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פרוטוקול דיון מישיבה מן המניין מס'  8של מליאת המועצה האזורית גוש עציון לשנת 2020
שהתקיימה ביום א' ,י"ז באלול תש"פ ( )06/9/2020בשעה 21:15
נכחו:
שלמה נאמן  -ראש המועצה
חברים:
יצחק גרינוולד – אלעזר
חגי שמואלי – כפר עציון
יהודה ולד – כרמי צור
צביקה נמט – נווה דניאל
עדי סמואל – נוקדים
אלחנן פרומר – מיצד
עמיחי גורדין – אלון שבות
אורי שכטר – ראש צורים
יואל סילבר – מעלה עמוס
אושרית סטבון – אלון שבות
אוריה לוברבוים – שדה בועז
משקיפים:
אילנה פקטור – פני קדם
נעדרים:

סגל:

יצחק פריד –תקוע
עדנה אלמקייס – הר גילה
זיו חקשוריאן – קידר
אופיר כהן – משקיף ,איבי הנחל
ערן דגני -משקיף ,כפר אלדד
יפה שטרית – מנכ"לית המועצה
שלו קיים – גזבר
הושעיה הררי – מנהל אגף תכנון ותבקרה
עו"ד עקיבא סילבצקי  -יועמ"ש
שי צפורי  -מבקר

