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  בסדר היום:  0לעניין סעיף 

 דוד יפרח:

אותם  פרויקטיםחברים שלום לכולכם, הפעם החלטנו להתחיל את ישיבת המליאה בסיור 

בצענו ביישובים, אני חושב שזה חשוב לכולנו לראות את העשייה בשטח והתרומה שלה 

לקהילה בכל יישוב ויישוב ובמקרה זה טוב מראה עיניים מאשר נתונים על הנייר. אנחנו 

ובסטנדרט גימור מלש"ח  71שר הוקם בעלות כוללת של נתחיל בביה"ס בית רבקה צעירות א

 גבוהה.

 :רוחי הניג מנהלת בית הספר בית רבקה צעירות 

לארח בבית ספרנו "בית רבקה צעירות" בכפר חב"ד את חברי מועצת שדות דן  יםשמחאנחנו 

במיזמים הפדגוגים הייחודים החדשניים  ף אתכםלשתובראשות ראש המועצה דוד יפרח 

דום ופיתוח התלמידות יק , למצוינות אישית, ערכית ולימודיתבביה"ס  המובילים המופעלים 

תוך מתן כלים דיפרנציאליים באווירה חסידית משפחתית לעיצוב דמותן  והתמודדותן עם 

  אתגרי המחר.

במסגרת הסיור הוצגו בפניי חבריי המליאה  כיתת לימודים, מסדרון הלמידה , פינות 

ספות שהן ייחודיות לבית הספר וכן פרויקט "עיר המחר". חבריי פדגוגיות מעשירות נו

המליאה התרשמו מהסיור העלו שאלות בפניי מנהלת בית הספר אודות תוכן הלימודים, 

וכו', מנהלת ביה"ס נתנה מענה ופירטה את  הרחבת המידע  והשיתוף להורים, מיזמים חדשים

 תפיסת עולמה וכן שאיפתה להמשך העשייה.

להודות לראש המועצה על תמיכתו במיזמים ועל עמידתו לימין אני מבקשת זו  בהזדמנות

  .לקידום והצלחת דור העתיד ו ביה"ס לרווחת התלמידות הצעירות תמיד

 

 דוד יפרח :  

 

  בסדר היום:  2לעניין סעיף 

 דוד יפרח:  

חברים אני מקווה מאוד שהתרשמתם מהסיור שהוא חלק קטן מהעשייה הרבה, מידי פעם נצא 

לסייר ביישובים ונקיים את הישיבה כל פעם ביישוב אחר. על סדר היום הוא קודם לכל אישור 

. יש מתנגדים? יש 4. אני מבקש את אישור המליאה לפרוטוקול מס'  4של ישיבה מס'  פרוטוקול

 ה אחד, אני מודה לכם.נמנעים? אושר פ

 . 4מס'  : הוחלט פה אחד לאשר פרוטוקול ישיבה קודמתהחלטה

 

. לשמחתי אמנם עם אמונים למדינה ולשליחתנו כנציגי ציבור הצהרנו בישיבת המליאה הראשונה

עיכוב קל אושר ע"י ועדת הבחירות ומנכ"ל משרד הפנים המינוי של איציק עזר מטעם היישוב 



 

 

אני "על פי הנוסח , אני רוצה שהכל יהיה רשמי  ואיציק להישבע אמונים גנות ולכן אבקש את

 מתחייב/ת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה". 

 מתחייב אני": איציק עזר" . 

 

  בסדר היום:  3לעניין סעיף 

 דוד יפרח 

לתכנון ובנייה, וכן יו"ר חבר בוועדות הנהלה, משנה תודה לך, באותה נשימה נאשר את איציק כ

 :, ברשותכם אני אביא את כל השינויים בוועדות להצבעה אחתועדת בטחון ואיכות הסביבה

 :יחליף את החבר מנדי בלוי.שיוסי תהילה מצטרף  ועדת משנה לתכנון ובנייה 

 :להרכב הקיים יצורפו החברים רן פוני ורמי דדון.אנחנו מוסיפים  ועדת ביקורת 

  ,הנהלהשמוליק אזימוב יצורף כחבר ועדת הנהלה: באותה נשימה. 

אני מבקש את אישור החברים, אישור המליאה לעדכונים, יש מתנגדים? יש נמנעים? פה אחד, אני 
 מודה לכם

 את עדכוני הרכב הוועדות כפי שהוצג ע"י ראש המועצה: הוחלט פה אחד לאשר החלטה

 

 

 :שצריך להתייחס ליתר הוועדות ביתר רצינות, חשוב אחריי ההצבעה, אני חושב   מוטי מגער

 לכנס את הוועדות כנדרש וזה עדיין לא מיושם.

 :עפ"י חוק צריכות להתכנס אחת שוועדות אחד, יש  אני מבקש מכל ראשי הוועדות,  דוד יפרח

ומצפה  ן לעקוב מקרובמתכוועדיין לא קבלתי. אני לרבעון, אני מצפה לקבל דו"ח לכל פגישה ו

מראשי הוועדות  להעביר את הסיכומים והפרוטוקולים ואם לא תהיה התייחסות ננהג בכך 

 .בהתאם

 

  בסדר היום:  4לעניין סעיף 

 הגב' אורנית פרץ –עדכון הגדרת תפקיד מנהלת מחלקת הרווחה 

 :דוד יפרח 

היקף הפעילות והתקנים במחלקת הרווחה התרחבו באופן משמעותי במהלך החמש השנים 

המקצועי זוכה האחרונות, מספר העובדים גדל ותפקוד המחלקה בכל תחומי עיסוקה 

 65%מבוקש הגדרת מנהלת המחלקה הגב' אורנית פרץ כמנהלת אגף ב , לשבחים והערכה רבה

  .בכפוף לאישור משרד הפנים כמקובל( 66%שכר בכירים )כיום היא נמצאת ב 

 

