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  3.7.12מתאריך  126/פרוטוקול מליאת מועצת העיר מן המניין 
  
  

  :משתתפים 
  ראש העירייה, טלי פלוסקוב' גב

  מ וסגן ראש העירייה"מ, מר מקסים אוקנין
  סגן ראש העירייה, מר משה קווס
  סגן ראש העירייה, מר משה אדרי

  חבר מועצה, מר חיים מזרחי
  חבר מועצה, מר בוריס סנדלרסקי

  חבר מועצה, רוז מר מתי
  חבר מועצה  , מר שלמה מונסונגו

  חבר מועצה, מר אורון קליימן
  חבר מועצה, מר בני בן שושן

  חברת מועצה, מרים שימן' גב
  חברת מועצה  , נעמי מיצד' גב

  חבר מועצה,  מר  דודו שי
  

  :נוכחים 
  גזברית העירייה , רינה יוסף' גב

  ל העירייה"מנכ, מר רמי נבון
  היועץ המשפטי, ימןד חיים ש"עו
  מבקר העירייה, ח שי אהרונוף"רו

  דובר העירייה, מר אורן עמית
  עוזר ראש העיר, מר ולד סנדלרסקי

  
    :נעדרים

  חבר מועצה, מר יצחק וייס 
  חבר מועצה, מר דודי אוחנונה

  
  מנהלת לשכת ראש העירייה, ענת אמר' גב: רשמה פרוטוקול 

  
  :על סדר היום 

  
  . 24.6.12וטוקול ועדת תמיכות מתאריך אישור המועצה לפר  .1
  
  .12.6.12מתאריך  3/12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת   .2
  
  אישור המועצה  לעדכון פרוגרמה של הקצאות קרקע ומבני ציבור שפורמה במליאה  .3

  .14.1.2003מתאריך  55' מס 
  
  
, רחלי אברמזון ' הגב י"הצגת הנושא ע, ב במערכת החינוך "סיכום שנת הלימודים תשע  .4

  .מנהלת מחלקת חינוך ומנהלי בתי הספר בעיר
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  . הצעה לסדר של חבר המועצה דודו שי בנושא אי הנפת הדגל במוסדות החינוך בעיר   .5
  

  :מועצת העיר מחליטה : הצעת החלטה
  
ינוך י מחלקת הפיקוח בעירייה שבסופו תוגש רשימה של כל מוסדות הח"ביצוע סקר ע  .א

  .י כתבו ולשונו"שליד כל אחד יצוין באם מתקיים החוק עפ, בעיר
מנהלת מחלקת החינוך תפנה בכתב לכל המוסדות שלא פועלים כחוק ותיתן להם פרק   .ב

  .יום לקיום החוק 14זמן של 
לאחר תקופה זו תבצע מחלקת הפיקוח העירונית בדיקה נוספת ותגיש רשימה חדשה   .ג

  .וק ומי לאשבה יצוין מי עומד בח
ראש העירייה תפנה בכתב לכל המוסדות שלא פועלים על פי החוק ברשימה השנייה ותיתן   .ד

  .יום לקיום החוק 14להם פרק זמן נוסף של 
  
לאחר פרק הזמן השני תבצע מחלקת הפיקוח בדיקה נוספת ומי שעדיין לא עומד בחוק   .ה

  .תוגש נגד המוסד החינוכי ומנהלו תלונה במשטרת ישראל
לאחר סיום הטיפול הראשוני מחלקת הפיקוח תערוך פעמיים בשנה בדיקה בכל מוסדות   .ו

  .    לבדיקת מצב קיום חוק הדגל, החינוך
  
  : הצעה לסדר של חבר המועצה מתי רוז בנושא הנפת דגל המדינה בכל מוסדות החינוך   .6
  

ינה על כל מועצת העיר רואה חשיבות ערכית ולאומית בהנפת דגל המד: הצעת החלטה
מועצת העיר קוראת לכל מוסדות החינוך בעיר על הגוונים . מוסדות החינוך בעיר

המועצה מצפה כי הגורמים האחראים על אכיפת . והזרמים להניף בגאווה את דגל הלאום
  .החוק יפעלו נגד מפרי החוק

  
  
  
  

  19:11מועד תחילת הישיבה 
  

  . 24.6.12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך  .1
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------         ------         טלי פלוסקוב
          מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  דודו שי  
  

  .24.6.12מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת תמיכות מתאריך : החלטה 
  
   

