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 יש הערות לפרוטוקול קודם. 1סעיף 

 אין הערות 

 כולם בעד    –הצבעה  

 בקשה היתר אשראי    2סעיף  

באמצאות הפיס ובנק לאומי.   מוניציפליבנק  הוצג בפני חברי  המליאה את הצעת  
 ₪ .  1,942,781בקשה לקבלת היתר אשראי בגין הלוואה על סך  

לקבל הלוואה ממפעל הפיס באמצעות בנק מוניציפלי    מאשרים את ההצעה פה אחד
. 

    ₪ לשיפוץ חדר מורים ממשרד החינוך  100,000תב"ר  3סעיף 

   2020/08/954מס' הרשאה  

 היסודי. הכסף הזה יושקע בבית הספר  

 אושר פה אחד  –הצבעה  

   30/9/2020דוח רבעוני  4סעיף 

 כל דוח רבעוני יוגש בישיבה נפרדת  

 הנושא יורד מסדר היום ונדחה לשבוע הבא. 

 הסמכת ממונה גביה   5סעיף 

של היועמ"ש   חוות הדעת של היועמ"ש הובאה בפני חברי המליאה ,חוות דעתו 
שהועלו בתגובה של משרד  נקודות   4לממליצה לאשר את עפיף ולהסמיכו בהתאם   

של הממונה על   והעניין נבדק מול שאר הרשויות והם חיוניים למילוי תפקיד  ,הפנים.
 . הגבייה

 האם ישנם  שאלות ? 

 פה אחד  בעד     כולם  -הצבעה 

 תב"ר נושאי חובה  6סעיף 

 בתברים נפרדים   נושאי חובה  אושרו במשרד הפנים  

 ₪   132,000ע"ס     GISסקר ארנונה שכבת   220תב"ר 

 ₪  142,000ר בתים ורחובות ע"ס ו מספ 221תב"ר 

 ₪.  230,000ע"ס      GIS     מערכת    222תב"ר 



 ₪   45,000ע"ס    מניבים חוקי עזר    223תב"ר 

 ר אחד. " ביקשו שנאחד את התברים בתב

של נושאי   1ופותחים תב"ר    לפי בקשת משרד  הפנים התב"רים      4 סוגרים את  
 תוך כדי פירוט כל פרק בנפרד כדלקמן :   ₪  549,000חובה בסך  

 ₪  GIS   132,000שכבת  

 ₪  142,000מספור בתים  

 ₪   GIS  230,000מערכת    

 45,000     חוקי עזר  

 מאושר פה אחד  -הצבעה 

 לרישום   קריטריוניםקביעת   7סעיף 

 לרשום    קריטריוניםהרישום הוא בתקופה זו אנחנו נקבע 

 תקנות חובה לימודי חובה ממלכתיים  

 אכרם מציג טבלת נתוני ילדים גנים 

 ? זיני כמה גנים 

 גנים וכתת גן חובה בשכונה ישנה   2

 בנוסף גן טיפולי .  גנים וכתת גן חובה בשכונה החדשה   3

בתקן   וילדים   35נותן אפשרות עד ילדים ולא יותר כאשר החוק   27כל גן  בש טרה המ
 ננת ועוזרת . יהיו ג 

 ות אנחנו לא נהיה מעל החוק. ר לגבי הרישום ישנם תקנות ברו  –פואד  

 גן ילדים יקבע ע"י רשות החינוך  לפי משאלת הוריו.  19סעיף  

י ילדים אין אזור  אזור רישום הוא לבתי ספר לגנ -ורה לילד בקרבת הגן כ זכות ב
 . לגנים   רישום 

 הקריטריונים   

אם הרישום לפי דרישת ההורים לא יוצר בעיה במספר התלמידים בגן אין   .1
 התנגדות. 

"נוסח רישום "  ולפיו אתה בוחר איפה  תרצה שהילד יהיה ואחרי הרישום  .2
 איפה הילד ישובץ.  לפנינודיע להם ולא נודיע 

 תלמיד חוץ על בסיס  מקום פנוי. .3

,אם ילמדו   ועדה מקצועית תחליט בענייןבאותו גיל  אחים   2ם ישנם  א .4
 באותו גן או בגנים שונים .



מה האפשרות להעתיק מורה מגן לגן התקנון מאפשר ויש לעשות זאת לפני   .5
31/5/2021 . 

 

 שונות   8סעיף 

 דירקטוריון לתאגיד אל עין תציעו שמות . 

 חברי המועצה מבקשים לפרסם בפייס בוק אם ישנם מועמדים שיגישו  

 , פואד עונה לשאלות ולתשובות ששלח אותם סאלח. לי מזון ס

 עפיף אלחאג'    -רשם הפרוטוקול 

 

 


