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 ז"תשע, איירב 'ז 

 2017,  מאיב 3 
 

 
 
 

 שלא מן המנייןפרוטוקול מדיון ישיבת מליאה 
 26.4.17תשע"ז,  ניסן' בלמתאריך 

 
 ראש המועצה –דוד אריאלי      משתתפים:

 אייל פרדיס                        
 שחר לשם                        
 דוד חורש                        
 חן וייסמן                        
 חנן זיסו                        
 יהודה אסור                        
 שרה גרינצוייג                        
 נאוה סבר                        

 שמוליק שמחון                        
 עמית בלדרמן :          יםחסר

 צביקה אקרמן                        
 שחר דבי                        

 מנכ"ל המועצה   –יאיר אודם    נוכחים:        
 מהנדס המועצה –אד' מריוס ראפ                         
 המשפטי ץהיוע – עודד רומאנועו"ד                         
 המחלקה לחינוך       –ענת עוז                         

 
         

 
 על סדר היום:  

 
 

 הילדים. בגניומיגון בנושא בטיחות הצעה לסדר שהוגשה ע"י ששת חברי האופוזיציה          
                 

 
 
 
 
 
 
 

 19:45הישיבה נפתחה בשעה 
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 שמוליק שמחון:
זו מוגשת לאור פניות הורים לילדים בגני הילדים המופעלים ע"י המועצה ולאחר שההורים פנו  בקשה

לגורמים שונים במועצה החל מקב"ט המועצה, מנהלת מח' החינוך ועד לראש המועצה ולצערם 
 דרישותיהם הלגיטימיות לא נענו.

והן מבחינת מיגון )ממ"ד(, הצעת ההחלטה: לאור המצב העגום של גני הילדים, הן מבחינה בטיחותית 
 המועצה תקצה לאלתר תקציב ייעודי )תב"ר( לצורך שיפוץ יסודי בגנים ולצורך הקמת ממ"דים.

 
 

 ראש המועצה:
בחלק השני של הדיון נעסוק הבטיחות ובחלק הראשון נעסוק בסוגיית   -נחלק את הדיון לשנייםאנו 

 המיגון.בסוגיית 
 
 .. בטיחות בגנים1
 

 קב"ט המועצה:
לאוגוסט בכל שנה,  15-מבחינת הבטיחות במוסדות החינוך, יש נוהל שמשרד החינוך קובע שעד ה

שעבר יועץ בטיחות ובדק את כל מוסדות  מבדק בטיחות -צריכים להעביר למשרד החינוך אישור
רק לאחר שהוא מעביר את האישור הזה, אנחנו יכולים לקבל רישיון לפתוח את  .החינוך ביישוב

את כל מוסדות החינוך , כאמור, מתבצעת ע"י יועץ בטיחות חיצוני שבודק זו בדיקה  נוכי.המוסד החי
 0קדימות  . 3ועד  0-קדימויות מ לפיבתום בדיקתו, הוא מגיש לנו רשימה  ביישוב ואני מתלווה אליו.

קדימות פירושה שאין אפשרות להכניס תלמידים למוסד החינוכי ויש צורך לטפל בבעיה באופן מידי. 
פירושה דברים שצריכים להיעשות במהירות ובדרך כלל זה אכן מתבצע במהירות, בד"כ ע"י עובדי  1

הן לפי תוכנית שנתית שמציגים אותה  3-ו 2ולעיתים יש צורך בקבלנים חיצוניים. קדימויות  מועצה
לו, למשרד ומבצעים אותה. בכל מוסדות החינוך שלנו עבר יועץ הבטיחות ובדק. בנוסף למבדקים א

החינוך יש יועצי בטיחות משלהם והם שולחים אותם לעיתים גם ללא תיאום, לבדיקת הגנים. גם 
 -ו 1כל הבדיקות היו ברמה של בגנים.  0מהם אנחנו מקבלים דו"חות. לא מצאנו שום מפגע ברמה של 

. נפגשתי תיהםק, פנו אליי ההורים והעלו את טענואלונים, רימונים וקורצ'א –. בגנים המדוברים 2
איתם אחה"צ בגנים, ראינו את הדברים, רשמנו והעברנו לטיפול למחלקות האחזקה, החינוך וגינון. 