  .12.6.12מתאריך  3/12אישור המועצה לפרוטוקול ועדת ביקורת  .2
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  .קיבלנו את דוח המבקר כאשר יש התחלה של דיון –נעמי מיצד 
  

בהתאם , היום לא נדון בדוח,  בשלב זה זהו דוח לידיעה בלבד –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .המבקר העיריי שלא מן המניין בה ידון דוחלחוק תכונס ישיבת מועצה 

  
  .זה מפתיע שלא היה דיון על הדוח וכבר קיבלנו את הדוח –נעמי מיצד 

  
חברי המועצה רואים את הדוח , דיון יתקיים בוועדת ביקורת –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

אף אחד לא ראה אותו חוץ ממנהלי  עד שהדוח נשלח אליכם הוא היה סודי. ראשונים
  .מחלקות שנתבקשו להגיב עליו

  
הדוח ידון במליאה שלא מן המניין בדלתיים  –מ ראש העירייה "סגן ומ –וקנין מקסים א

          .סגורות
  

  :נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד          בעד
  

  ------         ------         טלי פלוסקוב
          מקסים אוקנין

  משה קווס
  משה אדרי

  חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  דודו שי  
  

מתאריך  3/12העיר מאשרת את פרוטוקול ועדת ביקורת מועצת : החלטה 
12.6.12.  

  
  מה במליאהסאישור המועצה  לעדכון פרוגרמה של הקצאות קרקע ומבני ציבור שפור  .3
  .14.1.2003מתאריך  55' מס   

  
 .מכולת קיבלנו את הפרוגרמה ניסיתי להבין מזה משהו ונראה שמדובר ברשימת –נעמי מיצד 

. שלא מופיע כאן ולקבל קצת יותר מידע אני חושבת שאנחנו צריכים לדעת מי מחזיק בנכס 
ת ישל כל קרי 80 - נראה לי משנה משונה שאנו מקבלים עדכון על מגרשים בערד משנות ה

  .החינוך ביהושפט
  

נעמי אנחנו נסביר לך מה המשמעות של פרוגרמה ומה  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .שמעות של דוח הקצאותהמ

  
הפרוגרמה בעיקרה . פרוגרמה למעשה היא ריכוז של כל הנכסים –חיים שימן היועץ המשפטי 

מה שמפורסם . צריכה להיות עם המפות עם כל השטחים החומים המיועדים להקצאה
, שירותים, רווחה, דת: מבנים אותם מקצה העירייה לצרכי ציבור/בפרוגרמה זה שטחים

ההקצאות מרכז בתוכו את כל ההקצאות שניתנו ברשות לאותם נכסים ספר . ספורט
, מכיוון שנכס שלא פורסם בפרוגרמה לא יכול להיות בר הקצאה. המפורסמים בפרוגרמה

. לאשר גם את הפרוגרמהנתון להחלטת הרשות , חייבת המועצה מידי פרק זמן שאינו קבוע 
מציע לפנות למחלקת הנדסה להם יש  אם יש שאלות לגבי נכס מסוים או מיקום מסוים אני

  .כך תוכלו לראות בעין איפה נמצא כל דבר ומה היעוד של אותה קרקע. גם את המפה
  

יש הבדל בין מבנים נניח גנים עירוניים שהם חלק ממבני הציבור וזה בסדר לבין  –נעמי מיצד 
צביעים מה מכאן לפני שמ, אני הייתי רוצה לקבל . הקצאה שניתנת לעמותות שונות וכן הלאה

מבנה לבין משהו שניתן למישהו בהקצאה למי ניתן ולכמה זמן ההקצאה לפני שאנו , גן עירוני
  .על משהו, מצביעים
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, פרוגרמה היא תוכנית העיר , זו בדיוק מטרת הפרוגרמה –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  .ונגישה לכולםמפות מופיעות גם באתר העירייה , אנחנו רואים בפרוגרמה את כל העיר
  .ויגי שואל תוכל לספק לכם מידע לגבי תוכניות העיר' מנהלת מחלקת נכסים הגב

אם את מבקשת שנצביע על  .הייתם צריכים לצרף את המפות לחברי המועצה –נעמי מיצד 
מציעה לדחות . משהו עלינו לקבל את המידע בצורה נגישה ולא שאני אפנה להנדסה וכן הלאה

הבאה על מנת שנקבל את כל החומר והמידע בצורה טובה ואז נוכל את הדיון לישיבה 
  .להצביע

