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 חסרים:
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 על סדר היום:

חודשים או עד  3סיים תפקידו, לתקופה של עד  מינוי ממלא מקום למהנדס המועצה אשר .1

 למינוי מהנדס מועצה קבוע במכרז שיפורסם בהקדם ואישור שכרו.

 הצעת החלטה:

כממלא מקום מהנדס המועצה בחצי  304740418מינוי אינג' לאוניד גינזבורג ת.ז.  .א

 חודשים, כפוף לאישור משרד הפנים. 3משרה לתקופה של עד 

משכר מנכ"ל בחלקיות משרה,  95% –מהנדס המועצה אישור שכר לממלא מקום  .ב

 משכר מנכ"ל ככל ומשרד האוצר לא יאשר. 85%בכפוף לאישור משרד האוצר או 

 הגדלת חוזה לספק הקייטרינג  .2

  9.11.22אישור פרוטוקול וועדת רווחה מיום  .3

  22.11.22אישור פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מיום  .4
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  30.11.22אישור פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מיום  .5

  7.12.22אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מיום  .6

  19.12.2022למניעת נגע סמים ואלכוהול מיום אישור פרוטוקול ישיבת ועדה  .7

 19.12.2022למניעת אלימות מיום אישור פרוטוקול ישיבת ועדה  .8

 אישור העסקתה של הגב' אסתר אשרם  .9

 העסקתה של הגב' מירי חליליאישור   .10

 אישור העסקתה של הגב' ריימונד בניסטי   .11

 

 

 הודעת ראש המועצה:

. נמצאים פה 2022בדצמבר,  28ערב טוב לכולם. אנחנו בישיבת המועצה מן המניין,  :אבי הררי

ב"סביום" ברחוב המחתרת. נוכחים בישיבה חברי המועצה, סגן ראש המועצה דרור ריבובסקי, סגנית 

המועצה לי מור גיל שני, סגנית ראש המועצה זיו קמיני, חברת המועצה הילה קולט, חברת  ראש

המועצה יוכי פרי, חברת המועצה שיר אדלסון, חבר המועצה יוסי אלבז, חבר המועצה זוהר אברמוב, 

חבר המועצה משומר לוי. משתתפים בישיבה גזבר המועצה, אשר שמע, מנכ"ל המועצה אלי גטר, עו"ד 

קדמי יועצת משפטית,  עוזרת ראש המועצה רינת שיינפלד ואנשים מכובדים, החברים שמקבלים  קרן

 .המלגות, אתם ובני המשפחה שהגיעו איתכם מקבלימלגות. אני עומד ובאמת רוצה לכבד אתכם חבריי, 

ים המלגה ניתנת על ידי המועצה לטובת סיוע ללימודים שלכם. אני נרגש לראות אתכם פה, אנחנו מאחל

, אתם דור העתיד שלנו. מכם יצאו ראשי ממשלות, שרי ביטחון. אז אני מאחל תלמדו, שתצליחולכם 

 . שלו המלגהלכם הרבה הצלחה ואני מעניק לכל אחד את 

שישבו וחתמו על כל  ,יוכי פרי הועדהתודה רבה ליושב ראש הוועדה, יוסי אלבז, תודה רבה לחברת 

 סעיף וסעיף. 

 

 סדר היום:

חודשים או עד  3ממלא מקום למהנדס המועצה אשר סיים תפקידו, לתקופה של עד מינוי  .1

 למינוי מהנדס מועצה קבוע במכרז שיפורסם בהקדם ואישור שכרו.

 הצעת החלטה:

כממלא מקום מהנדס המועצה בחצי  304740418מינוי אינג' לאוניד גינזבורג ת.ז.  .א

 פנים.חודשים, כפוף לאישור משרד ה 3משרה לתקופה של עד 

משכר מנכ"ל בחלקיות משרה,  95% –אישור שכר לממלא מקום מהנדס המועצה  .ב

 משכר מנכ"ל ככל ומשרד האוצר לא יאשר. 85%בכפוף לאישור משרד האוצר או 

 

אני רוצה לעדכן אתכם חברי המועצה שויקטור, מהנדס המועצה ביקש לסיים את תפקידו  אבי הררי:

