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 1 פרוטוקול

 2 אישור תב"רים

 3 -. להלן סדר היום44הזמנה לישיבת מליאה מן המניין מספר  גב' דלריצ'ה:

 4 אישור תב"רים. גורן, בבקשה. 

מותנה אלף שקל  100התייעלות אנרגטית. יש פה  708תב"ר  גב' גורן: 5 

 6 בקבלת הרשאה ממשרד הפנים על התייעלות אנרגטית. 

 7 ? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד. 708מי בעד תב"ר  גב' דלריצ'ה:

 8 התייעלות אנרגטית. – 708פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר 

 9 

מר אחי מרדכי: ליזי, רק בסדר היום, בדקנו את עצמנו. כל ישיבה צריכה  10 

להתחיל עם אישור הפרוטוקול הקודם. אני לא זוכר  11 

 12 בשנתיים האחרונות שעשינו את הדבר הזה.

 13 ,-כן, אבל היא שולחת לכולם את הפרוטוקולים ב עו"ד עובדיה:

 14 אתם לא שולחים. מר אחי מרדכי: 

 15 מה אתם שולחים? עו"ד עובדיה:

 16 מעלים לאתר את הפרוטוקול.  גב' דלריצ'ה:

 17 לא, זה לא, האתר זה כבר אחרי שזה מאושר.מר אחי מרדכי: 

בסדר, מקבלת את ההערה והיא תיבדק. מחר נוציא מייל  גב' דלריצ'ה: 18 

 19 מסודר. אירית לא פה ואני לא יודעת. 

 20 אנחנו את הפרוטוקול כבר לא מקבלים למעלה משנה וחצי. כי: מר אחי מרד

 21 הוא עולה לאתר ואני רואה גם בתפוצת  מיילים. גב' דלריצ'ה:

 22 לא, העלייה לאתר אחרי שזה מאושר. מר אחי מרדכי: 

 23 אתה מדבר על תמלול או על פרוטוקול? גב' דלריצ'ה:

 24 תמלול. מר אחי מרדכי: 

ר. תמלול לא צריך לאשר בישיבת תמלול זה משהו אח גב' דלריצ'ה: 25 

 26 אז זו הטעות. מועצה. 

 27 הפרוטוקול זה התמלול. מר אחי מרדכי: 
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 1 לא. פרוטוקול זה פרוטוקול, תמלול זה תמלול.  גב' דלריצ'ה:

אוקי, בואי נגיד עוד נבדוק את זה. אבל צריך להתחיל כל מר אחי מרדכי:  2 

 3 ישיבה,

השאלה אם אתה מקבל את הפרוטוקול. אם אתה מקבל את  גב' דלריצ'ה: 4 

 5 הפרוטוקול אז אתה מקבל אותו לפני תחילת הישיבה. 

 6 אנחנו מקבלים את סיכומי הישיבה. מר אחי מרדכי: 

 7 זה נקרא פרוטוקול. גב' דלריצ'ה:

 8 זה לא פרוטוקול. מר אחי מרדכי: 

 9 זה נקרא פרוטוקול.  גב' דלריצ'ה:

זה פרטי כל, זה התמלול. זה המשמעות העברית  פרוטוקולמר אחי מרדכי:  10 

 11 של המילה. 

 12 פרוטוקול זה פרוטוקול. גב' דלריצ'ה:

 13 אז תבדקו את עצמכם, אני מציע לך לבדוק. מר אחי מרדכי: 

 14 לא, חשבתי שאתה מדבר על פרוטוקול.  גב' דלריצ'ה:

 15 אני מסכימה איתך שצריך לאשר את הפרוטוקול.  עו"ד עובדיה:

 16 אנחנו שולחים את הפרוטוקול לפני והוא מאושר.  גב' דלריצ'ה:

 17 ולכן אמרתי ששולחים אותו. עו"ד עובדיה:

 18 במקסימום עד לישיבה הבאה,  גב' דלריצ'ה:

פורמלית צריך להתחיל עם זה שאומרים אם יש הערות מר אחי מרדכי:  19 

 20 למישהו לפרוטוקול. 

 21 אם יש הערות למישהו שישלח במייל.  גב' דלריצ'ה:

 22 לא, צריך, כי: מר אחי מרד

 23 כיתות מעונות יום.  3. בניית 732תב"ר  גב' דלריצ'ה:

אלף שקל מקרנות רשות. התאמה לאומדן  200 -הגדלה ב גב' גורן: 24 

 25 כולל הצטיידות למעונות החדשים ברחוב הגליל. 