  
בגדול יש כאן שני דברים מאוד שונים הקצאות ופרוגרמה הם שני נושאים שונים  –מתי רוז 

הפרוגרמה הזאת צריכה להיות . מבנה הציבור הוא מבנה ציבור הוא לא שייך לאיש מסוים
חשוב להבין שהפרוגרמה הזאת , צעד אחד קדימה מאושרת כדי שהעיר הזאת תוכל לעשות 

  .שנים ללא קשר להקצאות 8לא נולדה אתמול היא נמצאת פה 
  

הבקשה לאישור הפרוגרמה הגיעה בעקבות הבקשה לאשר הקצאות באתרוג  –בני בן שושן 
  .ואשד

  
  .אתה לא מעודכן, ממש לא בני –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  
  .על ההקצאותאת הפרוגרמה ואחר כך להתווכח הכי נכון לאשר  –מתי רוז 

  
הן ידונו , אחרי שנאשר את הפרוגרמה אם תהיינה בקשות –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

פרוגרמה לא קשורה לגמרי , בוועדת הקצאות בהתאם לחוק וכמובן יחזרו למליאה לאישור
     . פרוגרמה היא תוכנית עיר .למתן קרקעות והקצאות

          
  :ה הצבעה נערכ

  
  נמנע        נגד          בעד

  
  ------         ------         טלי פלוסקוב

          מקסים אוקנין
  משה קווס
  משה אדרי

  חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  בני בן שושן
  מרים שימן
  נעמי מיצד

  דודו שי  
  

עדכון פרוגרמה של הקצאות קרקע ומבני מועצת העיר מאשרת : החלטה 
  .14.1.2003מתאריך  55' מס השפורסמה במליא ,ציבור

  
  

, רחלי אברמזון ' י הגב"הצגת הנושא ע, ב במערכת החינוך "סיכום שנת הלימודים תשע .3
 .מנהלת מחלקת חינוך ומנהלי בתי הספר בעיר

  
  .ב במערכת החינוך"הצגת סיכום שנת תשע.  4
  

  .חשבנו לתת אפשרות לשמוע על הישגי מערכת החינוך  - ראש העיר , טלי פלוסקוב
  

במהלך השנה מנהלים הם , הבמה לעוסקים במלאכה  -מנהלת מחלקת החינוך, רחלי אברמזון
נערכו השקעות בתשתיות ובתוכניות , אנו מסיימים שנה עם מספר הדגשים, השגרירים להצגה

  .י"פדגוגיות יחד עם קרן רש
 80% ג"היעד לתשע, השתתפות  60% -ת יום לימודים ארוך סיימנו שנת לימודים ב"במיל

  .השתתפות
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אזורי רישום במערכת ה מבוקרת של ארצי לפתיח ילוטלהשתתף בפי החינוך י משרד"נבחרנו ע
ה הקמנו "נערכו ימי חשיפה במרכז פסג, ס לילדם"השנה אפשרנו להורים לבחור ביה. החינוך

  . ל הבאה"מנהלת רשותית בשיתוף הורים ונבנה מנגנון שיתוף לקראת שנה
, הורים מגיעים עם תובנה מה הם רוצים לילדם ובאיזה תחום יעמיקו ידע, ס"יש איזון טבעי בביה

י "קרן רש. ממשיכים בהשקה בתשתיות פיזיותבמהלך הקיץ . בשקיפות מלאה יםהדיונים נערכ
 הצללותו עיבוי משחקים, גני ילדיםתשתיות עה בישקהרשות מממשיכה לשפץ סביבות למידה 

  .ינוך שותף לשדרוג חדרי שירותים בשלושה בתי ספרס לבאות ומשרד הח"בהחלפת גדר בביה
  .שגיםיכעת מנהלי בתי הספר יציגו ה, מאחלת פתיחת שנה רגועה

  
 תוך  תלמידים בעוד 100תלמידים היעד  61בית הספר מונה   -  ס צור אורט"מנהל ביה, שוקי רוסק

  .שנתיים שלוש
  .יהול משרדיותי סטף ורטהיימר ונ"סדנא נתרמה ע, יש לנו מגמת עיבוד שבבי

בוגרים שבשנה הבאה ילמדו  4יש , ס להגיע לתעודת מקצוע להכשרה טכנולוגית"מטרת ביה 
  .אנו מצפים שרוב התלמידים יסיימו עם תעודת גמר, במכללה הטכנולוגית

יחידה טכנולוגית של ,  השתתפו במסע לפולין , נפתח חדר אוכל לתלמידים: במשך השנה פעילויות
אנשים מהיחידה חנכו והסבירו החל מינואר ועד סוף השנה נערך פרויקט משותף  10חיל מודיעין 