ט מעבר לכך מטעמים של צנעת הפרט. אני רוצה להודות לויקטור במועצה מסיבות אישיות, אני לא אפר

מהנדס המועצה ולאחל לו בריאות טובה והצלחה בדרכו החדשה. אנחנו מבקשים כעל התקופה ששימש 

למנות לו ממלא מקום באופן זמני, כיוון שידוע כי הישוב נמצא בתקופת פיתוח משמעותית וקשה עד 

ועצה. איתרנו מהנדס אשר כיהן בעבר כמהנדס רשות, וכמהנדס בלתי אפשרי להסתדר בלי מהנדס מ
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וועדה מקומית במספר רשויות מקומיות ושמו לאוניד גינזבורג. הוא מוכן לסייע לנו באופן זמני ולשמש 

 ,עד שלושה חודשים בלבדשל כממלא מקום של מהנדס המועצה. המינוי כממלא מקום הוא לתקופה 

קיד מהנדס המועצה, בתוך שלושה חודשים, אתם יודעים מכרז שבמהלכם המועצה תצא למכרז לתפ

 יכול לארוך בעיתון, אחר כך באים מועמדים ואחר כך וועדת מכרזים, אז בערך זה נדרש לפרסם

 שלושה חודשים, בינתיים הוא ממלא מקום בתקופה שאנחנו מוציאים את המכרז. כ

אישור משרד הפנים ומשרד האוצר, אנחנו המהנדס ביקש להתמנות לחצי משרה. המינוי כפוף כמובן ל

משכר בכירים,  95%רק ממליצים. כמו כן, אנו מבקשים לשלם למהנדס החדש כפי ששילמנו לויקטור, 

בהתחשב בחלקיות המשרה ובכפוף לאישור משרד הפנים והאוצר. אני רוצה להדגיש, שככל שמשרד 

של חלקיות המשרה, ישולם לו שכר , מחצית ב95%הפנים לא יאשר למהנדס החדש שכר בשיעור של 

 משכר המנכ"ל.  85%של 

 

 לפיכך, אנחנו מתבקשים לאשר היום שתי החלטות:

. מינוי מהנדס לאוניד גינזבורג כממלא מקום מהנדס המועצה בחצי משרה לתקופה של שלושה 1

 חודשים ובכפוף לאישור משרד הפנים ומשרד האוצר. 

, בהתחשב בחלקיות המשרה משכר מנכ"ל ובכפוף 95%עור . אישור תשלום עבור שכר בכירים בשי2

בהתאם לכל  85%, ישולם לו שכר של 95%לאישור משרדי הפנים והאוצר. ככל שלא יאושר שכר של 

  הכללים. 

 חברי המועצה, יש למישהו שאלות? מקבלים את ההמלצה? מי בעד? 

 

? ויקטור העלינו לו אחרי שנתיים של עבודה. למה לא לתת 85%למה לא לתת לו רק  זוהר אברמוב:

 משכר בכירים? יעבוד שלושה חודשים, יעשה את העבודה ונדון.  85%לו 

 

זה קשה  ,בעבודה אחרת. אנחנו לא יכולים למצוא מהנדסים היוםגם עובד  הואהוא זמני.  אבי הררי:

. לא יאשרו לו, לא יאשרו לו. אבל אנחנו כן רוצים לתת לו כמו שקיבל מאוד ולכן אם יאשרו לו, יאשרו לו

 ו, לתת לו שלושה חודשים. נהמהנדס של

 

 שלושה חודשים.  זוהר אברמוב:

 

 אוקיי. מי בעד?  אבי הררי:

 פה אחד.  הצבעה: 

 מאשרים פה אחד: החלטה: 

. מינוי מהנדס לאוניד גינזבורג כממלא מקום מהנדס המועצה בחצי משרה לתקופה של שלושה 1

 חודשים ובכפוף לאישור משרד הפנים ומשרד האוצר. 