על סדר היום
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה .7/2020
.1
החלטה:
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 7/2020
מאושר  -פה אחד
עדכון פתיחת שנת הלימודים
.2
שלמה :החודש האחרון שלפני פתיחת שנת הלימודים היה עבודה אינטנסיבית .מבצע מתמשך של 24
שעות ביממה .אנחנו מודים לאבי אלון ומולי יסלזון וכל אגף החינוך על הערכות לפתיחת שנה"ל מכל
הבחינות .אנחנו מודאגים מתקלות בנושא של הסעות חנ"מ וכן שיש ארבעה בתי"ס שבהם אחוז הימים
שהכיתות הגבוהות לא לומדות מדאיג.
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אבי אלון (מנהל אגף חינוך) :פתחנו את שנת הלימודים עם  515תלמידים .מולי הוביל מהלך שהתכוננו
אליו מראש כשהמדינה עוד הייתה בספק .הלכנו למצב של וודאות .נערכנו לשתי חלופות  -סגר לישובים
ולמידה ברמה של  .70%באופן כזה המנהלים יכלו להכין מראש את המערכות .יש לנו  15יסודיים9 ,
מתוכם לומדים ב –  .100%אחת הסיבות ללמידה יותר חלקית היא כי המבנה של בתי הספר שלנו הוא
א'-ח' ולא א'-ו' .כיתות א',ב' לומדים כל הכיתה חמישה ימים בשבוע .כיתות ג',ד' תופסים מקום של
השכבות הגדולות משום שהן לומדות בקפסולות .המורכבות גדולה יותר ,צריך למצוא מקום ל  4שכבות.
הצלחנו למצוא מרחבי למידה בתוך בתי הספר.
הקושי המרכזי הוא בתי הספר בגבעה הצהובה .אח"י בוגרת לומדים  3ימים בשבוע .אנחנו מוסיפים עוד
יום החל מיום רביעי לשכבות הגדולות .נגיע ל –  3-4ימי למידה.
צביקה :קיבלתי שאלות על זה שבגבעה הצהובה לומדים  2ימים בשבוע ואורות עציון  5ימים.
מולי :אנחנו נוסיף עוד ימים ונסביר מה המשמעות של זה.
אבי :אחרי סוכות מבנה אוריה יתפנה ויש שם חדרים נוספים.
אורי :אחרי סוכות יהיו  5ימים ?
אבי :בע"ה .צריך למצוא נקודת איזון בין חללים במקום רלוונטי ,שעות הוראה וצוות.
יצחק ג :גייסנו עוזרי הוראה ?
מולי :יש לנו  45מועמדים חלק התחילו לעבוד כבר וחלק בראיונות.
אבי :אח"י תקוע חוזרים מחר כל השכבות ל –  5ימי לימוד.
האולפנות היו אמורות ללמוד עד  , 14:00הוספנו עד  .16:00ישיבות עד  70% .15:00מהתלמידים לומדות
 5ימים ,השאר שלושה.
תודה רבה אישית ליפה ולשלמה שתומכים באגף החינוך ונותנים לנו מענים.
יצחק ג :מציע שהודעה תצא ממנהל בית הספר על הוספת ימים.
מולי 54 :אנשי צוות נכנסו לבידוד רק ב –  24שעות האחרונות.
אבי 16 :אירועי קורונה שטיפלנו עד עכשיו רק מתחילת השנה.
יפה :עושים פה מאמצים מאוד גדולים לפתוח איפה שאפשר .יש חשיבות לזה שנותנים יציבות ועושים
מקצה שיפורים .יש גם מציאות ניהולית של מועצה אזורית ולא רשות מקומית .כל החלטה כזו משפיע על
רכיבי ההסעות ,מורים ,מבנים ועוד .אין אפשרות ל –  5ימים ואנחנו עושים כל מה שאפשר כדי למצוא
פתרונות נוספים.
יצחק ג :אני מסביר את המורכבות בישוב שלי.
אבי :אין אף רשות שתלמידי הכיתות הנמוכות לומדות עד .14:30
מולי :למנהלים הייתה שנה מטורפת ,גם בחורף היה טירוף ,המערכות היו מסודרות .הייתה בהירות כדי
שהמנהלים יגידו למורים מה קורה ,זה נתן הרבה למנהלים ,כל יום המנהלים ואנחנו לומדים.
אושרית :חשוב לשים לב למורים שמגייסים ,שיהיה כוח הוראה איכותי .העדר מקום פיזי – חשוב לתת
דגש שהכיתות חלופיות תקניות ומסודרות .אתם עושים עבודה מצויינת .כל הכבוד !
תב"רים
.3
שלו :שביל אופניים כפר אלדד שדה בר – מחכים לתקציב הרבה זמן .מדובר בפרוייקט בעלות  600אש"ח.
מקורות המימון 90% :משרד התחבורה 10% ,מועצה ,כנגד התחייבויות המועצה ע"ס  60אש"ח ישנה
התחייבות של הישוב על  25אש"ח.
עדכון תב"ר על גני ילדים בתקוע – הגדלנו את התב"ר ,ע"פ התחייבות משרד החינוך.
יצחק ואורי הלכו
צביקה :האם בדקת את השאלה מהמליאה הקודמת לגבי מספר התב"רים ?
שלו :אכן נבדק .הייתה שם טעות בסכום התב"רים בדו"ח .יש לנו בסביבות  200תב"רים.
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החלטה:
אישור התב"רים כפי שהוצגו ע"י גזבר המועצה
מאושר  -פה אחד
פתיחת חשבון עזר
.4
שלו :כסף שמגיע ממפעל הפיס מצריך חשבון עזר .אני מבקש לפתוח חשבון עזר אחד לשיפוץ הבריכה
ואחד לשיפוץ האודיטוריום.
איתן :למה צריך ?
שלו :דרישה של מפעל הפיס.
צביקה :כמה המסגרת זה יכול להיות במינוס ?
שלו :לא יכולה.
החלטה:
פתיחת שני חשבונות עזר – אחד לבריכה ואחד לאודיטוריום
מאושר  -פה אחד.
תקנים של הפסיכולוגים
.5
יפה :מבקשים לאשר שלושה תקנים של פסיכולוגים .התקן ממומן ע"י משרד החינוך.
החלטה:
אישור  3תקנים של פסיכולוגים
מאושר  -פה אחד
שלמה :את הדיון בנושא רב אזורי נדחה לפעם אחרת בשל התארכות ישיבת ועדת תכנון ובניה.
שנה טובה לכולנו !

הישיבה ננעלה בשעה 21:50
רשמה :מורית ינון ,מנהלת מוקד ופרוייקטים

________________
שלמה נאמן
ראש המועצה
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