  . משרד ראש הממשלה מתוך מטרה שבוגרינו יהיו מועמדים לשרת ביחידה –כ "עם השב
  .המפעל מייצר חלקים למפעלים באזור. ס "נפתח גם מפעל בתוך ביה

  . נפתחו קורסים לעיבוד שבבי בשעות הערב למבוגרים
  

ס עם אורחים מכובדים נוכחים "הייתי מספר פעמים בביה  - ראש העיר , סקובטלי פלו
  .בהתקדמות חל שיפור משמעותי בהתנהגות בלבוש ובייצוג התלמידים מעריכה מאוד עבודתך

  
תלמידים  1200בית הספר מונה : מקיף יחידי בערד  -אורט מנהל תיכון , גרגורי פוזניאנסקי

ת "השנה נפתחה כיתת מדעים בנוסף לכיתת מופ, ת והצטיינותדוגל למצוינו' יב –' מכיתות ז
  .בממוצע 90תלמידים מצטיינים בתחום הלימודי בציונים של מעל  213סיימנו עם 

ס נפתחה מגמה מדעית הנדסית בתחום אוירוחלל בשיתוף "שנים נעשה בארגון של ביה 3במהלך 
מעבדות בסיוע  2נפתחו עבורם , סיור אחרון לבסיס היה בטקס חלוקת כנפיים, בסיס נבטים

  . נפתחו פלנטריום ומצפה כוכבים ,ב"ספרים בארה אה לאור של עירייה ומפקחת של הוצ
נפתחה מגמת שוחרות עם פיקוד ובקרה   .י תלמידים"ילדי יסודי מגיעים לשם ומקבלים הרצאה ע

כ "ה סהכיתה קטנה שנשלחה לרחובות למכלל) ג"כ(השנה מחזור ראשון ' בחשמל מסיימי יב
  .ילדים מערד  שיכולים וימשיכו למסלול הנדסאים בערד 15ג יש "בשנת הלימודים תשע. 6נשלחו 

תעודת בגרות . זכאות בבגרות 70%החל מהשנה הבאה צפוי הישג של עלינו בזכאות לתעודת בגרות
 )ס"ס או מחוץ לכותלי ביה"ביה(כל ילד צריך לתרום לקהילה ' יב –' חברתית הוכנסה מכיתה ז

השנה , שעות תרומה לקהילה 20מזה  לשנהשעות חברתיות  60בחטיבה עליונה נדרשות מינימום 
מוגשת גם עבודת . שעות 180תלמידים סיימו בגרות עם תעודה חברתית משמע תרמו מינימום  40

  .גמר
  

, פעם ברבעון אנו יושבים בוועד מנהל אורט עם גזברית העירייה  -ראש העיר, טלי פלוסקוב
  . הבאים 3-חודשים אחרונים וצפי ל 3שם אנו מקבלים דיווח על ,  ת מחלקת החינוךומנהל

  .ילדים לפולין 62יתקיימו בסוף חודש יולי יצאו , פולין, משלחות לרוסיה
  

  . מה הסיבה שהעברתם יציאה לפולין לסוף חודש יולי  -  סגן ראש העיר, משה אדרי
  

בקיץ ניתן לבקר , קול היה תנאי מזג אויר חורפייםהשי  -מנהל תיכון אורט, גרגורי פוזניאנסקי
  .באתרים רבים יותר

  
  כ"האם יזכו לתמיכה אח -חברת מועצה, נעמי מיצד

  
  יש לציין שגם המחיר ירד  -  סגן ראש העיר, משה אדרי

  
בית , הודות לשיתוף העירייה ומשרד חינוךהוזל מחיר   - גרגורי פוזניאנסקי מנהל תיכון אורט

  .וח לאחר חזרתם לארץ הספר יהיה פת
  

עד היום היה מקובל לצאת , קיים יתרון נוסף משלחות לפולין יש כל מיני  -חבר מועצה, רוזמתי 
המהלך שנעשה בתיכון הוא ייחודי יציאה במשלחת עצמאית שיכולה , במשלחות ממלכתיות

רגלי עם ה, לצמצם את החיכוך עם אוכלוסיות אחרות מערים אחרות, לבחור מדריכים תכנים
  .לדעתי המהלך נבון וחכם.  התנהגות של שתייה וכדומה
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בשנה הבאה נוכל לשתף פעולה ולצאת במשותף נרדים   -מנהל תיכון אורט, גרגורי פוזניאנסקי

  , צור אורט ואורט ביחד
  
  