, בהתחשב בחלקיות המשרה משכר מנכ"ל ובכפוף 95%. אישור תשלום עבור שכר בכירים בשיעור 2

בהתאם לכל  85%, ישולם לו שכר של 95% לאישור משרדי הפנים והאוצר. ככל שלא יאושר שכר של

 הכללים. 
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, בהשתתפות מנהל מחוז 20.12.2022אני רוצה לעדכן אתכם ששבוע שעבר התקיימה פגישה בתאריך 

במשרד השיכון, יחד עם האדריכל של מחוז משרד השיכון יחד עם סמנכ"ל בינוי של משרד השיכון. הם 

הנדסה וצוות ה , אגףבין הצוות המקצועי של המועצהביקשו איתנו פגישה, התקיימה פגישה כאמור 

אשר תכלול את  ההנהלה של המועצה עם משרד השיכון, הם הציעו לנו הצעה להכין תוכנית שלד

עד כלא תל מונד. כל השטח האזורי, הם  553 כביש וכולל את המתחם הזה שאחרי 9-ו 5 מתחמים

נית הכוללת, לצמצם צפיפות בתוך הישוב הישן יכינו תוכנית שלד שתבחן את כל התנועה, את כל התוכ

כדי להעביר לשטח לכיוון כלא תל מונד. מדובר בתוכנית השלד אשר תבחן בין היתר סוגיות של התאמות 

. כחלק מתוכנית השלד תוכן יי כלכלטנדרשות בתוכנית המתאר, צרכים תחבורתיים ואיזון פרוגרמ

וב שימושים בהתאם רת בדרום, שתתבסס על עי, שאנחנו ביקשנו לעשו9תוכנית מפורטת למתחם 

לתוכנית המתאר, וכל זה לפי תוכנית המתאר, לרבות מסחר, תעסוקה ומגורים. בשלב שני, לאחר 

השלמת התיקונים המתארים הנדרשים, תקודם  כנגזרת מתוכנית השלד של תוכנית מפורטת מתחם 

ותפים בתוכנית הזו, המועצה, אנשי דרומה. אנחנו נהיה ש 553כביש , המתחמים שנמצאים מ14, 13

המקצוע של המועצה יהיו שותפים בתוכנית. הם יהיו חלק מהתכנון, אני חושב שתוכנית השלד הזו 

תיתן לנו תמונת מצב ואיזונים של כל הבנייה שלנו בישוב, אנחנו נברך על זה ואני מקווה שבאמת נצליח 

 עם התוכנית הזו עם משרד הבינוי והשיכון.

 

אתה מדבר על להכין תוכנית שלד לכיוון כלא תל מונד שכולל מתחם  ,שאני אבין רק בשביל לבז:יוסי א

 , הבנתי נכון?14-ו 13

 

 ברור.  אבי הררי:

 

 9-ו 5-השלד הזה בעצם גם מתחשב ב יוסי אלבז:

  

 כן, היא תמצמצם את הצפיפות.  אבי הררי:

 

 אתה רוצה להוריד את הצפיפות.  יוסי אלבז:

 

 כן, אם זה יוצא לנו, יצאנו גדולים.  הררי:אבי 

 

 הבנתי. כל הכבוד. זה משהו שדיברנו עליו לפני שבע שנים.  יוסי אלבז:

 

 כן. אבל זה בא לנו, אני גם לא הזמנתי, אבל זה בא מהשמיים.  אבי הררי:

 

 יפה.  יוסי אלבז:

 

תכנון בעתודה הדרומית תראה מה הוא אומר, תקשיב, המשרד רואה בחיוב את קידום ה אבי הררי:

 של אבן יהודה ובפרט את חשיבותו לצורך תכנון שילוב של אבן יהודה במערך התחבורה האזורי. 
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 זה נותן לנו עכשיו אפשרויות.  יוסי אלבז:

 

זה כפוף לתוכנית מתאר. תשמע, אם זה ילך, הם רוצים לעזור. למשרד השיכון יש לו אינטרס  אבי הררי:

הדרומי, אבל אמרתי סליחה, אם זה הדרומי לכו הביתה. לא צריך אותכם, בשביל זה באתם?  בחלק

 אני רוצה גם את זה וגם את זה, ואיך אנחנו מורידים צפיפות, נקווה שיהיה טוב. 