 26 שהסתיימו. מי בעד? כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

 27 כיתות מעונות יום 3בניית  – 732פה אחד הוחלט לאשר את תב"ר 
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 1 2016לשנת  3דיון בדו"ח כספי רבעון 

 2 , גורן. 2016לשנת  3נושא שני, דיון בדו"ח כספי רבעון  גב' דלריצ'ה:

הגרעון הנצבר ₪. אלפי  789הגרעון בסוף ספטמבר הוא  גב' גורן: 3 

מביצוע  14.7%, הוא מהווה 15.1לסוף רבעון שלישי הוא  4 

 5 '. 15מביצוע  16%היה ' הוא 15'. בסוף 16צפוי 

הדו"ח הזה הוא לא סקור על ידי רואה חשבון. רואי החשבון   6 

 7 של משרד הפנים נותנים ביקורת על השנתי וסקירה ... 

מפורט התקציב מול ביצוע. יש לי כמה הערות על  4בעמוד   8 

זה. קודם כל התקציב שם מעודכן לפי אישור תקציב הכי  9 

אחרון שהעברנו אותו, בנובמבר. צריך לזכור שדו"ח רבעון  10 

תקופות של ארנונה, כי ארנונה היא דו  5שלישי יש בו  11 

 12 חודשית, למעט אלה שמשלמים בהוראת קבע. 

צוע הוא פחות או יותר כמו החלק היחסי עדיין רואים שהבי  13 

של התקציב, כי כמו שאמרתי גם ברבעון הקודם, הסקר  14 

ארנונה השפיע בעיקר על החצי השני של השנה ועוד יותר  15 

על הרבעון הרביעי. ולכן שמסתכלים רואים שבעצם אין,  16 

 17 החלק היחסי הוא פחות או יותר כמו הביצוע. 

ביצוע בעיקר בגלל בסעיף עצמיות חינוך רואים קצת תת   18 

. יש תכנית שהגבייה מגני ילדים נעשית ברבעון הרביעי 19 

 20 עתידים שהתחילה רק בספטמבר. 

החינוך יש חוסר ביצוע בגלל שמתחלקים  תקבולים ממשרד  21 

לא זהה על פני השנה, בגלל הקיץ, וגם בגלל המוסדות  22 

 23 החדשים שנפתחו בספטמבר. זה בגדול.

 24 יש שאלות?  

 25 רים, נכון? זה רק,לא מאש גב' דלריצ'ה:

 26 זה דיון.  גב' גורן:
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יש איזה משהו שאת חושבת שצריך להסב את תשומת מר אחי מרדכי:  1 

 2 לבנו, שהוא חריג לכאן או לכאן?

 3 אם יש משהו שצריך,  גב' גורן:

 4 הסבה.  גב' דלריצ'ה:

 5 לא.  גב' גורן:

 6 אין משהו?מר אחי מרדכי: 

 7 , -אמרתי מה ש גב' גורן:

 8 אין משהו חריג מעבר למה שאמרת.לא, מר אחי מרדכי: 

 9 

מינוי הלרן בשן כדירקטורית מקרב עובדי המועצה בחברה לפיתוח גני  10 

 11 תקווה

מינוי הלרן בשן כדירקטורית מקרב עובדי המועצה  -3סעיף  גב' דלריצ'ה: 12 

בחברה לפיתוח גני תקווה. מבקשת לאשר אותה. עובד נוסף  13 

 14 לפי המפתח של, תסבירי רגע. 

 15 ע. הלרן, את יכולה לצאת בבקשה? רג עו"ד עובדיה:

 16 )הלרן בשן יוצאת מהחדר(

של החברה לפיתוח צריך להיות המפתח של הדירקטורים  עו"ד עובדיה: 17 

שליש. שליש עובדי מועצה, שליש חברי מועצה -שליש-שליש 18 

ושליש מקרב הציבור. אנחנו מינינו כעובדי מועצה את ליזי,  19 

יכולה להיות את אירית ואת גורן ואמרו לנו שליזי לא  20 

עובדת מועצה, למרות שהיא עובדת מועצה, שהיא על תקן  21 

חבר מועצה, ושאנחנו צריכים עוד עובד מועצה אחד בשביל  22 

שהמשקל, וגם יש פה עוד מעט מינויים של דירקטורים  23 

 24 נוספים מקרב הציבור.