  . לי היה ניסיון אישי עם משלחות וידוע לי שקיימת בעיית כשרות  -חברת מועצה, נעמי מיצד
  

  האוכל כשר  -מנהל תיכון אורט, רי פוזניאנסקיוגרג
  

  .תודה רבה לגרגורי  -ראש העיר, טלי פלוסקוב
  

  .ילדים 90-מונה שנה  12 קיים  - ס קדם דמוקרטי"איילת מנהלת ביה
שנים  3לפני  :עשייה בעיר, שנים בוגרים מסיימים בגרות אקסטרני ומתגייסים לצבא 4מזה 

זהו פרויקט שבה הרבה מאמץ  .בשנה הבאה תהיה גינה נוספת התחלנו עם פרויקט גינה קהילתית
פרויקט מחווה בנחלי העיר מדובר . פורח ומשמש סביבת עבודה להרבה ילדים ממגוון שכבות

השנה הצטרפו לפרויקט המבורך ילדים מבתי ספר , בעבודה של שנים בנחל חסד ונחל טביה
 12-השנה זכינו ל, יה המגיעה לעירבית הספר הדמוקרטי הוא אבן שואבת לאוכלוסי, אחרים

  . משפחות חדשות
  .מערך העיר והתפתחות של העיר מסייעים לנו בהבאת משפחות צעירות

  
  .תודה רבה  -ראש העיר, טלי פלוסקוב

  
השנה , עבודת התקשורת החלה לפני מספר שנים  -ס חלמיש לתקשורת"מנהלת ביה, רחל לנצנר

אשר יהיו '  ו- 'ה החלה כתיבה לעיתון הצבי של תלמידי דהשנ, שמנו לנו למוקד מעורבות בקהילה
הוא סיקור אירועים בווידיאו , מה שהפך לעשייה כלל בית ספרית, חלק מצוות הכתיבה בכל חודש

פעולות , לקחת חלק בסיקורי אירועים בעיר, דובר העירייה ועוד, זומנו על ילדי מנהל הספרייה
  .מקווה להמשך עשייה פוריה, של התלמידים לעיר אלו השפיעו משמעותית על הרגשת השייכות

  .קורס רדיו –בסיועו נפתח קורס הכשרה למבוגרים : מיזם רבדים
  

נהדר לראות את ילדי , י והעירייה"הפרויקט הוא בשיתוף של קרן רש  - ראש העיר, טלי פלוסקוב
  . נמצאים בכל מקום ומסקרים –בית הספר הלבושים בכתום 

  
בבית , מרגש לראות שמועצת העיר מזמנת אותנו לתת סיקור  - ס טללים"יהברוך אביבי מנהל ב

בעזרת ' ח –' בסיוע ועד ההורים ומחלקת החינוך נפתחו השנה כיתות ז, תלמידים 145-הספר כ
. זה ההישג הראשון והגדול של השנה. תלמידים 20השם בשנה הבאה תהיה הכיתה תקנית המונה 

זהו בית ספר ממלכתי , צלנו קיים המינון הנכון בין תורה לעבודהוא, לכל בית ספר ייחודיות משלו
אנו . מקצועות הליבה נלמדים ביסודיות קיים שילוב בין מקצועות הקודש למקצועות החול

, בעזרת סיועה של קרן לב ערד. מכוונים לילד שיהיה מעורה בקהילה ויהווה חלק בלתי נפרד ממנה
  .לשדרוג סביבות למידהי תרמה "קרן רש, ספרה שופצה הספרייה של בית

  .בים נוספים"מיצ 2בממלכתי דתי יש , בים עושים בכל בתי הספר"מיצ
  

אין ספק שהייתה זו שנה מאוד מוצלחת מסתבר , ברוך תודה רבה  -  טלי פלוסקוב ראש העיר
היו  –נר ושוקי רוסק 'רחל לנצ, שהבחירה של המנהלים החדשים כדוגמת ברוך אביבי מירי קידר

  .ליםיעי
  

החלטנו לשמר , שנים אוחדו בתי הספר יעלים ועופרים 7לפני   - מנהלת יעלים עופרים, אנט רינג
בהנחה שכל ילד יכול להצליח רק , הצבנו יעדים ומטרות. אומנות וסביבה –את שתי הייחודיות 

ויות ת ורבדים ניתן לבחור אפשר"מיל, בזכות התקצוב שניתן גם על ידי קרן קרב, צריך לאפשר לו
אנו שותפים לימים בינלאומיים כדוגמת . העשרה לילדים בהתאם לתחומי הבחירה של הילדים