 

 כמו ניסים.  יוסי אלבז:

 

 זה נס חנוכה.  אבי הררי:

 

 

 הגדלת חוזה לספק הקייטרינג: .2

עבור את מספר המנות יש לנו ספק שמספק לנו מזון למועדונית של רווחה, בכדי להגדיל  אלי גטר:

מיוחד, אנחנו צריכים את האישור של המועצה. מבקשים את האישור של המועצה החינוך הכיתות של ה

 . 25%להגדלה של 

 

 כי יש גידול במספר הילדים? שיר אידלסון:

 

 . מנות 28כן, הוא מכין   דרור ריבובסקי:

 

 מנות עבור החינוך המיוחד  28האם הבקשה לתוספת של  זוהר אברמוב:

 

 זה מה שאנחנו צריכים.  אלי גטר:

 

 מנות.  28אנחנו מאשרים הגדלה של  אלי גטר:

 

 אבל מדברים גם על תוספת של מחיר.  זוהר אברמוב:

 

  חצי שקל למנה.  שיר אידלסון:

  

 חצי שקל למנה.  אלי גטר:

 

 לתלמיד בכיתה א'? 18.74-לתלמיד בגן, ו 16.69ומה זה  זוהר אברמוב:

 

 זה גילאים גדולים, זה גילאים שונים, מנות שונות, מחיר שונה.  אלי גטר:

 מחיר של בית ספר לא מחיר של גן. 

 לפי הגיל של הילדים.  משומר לוי:
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 בסדר.  זוהר אברמוב:

 

 יש שאלות נוספות? מי בעד?  אבי הררי:

 

 ה לא בעיה של חצי שקל. ז זוהר אברמוב:

 

לא צריך אישור מועצה.  25% ולכן נדרש אישור המועצה. 25%זה תוספת של מעל  עו"ד קרן קדמי:

 , לכן נדרש אישור המועצה.50%-, ועד ל25%זה מעל 

 

 מי בעד? צריכים להצביע.  אבי הררי:

 

 פה אחד.  הצבעה:

 .מאשרים פה אחד הגדלת חוזה לספק הקייטרינג החלטה:

 

 

 :9.11.22אישור פרוטוקול וועדת רווחה מיום  .3

נעשתה עבודה יפה של מחלקת הרווחה. רק השבוע קיבלנו את הגיליון השבועי היישובי  אבי הררי:

שהם עושים, שהוציאה מחלקת רווחה למען הגיל השלישי ושיתפו פעולה עם התושבים הוותיקים. 

וני הספורט. המקום הזה מלא, אין מקום מועדעל חברים במועדונים גדל ויש ביקוש בדגש המספר 

שיעורי יוגה לגיל השלישי, אשר מאוד חשובים לאוכלוסייה הוותיקה, הוספנו להכניס יותר אנשים, 

, עם מיזמים חדשים ויישר כוח 2023שתזכה לאריכות ימים. הרווחה פועלת להכנת תוכנית לקראת 

 לכל עובדי מחלקת הרווחה. 

 ו שיש שאלות? מי בעד אישור הפרוטוקול א

 פה אחד.  הצבעה:

 . 9.11.2022מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת רווחה מיום  החלטה:

 

 

 22.11.22אישור פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מיום  .4

 30.11.22אישור פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מיום  .5

וועדת מל"ח, גם השנה המשכנו לתגבר את מערך החירום שלנו ואנו ממשיכים כמועצה  אבי הררי:

 40לעמוד על הרף הגבוה לביקורת של פיקוד העורף. לפני כשמונה שנים קיבלנו, אתם זוכרים, ציון 

עצמנו לתקן את כל מה שצריך וכך עלינו בציון בכל ביקורת, אבן יהודה מקבלת היום על ומאז לקחנו 

מדי שנה. יתרה מכך, פיקוד העורף לקחו כדוגמה את הטיפול שלנו למשבר המים  97, 90ל ציון ש

ומלמדים זאת בקורסים בנושא מוכנות לחירום. החשיבות שלנו להיות מוכנים לשעת חירום היא מעל 

הכל ואני רוצה באמת להודות לכל העוסקים במלאכה, לקב"ט, לסגן ראש המועצה דרור, לכל צוות 

ולכל עובדי המועצה. לפני שבועיים סיימנו ביקורת, קיבלנו ביקורת ראשונה והביקורת היא הביטחון 
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קיבל ציון  , מנהל אגף החינוך,שיגם , ו97טובה בכוח אדם. אלי, שהוא אחראי על כוח אדם קיבל ציון 

 גבוה. 