 25 עשינו סדר כי היתה לנו ביקורת ואישור של כל הזה. גב' דלריצ'ה:

 26 מי בעד?  
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שאלה, לפני שאנחנו מצביעים בעד, היא תהיה שאלה לגבי מרדכי: מר אחי  1 

כל המינויים שיהיו בהמשך, אלא אם כן את אומרת לי  2 

שהמינוי שלה כעובדת מועצה מבחינת הכללים הוא שונה  3 

 4 ,-מאלה שמקרב הציבור. קודם אני שואל, זה שונה או ש

יד, קודם כל יש את הדירקטורים למשל שמתמנים לתאג עו"ד עובדיה: 5 

ששם צריך לעמוד בכללים שונים לגמרי. דירקטורים  6 

שמתמנים לחברה לפיתוח ולעמותה לא צריכים לעמוד  7 

בתנאים המחמירים של התאגיד. ולכן אין מניעה למנות  8 

 9 עובדי מועצה. לא צריך לחול עליהם,

 10 זו תשובה למקרה הספציפי הזה. מר אחי מרדכי: 

ין עובדי מועצה לבין נציגי לא, הוא שואל אם יש הבדל ב גב' דלריצ'ה: 11 

 12 ציבור גם בקריטריונים. 

 13 בחברה לפיתוח? לא.  עו"ד עובדיה:

 14 אותם קריטריונים? מר אחי מרדכי: 

 15 כן. אנשים שצריכים לתרום מידיעתם ומכישוריהם.  עו"ד עובדיה:

השאלה, גם המקרה שלה וגם המקרים שתכף אנחנו נגיע מר אחי מרדכי:  16 

שלהם? האם נבדקו או יש איזה אליהם, מה רמת ההכשרה  17 

 18 ועדה שצריכה לבחור אותם?

 19 ודאי. גב' דלריצ'ה:

יש ועדה של משרד הפנים שצריכה לאשר את המינוי שלהם.  עו"ד עובדיה: 20 

אבל אני מסבירה, בתאגיד המים יש דרישות בחוק. תאגיד  21 

המים נחשב תאגיד סטטוטורי ומה שחל עליו זה מה שחל  22 

שות לפי החוק. שאתה צריך על חברות ממשלתיות ויש דרי 23 

 24 להיות בעל תואר ראשון באחד התחומים האלה והאלה. 

עזבי, את תאגיד המים אני מכיר. אני מדבר עכשיו על מר אחי מרדכי:  25 

 26 התאגידים האלה. 
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בשונה מתאגיד המים, בתאגיד הזה צריך לבדוק כמה דברים.  עו"ד עובדיה: 1 

מה לתרום  א', לגבי אנשים חיצוניים צריך לבדוק שיש להם 2 

 3 ושאין להם איזושהי נגיעה או,

אז מונח לפני, יש כאן פירוט של נושאים שהם צריכים מר אחי מרדכי:  4 

 5 להגיש ולמלא ולבדוק. 

 6 כן, הם מגישים.  עו"ד עובדיה:

השאלה אם זה נעשה במקרה הזה וגם במקרים שאנחנו מר אחי מרדכי:  7 

 8 תכף נדון בהם.

נחנו מבקשים למנות אותם, הם בוודאי. הם יצטרכו, א עו"ד עובדיה: 9 

לאים טפסים ומעבירים אותם לועדה, לועדה של משרד ממ 10 

הפנים, שהיא ועדה חיצונית, היא לא קשורה למועצה. והם  11 

 12 בודקים את ההתאמה שלהם. 

עכשיו, אין דרישות מיוחדות מבחינת המועצה על מינוי   13 

עובדי המועצה לתאגיד. לא נדרש שהבן אדם יהיה בעל  14 

חדת בתחום של החברה או משהו כזה. והלרן הכשרה מיו 15 

 16 עומדת בקריטריונים של להיות עובדת מועצה. 

 17 מי בעד מינוי הלרן? אין נגד. כולם בעד.  גב' דלריצ'ה:

פה אחד הוחלט למנות את הלרן בשן כדירקטורית מקרב עובדי המועצה  18 

 19 בחברה לפיתוח גני תקווה.