במקביל אנו מכשירים קבוצות מצוינות בתחום . יום הניקיון הבינלאומי ועוד, יום איכות הסביבה
עם היחידה הסביבתית  ףזה עורכים את שבוע איכות הסביבה המועבר על ידי הילדים בשיתו

   .ירוק מתמידבית ספר השנה עברנו הסמכה של . סבתפוח פי
  

  .ואינו ברור מאליו, זהו הישג ייחודי וגדול מאוד  - ראש העיר, טלי פלוסקוב
  .מאחלת לכם המשך עשייה פורייה, זוהי בהחלט פעילות מבורכת 

  
בית ספר החליט לפני שנתיים לייחד את עצמו   - ס לבאות מנגן ושר"מנהלת ביה, ברכה אורנן

אני בקשר הדוק עם , קו מנחה טיפוח שונות ומצוינות באמצעות מוסיקה, יקהסמולימודי הב
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. זהו תחום שיכול לסייע בתחום הפדגוגי מוסיקה מדברת אל כולם. סוניה מהקונסרבטוריון
מתקיימת , מנגנים אורגנית וחליל, ס לומדים נגינה על כלים"במסגרת הייחודיות כל תלמידי ביה

  .תיאוריה ומקצבים, האזנה מוסיקלית
י ומיזם רבדים תרמו בחלק "קרן רש . שופצו חדרי מחול, מבנה לבאות עבר שיפוץ בשנה שעברה

  .הפדגוגי
  .נגבמרחבי הבחודש מאי אירחנו כנס הרכבים מוזיקאליים 

  . ס והעיר"את ביהווקאלי שלנו ייצג ההרכב הים באשקלון 'בכנס רבד
  

ושיפוץ , ס לבאות"לות עבודות להחלפת גדרות של ביהמחר מתחי  - ראש העיר, טלי פלוסקוב
  .השירותים החל זה מכבר

  
יחד עם זאת , היינו עדים לחלק מייחד בכל בית ספר  - מנהלת מחלקת החינוך, רחלי אברמזון

עירי עבר  –ערד "ברמה המערכתית גובש פרויקט , גובשה מדיניות המאחדת את כל בתי הספר
כמו , הפתעות רבות נוספותלערד לקראת היובל צפויות הולדת ום התחילתו ביאשר , "הווה עתיד

תוכנית סיורים בסביבה  ס "רשות טבע וגנים והיחידה לאיכה, בשיתוף רשות הניקוז הבנתכן נ
   .הקרובה 
יצאנו לפרויקט חבירה משותף להורים , יחד עם מתי רוז  S.O.Sבשיתוף עם ארגון נוספת תוכנית 

 חומרי כמו גם חוגים ופעילויות ערכיות במישור ההילדים לתמיכה  זוכיםולילדים במסגרתו 
  .התוכנית תתרחב בשנה הבאה גם לתיכון

  . בתחום תקשוב ומחשובעל הפעילות  21-למאה ה נמצאת בתהליך התאמה מערכת החינוך 
  

  .בשנה הבאה תזכו לשמוע את מקהלת גני הילדים
  

  .ר"חידוש פעילות תנועת בית, תנועות נוערחשוב לומר שמקדמים   -ראש העיר, טלי פלוסקוב
  

תנועת ביתר עובדת יפה לאחר חידוש נועבר עובד בגישוש   -מנהלת מחלקת החינוך, רחלי אברמזון
  .ארגון צמרת, בני עקיבא, חידוש פעילות

  
הם נראו , תודה רבה לשינשינים שעשו עבודה נהדרת במהלך כל השנה  -ראש העיר, טלי פלוסקוב
תודה למתי על הרעיון להזמין את מנהלי בתי הספר להציג הישגיהם , החינוךבכל מערכת 

  .למועצה
  

בשנים האחרונות ישנה קפיצת מדרגה בהשקעות תשתית  - מנהלת יחידת מחשוב, אירית כהן
ציונים משודרים , הכנסת אירועים. (רשת מנהלית ורשת פדגוגית, רשתות 2ס "ותוכן כיום לכל ביה

בפדגוגי מפוזרים מחשבים , י יחיד המחשוב"נתמכים ע) יים של המוריםממחשבים ניידים איש
לשימוש במקרן ורמקולים , ס קיימים מספר ניידים לשימוש תלמידים עצמם"בכיתות שונות בביה

ההורים , תלמידים מקבלים גישה לערכות תוכן ממוחשבות, כל כיתה יכולה לקבל שיעור מתוקשב
ילדים ללא מחשבים בבית יש עמדות חינם , ס"מד בביהבבית יכולים לראות את החומר הנל