 

 פה אחד.  הצבעה:

 . 30.11.2022. ומיום .202222.11מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת ועדת מל"ח מיום  החלטה:

 

 

 :7.12.22אישור פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מיום  .6

כפי שאמרנו לכם, אנחנו מביאים יועץ מיוחד שיכין לנו את תוכנית הביטחון של הישוב, אחד  אבי הררי:

אומר תסגור שערים, אחד אומר תפתח שערים, הבאנו איש מקצוע שהיה פעם מפקד תחנת נתניה, 

טה הארצי והוא הכין לנו פרוגרמה איך הוא רואה את תפיסת הביטחון של אבן יהודה. הוא עבד גם במ

עדיין לא סיים, וישב עם וועדת ביטחון, יחד עם הסגן והקב"ט וחברי וועדת ביטחון ותושבים. הסתובב 

ן בלילות, הסתובב בימים, עשה עבודה. ברגע שהוא יסיים אותה אנחנו נציג אותה, את תפיסת הביטחו

 ונביא למועצה. 

 

כן, וועדת ביטחון מתכנסת באופן סדיר. הנושא המרכזי בתקופה אחרונה שאנחנו  דרור ריבובסקי:

יושבים באמת על בדיקה של עצמנו של תפיסת הביטחון, אם אנחנו טועים או לא טועים. לפני הבדיקה 

, 2014, 2016פים משנת הנתונים מראים לנו שאנחנו די צודקים, זאת אומרת אנחנו מסתכלים על גר

אנחנו רואים עקומה מאוד . לפני שנכנסה תפיסת הביטחון של השערים וסגירות השדות וכל הקשור לזה

יפה של ירידה בכמות הפשיעה באבן יהודה. בשנה אחרונה אם אנחנו מנטרלים את תקופת הקורונה, 

. בין 50%-ירידה של קרוב לשבכלל הייתה ירידה מאוד גדולה בפשיעה, בהשוואה ללפני שנתיים, יש 

 בעבירות בישוב.  50%-ל 45%

יש גם תוצרים, זאת אומרת אתמול בלילה נגנב רכב, המערכת סגרה מהר מעגל, תפסו אותו, תפסו 

 את הרכב אתמול בערב והחזירו אותו אתמול בערב. 

 

 אוקיי.  אבי הררי:

 

 אז התוצרים עובדים.  דרור ריבובסקי:

 

 מי בעד אישור הפרוטוקול?יש שאלות?  אבי הררי:

 

 פה אחד.  הצבעה:

 . 7.12.2022מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת ועדת ביטחון מיום  החלטה:
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 :19.12.2022למניעת נגע סמים ואלכוהול מיום אישור פרוטוקול ישיבת ועדה  .7

ד מאוד כואבת אישור פרוטוקול ישיבת וועדה למניעת נגע סמים ואלכוהול. זו נקודה מאו אבי הררי:

בשיתוף אנשי חינוך מצוותים מקצועיים. נעשתה  ,וחשובה, לכן אנחנו מקיימים ישיבות של וועדה גדולה

בצופים ומחלקת הנוער  ,עבודת צוות בשיתוף עם גורמי המועצה ובתי הספר בנושא. בבתי הספר

בכר קיימו סדנה מתקיימת פעילות הסברה ומפגשים קבוצתיים בנושא סמים ואלכוהול. בבית ספר 

בנושא חומר למחשבה, סוגיות בגיל ההתבגרות. בסדנה הועלו נושאים כגון, מידע על צריכת אלכוהול 

לא מבוקרת, סיגריות אלקטרוניות, בדידות, חרדות ועוד נתונים. נתנו להם כלים להתמודד עם לחץ 