כפי שדיברנו  על מחלקת הרווחה, מדובר באחת מהמחלקות שעשו פריצת דרך מכניסתי 

את ראיתי לנכון לקבל  .לתפקיד, אינספור תוכניות, פעילויות, כ"א הולך וגדל ואיתו התקציב



 

 

תוכניות קיימות עם מספר עובדים כזה וכמות  ,אישור המליאה להפוך את המחלקה לאגף

שימה גם לעדכן את שכר הבכירים למנהלת המחלקה נ, באותה לכך בפועל היא ראויה

) משכר  65%-)משכר בכירים( ולבקש את אישור החברים להעלות ל66%-את היום בשנמצ

בכירים( כמובן כפוף לאישור משרד הפנים. אני חושב שאורנית ראויה, אישה מבריקה 

 התוצאות מדברות בעד עצמן כל מילה מיותרת.שעשתה את עבודתה נאמנה ו

                                              איציק עזר:                                                                                                                   

 ?בדומה לחינוך משכר בכירים  16%-ליש לי שאלה למה לא להעלות את מנהלת המחלקה 

                                       דוד יפרח:                                                                                                                    

בכל שינוי. אילו יכולתי  5%הייתי רוצה אבל המדרגות בשכר בכירים הם של  .אנחנו לא יכולים

לא הייתי מהסס ועושה את זה.                                                                                                76%-להעלות ב

                                          חברים יש מתנגדים? יש נמנעים? פה אחד.                                                             

 אני מודה לכם, כמובן בכפוף לאישור משרד הפנים.

את הגדרת התפקיד של מנהלת מחלקת הרווחה למנהלת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 משכר בכירים 35%אגף וכן להעלות את שכרה ל 

 

 

  בסדר היום:  5לעניין סעיף 

 ץ.בנימין ליפשי -ת לסגן ראש המועצההאצלת סמכויו

 :דוד יפרח 
 במסגרת תפקידו יואצלו לו הסמכויות לעסוק בתחומי התברואה ושיפור חזות פני היישובים.

אני חושב שהגיע הזמן שנטפל מקרוב בחזית היישובים, נקפיד יותר אין לי עניין להגיע לשם  

זאת ההסמכה אבל אם לא תהיה ברירה יוטלו דוחות וקנסות, אני לא רוצה להיות שם ולכן 

שמוטלת על ימי שיסתובב ביישובים, יטפל בזה מקרוב ואני תקווה שהיישובים יבינו שעלינו 

אני מבקש  מדרגה והלכנו צעד אחד קדימה, ברור שנכין תכנית עבודה לחמש שנים הקרובות.

 את אישור המליאה. יש מתנגדים? יש נמנעים? פה אחד.                                                  

 אני מודה לכם מאוד.

סגן ראש המועצה ימי ליפשיץ הסמכויות לאת האצלת : הוחלט פה אחד לאשר החלטה
 .עסוק בתחומי התברואה ושיפור חזות פני היישוביםל
 

  בסדר היום:  3לעניין סעיף 

 משנה לראש המועצה. -מינוי הגב' סימה פדלון  

 :דוד יפרח 
 



 

 

ת שיודעת חברים תסתכלו ימינה שמאלה לאחור ולחזית, יש לנו במליאה אישה אחת, חברה נמרצ

אני חושב שכל מי שישב איתה או חווה פגישה, ראה שהיא עושה את לעשות את שליחותה נאמנה. 

אמנם ואנחנו מברכים על כך, הדברים על הצד הטוב ביותר. מן הראוי שתהיה יועצת לענייני נשים 

הדרת גברים" ) בהומור( הרוב הן עובדות נו במועצה יש "בד"כ מדברים על הדרת נשים אבל אצל

לגיל השלישי בשיתוף פעולה מלא עם אורנית לפעילות  טובה הצל של ספק שסימה עושה עבודאין 

ביישובים, אני חושב שמין הראוי לעשות את הדבר המינימלי לכבד ולמנות אותה למשנה לראש 

 המועצה וכמובן שאני צריך את האישור, יש מתנגדים? יש נמנעים? 

 אושר פה אחד, אני מודה לכם מאוד.

למנות את חברת המועצה הגב' סימה פדלון למשנה לראש : הוחלט פה אחד החלטה
 במועצה. תעסוק בתחום קידום מעמד האישה והגיל השלישישהמועצה 

 

                                         דובר:                                                                                                                        

 אחרי כזה סיור קשה לנו להתנגד לך.

                                                       דוד יפרח:                                                                                                                    

ה, חברים הסיור הזה הוא קמצוץ מהעשייה הגדולה של המועצה, כנראה שאני יודע מה אני עוש

 עשייה בתחילתה.העוד נסייר ביישובים, נראה דברים מקרוב, 

                                         מוטי מגער:                                                                                                                   

קודם כל אני מברך את סימה וגם את ימי. אני חושב שצריך להביא לידי ביטוי את הגודל של 

 זר שהוא שני בגודלו. תחשבו על כך בעתיד אני לא רוצה להקשות עליך עכשיו.מושב אחיע

 דוד יפרח: 

                                    מקובל גם זה יילקח בחשבון.                                                                                                    

 השתתפותכם, הישיבה ננעלה. אני מודה לכם על

 

 

 

 ____________________                                   חתימה:_____________________תאריך

 