  ברמה של "קוסמטיקה".רובם . מידיתחלק מהדברים טופל 
 

 מנהלת מחלקת החינוך:
אנחנו מטפלים קודם כל חלק מהתמונות כבר לא רלוונטי כי מאז שהם צולמו, ביצענו עבודות לתיקון. 

מה שאב הבית שלנו יכול היה לתקן, הוא תיקן. יש עבודות שמתבצעות ע"י קבלן בצד הבטיחותי. 
למיטב זכרוני, נשאר רק להתקין שער, שאותו הזמנו מקבלן חיצוני וביקשנו לגביהן הצעות מחיר. 

 ת שקיבלנו.חיצוני. התעכבנו משום שחיכינו להצעות מחיר, היה פער מאוד גדול בהצעו
אנחנו נמצאים כל הזמן בקשר עם אלי, עם פיקוד העורף ועם כל מי שנותן את ההנחיות כדי שנוכל 

 עוד תקציבים על מנת שנוכל לשפר את המצב. וסיףלה
הגשנו לו תוכנית עם סדר עדיפויות ואנחנו עומדים לקבל איזשהו , היה פה מספר פעמיםרן קליימן 

אין פה דברים שמסכנים את קודם כל אנחנו מטפלים בצד הבטיחותי ואני מדגישה שוב, תקציב. 
 הילדים. תעבירו אליי את הרשימה של הליקויים שיש בידכם ואני אבדוק אותה אישית. 
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 ראש המועצה:
יאיר יטפל אישית בנושא הבטיחות. . יטופלו גנים הללו,כל הליקויים באנחנו נתחייב שתוך שבועיים, 

ביוני או לגבי השדרוגים של הגנים, אנחנו נבדוק יותר לעומק. נעשה מאמץ לראות איך נפתח תב"ר 
אנחנו עומדים בפני קבלה בספטמבר כי אנחנו נמצאים בסיטואציה גבולית מבחינת קרן הפיתוח שלנו. 

 י מתחייב להשתדל ומתחייב לעדכן בנושא.אנשל כספים אבל אנחנו לא יודעים מתי זה בדיוק יקרה. 
 

 משתתפים בדיון:
 ראש המועצה, שמוליק שמחון, דוד חורש, נאוה סבר, חן וייסמן, יהודה אסור, חנן זיסו.

 
 מתקיימת הצבעה:

 אושר פה אחד.
 
 . מיגון בגני הילדים.2
 

 ראש המועצה:
או אירוע מסכן לא מתפרץ  אנחנו לא חושבים שיש נחיצות גדולה בממ"דים לאור העובדה שמלחמה

הגן מתרוקן בדקות בודדות על ידי הורים שלוקחים  , עתות חירוםבמניסיון, . ברמה של שניות בודדות
 את הילדים.

אני אקרא את הסקר שנערך לגבי כל אחד מגני הילדים ובהתאם לו ארכיב פנייה כתובה לאגף הפיתוח 
תם דים בגני הילדים. אני מוכן גם למצ'ינג ואבמחלקת החינוך על מנת לגייס תקציבים להקמת ממ"

 תהיו בתמונה.
 

 משתתפים בדיון:
דוד חורש, נאוה סבר, יהודה אסור, חן שמוליק שמחון, ראש המועצה, מנכ"ל המועצה, אייל פרדיס, 

 .וייסמן
 
 
 
 
 
 
 

  21:00 -הישיבה ננעלה ב
 
 
 
 
 
 
 
 יאיר אודם_______________                    דוד אריאלי ________________                          

 ראש המועצה                                                                              מנכ"ל המועצה                                