צה התקיימה הרצאה של חברתי, גבולות פנימיים וגבולות חיצוניים. במסגרת הפעילות בשיתוף המוע

עו"ד לימור הלוי, שהייתה תובעת במשטרה ויש לה ניסיון בטיפול בנוער, על השפעה של תיק פלילי על 

הרשת  , נושאעתיד הילד. עו"ד הלוי דיברה על עבירות סמים, דיני העברת סרטונים, תיקים פליליים

עלו נושאים חשובים ואנו כמועצה החברתית, בעניין חרמות. בוועדה למניעת נגע הסמים ואלכוהול הו

נעשה ככל שביכולתנו לשיתוף פעולה עם כל המחלקות הרלוונטיות, על מנת להסביר למניעת שימוש 

בסמים. המועצה וכל הגורמים השותפים ימשיכו לעבוד, לטפל בסוגייה הכי חשובה, ואני אומר לכם 

כול קלים, הגראס, מכה. חבר'ה שלנו שאבן יהודה זקוקה לטיפול בנושא הזה. היום נושא הסמים, כבי

נוסעים לטבריה לטיול, שותים אלכוהול ואנחנו משתדלים באמת, באמת לעשות הסברה דרך ההורים, 

דרך בתי הספר כדי שיבינו את המשמעויות של סמים ואלכוהול, מה זה יכול לגרום. תודה לכל העוסקים 

ת כל התהליכים האלה. יש למישהו במלאכה, באמת ששותפים לכל העשייה הזאת כדי לעשות א

 שאלות? מי בעד אישור הפרוטוקול?

 

 פה אחד.  הצבעה:

מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת הועדה למניעת נגע סמים ואלכוהול מיום  החלטה:

19.12.2022 . 

 

 :19.12.2022למניעת אלימות מיום אישור פרוטוקול ישיבת ועדה  .8

מניעת אלימות, וועדה מאוד חשובה. במהלך הישיבה ציינו את אישור פרוטוקול וועדה ל אבי הררי:

הפעילויות שנעשו בנושא האלימות. בכל בתי הספר השונים קיימנו פעילות ושיח על מניעת אלימות, 

חיזוק החוסן והכלים להתמודדות במצבי כעס ותסכול. כמה דוגמאות, בהדסים העלו את נושא מניעת 

חצר והכסף נתרם למקלט לנשים. בנוסף אורגנה פעילות בנושא  האלימות נגד נשים, ארגנו מכירת

במסגרתו יצאו התלמידים לתהלוכה  "שבוע המנהיגותאת ", קיימו "יאלימות בכבישים. בית ספר בית אב

צבעונית וססגונית עם דגלים ושלטים הקוראים לסובלנות והכלה. בנוסף בשבוע הנגישות העלו סרטון 

ליצירת פתיחות, הבנה, הכלה וסבלנות. בבית ספר הראשונים היה מפגש מרגש עם תלמידים מיוחדים 

עם ד"ר ערן שחר, שמשמעותו הייתה למידת חוסן לכלים להתמודדות לקשיים מול חברים. בנוסף 

המועצה, חתמנו על אמנה קהילתית בטוחה מאלימות מינית של מנהיגות ומנהיגי השרון לציון יום 

. בשיתוף פעולה עם מחלקת הרווחה קיימנו ערב הרצאה 2022נשים  המאבק הבינלאומי באלימות נגד

בנושא אלימות כלכלית ורגשית. הרווחה מקיימת קבוצה של קרב מגע במסגרת מועדון נערות במטרה 

לחזק את נושא ההתמודדות מול אלימות. תנועות הנוער קיימו מעגלי שיח בנושא מניעת אלימות. כל 

הישיבה של הוועדה בהנחיות שלנו לביצוע. הוצאנו גם פרסום חוצות, אם תנועות הנוער. זה היה חלק מ
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די לאלימות עם שלטים במושבה ועוד. המועצה וכל הגורמים השותפים ימשיכו לתת דגש ולטפל , ראיתם

 כיבנושא, כל עוד נעבוד נעשה פעילויות ונשים דגש על מניעת אלימות, זה יחלחל לכולם. אציין גם, 

דה יש פחות אירועי אלימות. קיימנו שיחות עם ראשי רשויות, מחלקות חינוך במקומות אצלנו באבן יהו

אחרים, אמנם אנחנו יחסית במצב טוב, אך עדיין חייבים להמשיך לפעול בנושא במלוא המרץ כדי 

שהנעשה עד כה ונמשיך. אז תודתי לכל חברי הוועדה שהם איתי בוועדת אלימות וגם בוועדת סמים. 