חסרים עדיין ציודים , ס יש לוחות חכמים"בכל העמדות יש אינטרנט אלחוטי בכל ביה, בספרייה
  .אך אנו נמשיך

  
משרד חינוך ונגב גליל זהו הישג אדיר , הפרויקט משותף לעירייה  -ראש העיר, טלי פלוסקוב

  .ד על מחשב לכל ילדלמערכת החינוך אנו מדברים בעתי
ת חשוב שאנחנו נקדם את הפרויקט אם "נושא מיל, אתם מהווים גאווה: חבר מועצה, מתי רוז

אנו לא נגיע לאחוזים הדרושים לקיום הפרויקט יישארו ילדים ללא הזנה ומבלי שיוכלו להנות 
  .שוב תודה לכולם, מה שנוכל לקדם בעניין. ס"מהעשרה של שעתיים בתוך ביה

  
ת נכנס רק בשנה הזו לא היה פשוט להביאו לעיר לא היינו "פרויקט מיל ראש העיר, וסקובטלי פל

חבל שלא נגיע . זכאים לזה אך בזכות סיוע משרד החינוך ובסיוע משה אדרי הצלחנו להביאו לכאן
אני גאה בכם נציגי מערכת החינוך על . לאחוזי השתתפות ונאבד את הפרויקט שנועד לילדניו

  . אההעבודה הנפל
  .חופשה נעימה והמשיכו לייצג במקומות בינלאומיים, מאחלים לכם הצלחה

  
  אנו מסיימים שנה עם מספר הדגשים  – מנהלת מחלקת חינוך –רחלי אברמזון 

  
  
  . הצעה לסדר של חבר המועצה דודו שי בנושא אי הנפת הדגל במוסדות החינוך בעיר   .5
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  :מועצת העיר מחליטה : הצעת החלטה

  
י מחלקת הפיקוח בעירייה שבסופו תוגש רשימה של כל מוסדות החינוך "וע סקר עביצ  .א

  .י כתבו ולשונו"שליד כל אחד יצוין באם מתקיים החוק עפ, בעיר
מנהלת מחלקת החינוך תפנה בכתב לכל המוסדות שלא פועלים כחוק ותיתן להם פרק   .ב

  .יום לקיום החוק 14זמן של 
הפיקוח העירונית בדיקה נוספת ותגיש רשימה חדשה לאחר תקופה זו תבצע מחלקת   .ג

  .שבה יצוין מי עומד בחוק ומי לא
ראש העירייה תפנה בכתב לכל המוסדות שלא פועלים על פי החוק ברשימה השנייה ותיתן   .ד

  .יום לקיום החוק 14להם פרק זמן נוסף של 
  
ן לא עומד בחוק לאחר פרק הזמן השני תבצע מחלקת הפיקוח בדיקה נוספת ומי שעדיי  .ה

  .תוגש נגד המוסד החינוכי ומנהלו תלונה במשטרת ישראל
  
לאחר סיום הטיפול הראשוני מחלקת הפיקוח תערוך פעמיים בשנה בדיקה בכל מוסדות   .ו

  .    לבדיקת מצב קיום חוק הדגל, החינוך
  

ל דודו בישיבת המועצה הקודמת אנחנו דנו על הצעה לסדר היום ש –ראש העיר  –טלי פלוסקוב 
שי אך לא קיבלנו החלטה כי הצעת ההחלטה הונחה בפני חברי המועצה באותו יום ולכן העברנו 

  .את זה להיום
  

לדעתי שתי ההצעות מצוינות אחת מתאימה לשנייה ניתן לאחד את ההצעות של  –מרים שימן 
  .מתי ודודו להצעה אחת

  
ה עצמה שמכיוון שיש רגישות אני מתכוון להדגיש בהצע, אני בהחלט מסכים אתך –מתי רוז 

. במדינת ישראל יש את משטרת ישראל שאמורה לאכוף את החוק.  מאוד מאוד גדולה בעיר
המגמה היא שכל דגלי ישראל יהיו מונפים . משטרת ישראל היא זו שאמורה לטפל בנושאים כאלה

  . וא אינו פוליטילא צריך לדוש יותר מידי בעניין זה זה אינטרס שלנו וה. מעל כל מוסדות החינוך
  

אנחנו אמרנו את דעתנו עוד בפעם הקודמת אני חושבת שבאמת מי שצריך לטפל  –מרים שימן 
  .בזה שיטפל