 20 

בחברה לפיתוח גני תקווה מינוי נמרוד גלנטה כדירקטור מטעם הציבור  21 

 22 )במקום דנה שלי(

כדירקטור מטעם הציבור אני ממשיכה. מינוי נמרוד גלנטה  גב' דלריצ'ה: 23 

בחברה לפיתוח גני תקווה במקום דנה שלי. דנה שלי יוצאת  24 

לחופשת לידה. היא ביקשה להחליף אותה. אנחנו ממנים את  25 

שרוצה נמרוד. קורות החיים שלו נשלחו וגם יש לכם פה, מי  26 

 27 לעיין.
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, -נמרוד הוא מנהל החינוך הבלתי פורמלי, הספורט וכל ה  1 

ספורט, צהרונים, חינוך הבלתי פורמלי בעיריית אשקלון,  2 

תושב שגר בגני תקווה. פגשתי אותו בכנסת באחד  3 

מהמפגשים שהיו, בחור מאוד מקצוען, הציע את עזרתו  4 

 5 ונכניס אותו כדירקטור. 

 6 ולם בעד. מי בעד? מי נגד? אלי נגד, כ 

ברוב של חברים עם מתנגד אחד הוחלט למנות את נמרוד גלנטה כדירקטור  7 

 8 מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה, במקום דנה שלי.

 9 

מינוי עידו קובץ כדירקטור מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה  10 

 11 )במקום רונית רותם ירון(

ר בחברה לפיתוח גני מינוי ידו קובץ כדירקטור מטעם הציבו גב' דלריצ'ה: 12 

תקווה, במקום רונית רותם ירון. מי בעד? מי נגד? אלי נגד,  13 

 14 היתר בעד. 

ברוב של חברים עם מתנגד אחד הוחלט למנות את עידו קובץ כדירקטור  15 

 16 מטעם הציבור בחברה לפיתוח גני תקווה, במקום רונית רותם ירון.

 17 

תקווה )במקום  מינוי ענת גלעדי כחברת ועדת ביקורת בחברה לפיתוח גני 18 

 19 בקי אלבחרי(

מינוי ענת גלעדי כחברת ועדת ביקורת בחברה לפיתוח גני  גב' דלריצ'ה: 20 

תקווה, במקום בקי אלבחרי(. מי בעד? מי נגד? כולם בעד,  21 

 22 אלי נגד.

ברוב של חברים עם מתנגד אחד הוחלט למנות את ענת גלעדי כחברת ועדת  23 

 24 לבחרי.ביקורת בחברה לפיתוח גני תקווה, במקום בקי א

 25 

מינוי איתי לנדה כחבר עמותה מטעם הציבור בעמותה לאומנות ותרבות  26 

 27 בגני תקווה
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מינוי איתי לנדה כחבר עמותה מטעם הציבור בעמותה  גב' דלריצ'ה: 1 

לאומנות ותרבות גני תקווה. מי בעד? מי נגד? אלי נגד,  2 

 3 השאר בעד.

כחבר ברוב של חברים עם מתנגד אחד הוחלטו למנות את איתי לנדה  4 

 5 בעמותה מטעם הציבור בעמותה לאומנות ותרבות בגני תקווה.

 6 

 7 מינוי סמדר מיוחס כחברת ועדת ביקורת )במקום דוד ברוש(

מינוי סמדר מיוחד כחברת ועדת ביקורת, במקום דוד ברוש.  גב' דלריצ'ה: 8 

 9 מי בעד? כולם בעד. 

 10 פה אחד הוחלט למנות את סמדר מיוחס כחברת ועדת ביקורת, במקום דוד

 11 ברוש.

 12 

מינוי הגב' יצחקי מיכל לדירקטורית בעמותת תרבות ואמנות "מרכז הבמה"  13 

 14 במקום עו"ד רז לבנת

מינוי הגברת יצחקי מיכל, דר' יצחקי מיכל, לדירקטורית  גב' דלריצ'ה:  15 

"מרכז הבמה", במקום עו"ד רז בעמותת תרבות ואומנות  16 

 17 לבנת. מי בעד? 

נגד, היא כאן הגישה קורות חיים שניה, רק לפני בעד או מר אחי מרדכי:  18 

באנגלית, שאני לא בטוח שכל חברי המועצה שולטים  19 

באנגלית, אלא אם כן היא מתקבלת לאיזה חברה בינלאומית  20 

 21 כאן שיש לנו ולא ידעתי.