ת ראש המועצה, זיו קמיני, שהיא חלק בתהליך הזה של הוועדה. תודה רבה לשי פרוכטמן, תודה לסגני

תודה רבה למנהלות בתי הספר, תודה רבה לכל העוסקים במלאכה הקדושה הזו. מי בעד אישור 

 הפרוטוקול?

 

 פה אחד.  הצבעה:

 . 19.12.2022מאשרים פה אחד את פרוטוקול ישיבת ועדה למניעת אלימות מיום  החלטה:

 

 

 אישור העסקתה של הגב' אסתר אשרם  .9

 אישור העסקתה של הגב' מירי חלילי   .10

 אישור העסקתה של הגב' ריימונד בניסטי    .11

כפי שאתם יודעים, המצב שלנו הוא לא קל בעניין מחסור בסייעות. סיפרתי להנהלה. המצב  אבי הררי:

. אני חוזר, לפי החוק אם גננת לא מגיעה, אי אפשר לפתוח את הגן. אבל לא קלשל הסייעות והגננות, 

 אנחנו עושים פה מאמצים כדי לסייע להורים, גננת שמודיעה בלילה שהיא פתאום לא מרגישה טוב, לא

באה וההורים כבר תכננו בייביסיטר וכו', אז אנחנו עושים מאמץ לוקחים סייעת שמים בגן, שתי סייעות 

לוקחים ממקום אחר, כי אין לנו מספיק סייעות. הגענו למצב שאין לנו מספיק סייעות. פרסמנו מכרזים 

העסקה של שלוש בעיתונים. השכר שלהם הוא שכר נמוך, לא כולם רוצים לעבוד. אנחנו רוצים לאשר 

 .70סייעות שהן הגיעו לגיל מעל 

 

 זה באישור הוועדה, באישורך, ואחר כך צריך מליאה.  70עד גיל  עו"ד קרן קדמי:

 

אנחנו מבקשים לאשר את העסקתה של הגברת אסתר אשרם, סייעת שאנחנו צריכים אותה.  אבי הררי:

. עשינו את זה 70ניסטי. הן מעל גיל העסקתה של הגברת מירי חלילי והעסקתה של הגברת ריימונד ב

 כבר פעם שעברה. 

 

 הם עבדו כסייעות.  משומר לוי:

 

 הם עבדו, אנחנו פשוט זקוקים לסייעות. יש שאלות?  מי בעד? אבי הררי:

 

מגיע למליאה, אנחנו מאשרים לכמה זמן? שנה, שנתיים, שלוש? או כל  70מעל גיל   זוהר אברמוב:

 שנה מאשרים מחדש? 
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 . סייעותלא נעים לי להגיד, אנחנו נאשר אותם עד כל עוד לא יהיו  גטר:אלי 

 

 שנה וחצי לכל היותר בכל הארכה. עד שנה וחצי.  עו"ד קרן קדמי:

 

 אוקיי.  אבי הררי:

 

 בכל הארכה, זאת אומרת הם יבואו כל שנה וחצי להארכה מחדש?  זוהר אברמוב:

 

 כן.  אבי הררי:

 

 פה אחד.  הצבעה:

מאשרים פה אחד את העסקתה של הגב' אסתר אשרם, את העסקתה של גב' מירי חלילי  החלטה:

 ואת העסקתה של הגב' ריימונד בניסטי. 

 

אנחנו סיימנו את ישיבת המועצה שמן המניין. אנחנו נכנסים לישיבת מועצה חדשה שלא מן  :אבי הררי

 המניין. 

 .הישיבה  ננעלה

 

 

 

 

 

 

 

 אבי הררי                                                              אלי גטר                    

 מנכ"ל המועצה                                                            ראש המועצה          