  
אנחנו לא יכולים לקחת , ההצעה של דודו הופכת אותנו למשטרה  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 

  .אנחנו בעד שהמשטרה תיקח את זה על עצמה על פי חוק, את זה על עצמנו
לאור ההסבר שקיבלת עכשיו מחברי המועצה שנצביע על , אני רוצה לבקש ממך דודו   

בהצעתך יש דברים שהעירייה לא יכולה לקחת על , של מתי רוז המדברת בהתאם לחוק 6הצעה 
  .עצמה

  
אני הייתי מצרף את שתי ? בדיקה במוסדות החינוך העירייה לא יכולה לקחת על עצמה  –דודו שי 

  .  ההצעות ביחד
  

יש פיקוח אך אכיפה חלה על המשטרה ולכן אני מציעה להיצמד  –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
האם אתה נותן את ההסכמה להוריד את הצעתך . להצעתו של מתי ולו בשל הרגישות שבנושא

  ?ולהיצמד להצעתו של מתי רוז
  

  .לא אני מבקש שיוסיפו להצעה שלי את מה שהוא כתב  –דודו שי 
  

  ?למה זה סותר  –יצד נעמי מ
  

אני מזכירה שאנו כרשות לא . עורכת הצבעה להצעתו של דודו שי –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .יכולים לבצע את המתבקש בסעיף שהעלה חבר המועצה דודו שי 

  
  מי יאכוף את זה  –בני בן שושן 

  
ין של מחלקות אני לא משטרה אנחנו אחראים על תפקוד תק –ל העירייה "מנכ –רמי נבון 
  .     תברואה וכדומה, גינון : העירייה 
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בני אתה באת מהמשטרה וידוע לך שפיקוח עירוני לא יכול לבצע את עבודת  –חיים מזרחי 
כאן בהצעה , אתה יכול לצאת בהנחיה שכל מנהלי בתי הספר יתלו דגלים בבתי הספר , המשטרה 

  .מציע להוציא החלטה כללית. של חבר המועצה דודו שי מוצבים נהלי עבודה
  

מישהו מהנהלת העיר העלה את זה כאשר זה הועלה בפעם הראשונה אני שאלתי  –נעמי מיצד 
  הרי יש , למה חוק הקיים במדינה מגיע לשולחן הזה

  
  
  
  

אי אפשר פתאום להתעלם , רחלי לקחה על עצמה לשלוח את המכתבים. משטרה שתאכוף את זה
     . מזה ולהעלות את זה לדיון

  
  

  ):הצעה לסדר של דודו שי ( נערכה הצבעה 
  
  
  

  נמנע        נגד        בעד
  

  טלי פלוסקוב      נעמי מיצד 
  מקסים אוקנין        דודו שי

  משה קווס      מרים שימן
  משה אדרי      בני בן שושן
  חיים מזרחי

  בוריס סנדלרסקי
  מתי רוז

  
  
  

בנושא אי  מועצת העיר דוחה את הצעתו לסדר של חבר המועצה דודו שי: החלטה 
  .הנפת הדגל במוסדות החינוך בעיר

  
  
  
  
  

  ):הצעה לסדר של חבר המועצה מתי רוז ( נערכה הצבעה 
  

  נמנע        נגד        בעד
        דודו שי      טלי פלוסקוב

  נעמי מיצד      מקסים אוקנין
  מרים שימן      משה קווס
  בני בן שושן       משה אדרי

          חיים מזרחי
  בוריס סנדלרסקי

  מתי רוז
  ושןבני בן ש

  מרים שימן
  נעמי מיצד

  דודו שי  
  

מועצת העיר רואה חשיבות ערכית ולאומית בהנפת דגל המדינה על כל : החלטה 
מועצת העיר קוראת לכל מוסדות החינוך בעיר על הגוונים . מוסדות החינוך בעיר

המועצה מצפה כי הגורמים האחראים על . והזרמים להניף בגאווה את דגל הלאום
  .עלו נגד מפרי החוקאכיפת החוק יפ
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  .אני המום מעצם הוויכוח הזה, אני רוצה להגיד שעל הכל האמנתי על זה לא האמנתי –דודו שי 
  

בהצעתך לא יכולנו לאכוף אותו ולאשר אותו ללא סעיף ' סעיף ה –ראש העירייה  –טלי פלוסקוב 
  .זה היינו יכולים להצביע על ההצעה 

  
          

  
  
  

  !הישיבה ננעלה 
  
  
  
  

                    
  טלי פלוסקוב             
  ראש עיריית ערד             


