקב"ס. הקב"ס  פונה לרשות, אל  הוא  טיפולו,  ממצה את  ספר  ספר. אחרי שבית 

לבית   לפעמים  להגיע  כדי  עד  לעשות.  צריך  הוא  מה  לזה,  נקרא  פעולה  נוהל  או  מנגנון 

 המשפט.  

 
 לנו בעיה כזאת פה של ילדים שלא מגיעים?    יש  : כפיר מימון מר

 

 גם עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 בהחלט כן.   גב' זהבה הראל: 

 

 גם עכשיו.   מר יוסף ניסן: 

 

 בהחלט כן.   גב' זהבה הראל: 

 



 

 7 

 כמה ילדים כאלה יש?   : מר כפיר מימון

 

   -ובעקבות הקורונה עוד יותר. אז יש לי פה את ה  גב' זהבה הראל: 

 

צריכים   : ןמר כפיר מימו היו  והם  ספר,  בית  הסמכות  את  שעברו  כמה  שנגיד  לא, 

 לעבור לקב"ס בעצם.  

 
 היום?   גב' זהבה הראל: 

 

 כן.   : מר כפיר מימון

 

 היום כאן, יש לי פה את הנתונים.   גב' זהבה הראל: 

 

 ?  20או    2,  1בערך. זה   : מר כפיר מימון

 

 .  20לא, לא   מר יוסף ניסן: 

 

   -, יש לנו 20לנו, אין לנו  לא. יש   ה הראל: גב' זהב 

 

 בתקופת הקורונה...   גב' ברוריה אליעז: 

 

הביניים    10בתיכון   גב' זהבה הראל:  חטיבת  סדיר,  ביקור  של  בעיות  עם  תלמידים 

עוד   עליונה  ועוד    10וחטיבה  ועוד    5תלמידים  גלויה,  כמעט  בנשירה    5תלמידים 

 תלמידים בנשירה סמויה.  

 

 הרבה.    ילדים זה   30 : וןמר כפיר מימ

 

 וביסודי?    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

היינו   גב' זהבה הראל:  מזמן  כי  מזמן,  שקיבלתי  נתונים  זה  ביסודי,  זה  וביסודי, 

 צריכים למנות.  

 

 זה הרבה.   : מר כפיר מימון
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ג'   גב' זהבה הראל:  עד  א'  ד'    4בשכבה  שכבה  ה'    2תלמידים,  שכבה    5תלמידים, 

 תלמידים.    6  תלמידים, שכבה ו' 

 

 מה זה ילדים שבאופן סדיר לא מגיעים לבית ספר?   : ר כפיר מימוןמ

 

היום   גב' זהבה הראל:  באים.  לא  ולפעמים  באים  לפעמים  שמתנדנדים  ילדים  זה 

כניסה   כבר   מחייבים  והם  בבית,  יושבים  שהם  יודעת  שאני  ילדים  לנו  יש  היום  ממש 

 הביתה, ואולי אולי גם קריאה לבית המשפט.  

 

 ומי את רוצה למנות לתפקיד הזה?    ייאש: ע   . גב' רונית ד 

 

   -יש קריטריונים של המשרד, אני לא רשאית למנות את מי שאני  גב' זהבה הראל: 

 

 לא, זה בדיוק. זה מישהו שיש כבר... לתפקיד.    עייאש:   . גב' רונית ד 

 

   -יש לי  גב' זהבה הראל: 

 

 בעד.  זה מקצועי, אני  אם זה בחירה שלך אני בעד. אם   : מר כפיר מימון

 

זה.   גב' זהבה הראל:  את  לי  לאשר  צריך  המשרד  המשרד,  באישור  שלי  בחירה  זה 

 אני לא יכולה לבחור את מי שבא לי.  

 

   -איך הולך התהליך של   עייאש:   . גב' רונית ד 

 

אליי,   גב' זהבה הראל:  תגיע  שהיא  מועמדת  איזו  עכשיו  לי  יש  אליי,  מזמינה  אני 

אליי,   מזמינה  שהי אני  רואה  אני  שמאשר,  אם  במחוז  לאחראי  שולחת  אני  מתאימה,  א 

 קוראים לו אורי רבה. המכתב שלו גם מצורף, חובה שיהיה לנו קב"ס כאן.  

 

לבני   מר יוסף ניסן:  מלאה,  במשרה  קב"ס  יש  שמעון  לבני  ביררתי,  אני  אגב 

 שמעון, משרה מלאה.  

 

 אני בעד.   : מר כפיר מימון
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למע  גב' זהבה הראל:  א אבל  הנפשי,  השקט  כל  ן  את  לכם  הכנתי  זאת  בכל  ני 

   -החומרים שיהיה לכם, שתדעו על מה אתם מצביעים. חשוב לי 

 

 -לא, ענית לנו על העניין. כי מבחינתי השאלה היא   עייאש:   . גב' רונית ד 

 )מדברים יחד( 

 

 צריך להצביע לזה?   : מר כפיר מימון

 

 כן.   מר יוסף ניסן: 

 

 קחים את זה מהרזרבה.  חינה תקציבית לו אגב מב  : חגית מ. מימון גב'  

 

 יאללה בעד.   : מר כפיר מימון

 

 טוב, מי בעד? מי בעד?   מר יוסף ניסן: 

 

 פה אחד.   גב' עדנה זטלאוי: 

 

 פה אחד, אוקיי תודה. תודה רבה.   מר יוסף ניסן: 

 

 

מליאת המועצה אישרה פה אחד תיקון התקציב הנובע מהצורך בגיוס קב"ס  :  החלטה 

משרה  התקציב(  החודש   10ולמשך    )בחצי  משנת  שנותרו  בהם  ים  הסעיפים  למועצה. 

 הוכנס שינוי בתוך התקציב הינם להלן: 

 ₪   60,000-  ס"קב  משרת בחצי החינוך משרד השתתפות   1311003920 הסעיף בהכנסות:   

 : הוצאות ב הסעיפים  

 ₪    80,000  חצי משרת קב"ס   1811001110

 ₪   ( 20,000)   רזרבה לא מיועדת   1994000780

 ₪   60,000  צאות סה"כ שינוי בהו 
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 הישיבה ננעלה. 

 

 

 

 

 ____________ 
 יוסף ניסן מר  

 ראש המועצה 

 ___________ 
 גב' עדנה זטלאוי 
 מזכירת המועצה 

 
 
 