 22 שלחנו את זה לתרגום, אנחנו נפיץ את זה אחר כך.  גב' דלריצ'ה:

 23 ממש לא לעניין.מר אחי מרדכי: 

 24 אוקי. גב' דלריצ'ה:

 25 זה עוד סיבה. מר אחי מרדכי: 

 26 אישור המליאה להקמת,  גב' דלריצ'ה:

 27 אני נגד.מר אחי מרדכי: 
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 1 כן, כן. לא חשבנו אחרת.  גב' דלריצ'ה:

ברוב של חברים עם מתנגד אחד הוחלט למנות את הגב' יצחקי מיכל  2 

 3  לדירקטורית בעמותת תרבות ואמנות "מרכז הבמה", במקום עו"ד רז לבנת.

המליאה להקמת ועדה לתכנון ובנייה עצמאית לגני תקווה, לפי סעיף אישור  4 

 5 1965-לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 18

אישור המליאה להקמת ועדה לתכנון ובנייה עצמאית לגני  גב' דלריצ'ה: 6 

לחוק תכנון ובנייה. אני שמחה לבשר  18תקווה לפי סעיף  7 

ר , אנחנו צריכים את אישוkick off -שאתמול התחיל ה 8 

המועצה לזה ואחר כך אני אדווח לכם איך התהליך הזה  9 

 10 הולך. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אלי נמנע. 

ברוב של חברים עם נמנע אחד אושר להקים ועדה לתכנון ובנייה עצמאית  11 

 12 .1965-לחוק התכנון והבנייה, התשכ"ה 18לגני תקווה, לפי סעיף 

 13 

 14 אישור המליאה למינוי מנהלת לשכה

אני מבקשת להעלות נושא מחוץ לסדר היום, אישור  :גב' דלריצ'ה 15 

המליאה למינוי מנהלת לשכה. אני מגייסת מנהלת לשכה, זה  16 

משרת אמון, בחורה בשם מורן סולומון. היא נמצאת כאן,  17 

 18 40 -ל 30קורות החיים שלה גם פרוסים פה, לאשר אותה בין 

 19 אחוז משכר מנכ"ל. 

 20 את מי היא מחליפה? מר אחי מרדכי: 

 21 היא מחליפה את דליה.  דלריצ'ה:גב' 

 22 ודליה לאכן הולכת?מר אחי מרדכי: 

דליה הולכת להיות מנהלת פניות הציבור וקשרי קהילה. מי  גב' דלריצ'ה: 23 

 24 בעד? מי נגד? מי נמנע? 

 25 

 26 דיווחי ראש המועצה
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מיכל אהרוני נבחרה למנהלת מרכז הבמה. מיכל זכתה  גב' דלריצ'ה: 1 

 2 100 -במכרז לניהול מרכז הבמה לאחר שגברה על יותר מ

מתמודדים. בעלת תואר ראשון בתקשורת, מגוון הכשרות  3 

 4 בנושא שיווק וניהול גופי תרבות. מאחלים למיכל בהצלחה. 

בית חב"ד גני תקווה בישר על פתיחת מרכז להשאלת ציוד   5 

רכז מיועד לכל תושבי גני תקווה הנזקקים לציוד רפואי. המ 6 

 7 רפואי, שיקומי וכן ליולדות ולתינוקות. 

פגישת עבודה בנושא הגברת שיטור והבטחון האישי בגני   8 

תקווה. לפני שבועיים התקיימה פגישת עבודה עם מפקד  9 

תחנת מסובים, סגן נציב אלי פינטו, ועם ראש משרד סיור  10 

ישה נערכה סקירה של מפקד למבצעים בתחנת מסובים. בפג 11 

התחנה על מצב הפשיעה בבקעת אונו בכלל ובגני תקווה  12 

בפרט. והועלתה אפשרות להתקנת מצלמות במוקדים שונים.  13 

אנחנו מכינים תכנית עכשיו. מרחיבים את מערך המתנדבים  14 

בישוב ומפעילים ניידת יישובית בשעות הלילה במהלך כל  15 

 16 השנה. 

מניעת אלימות. במסגרת הקמת ועדת היגוי יישובית ל  17 

התכנית למניעת אלימות במועצה כינסנו ועדת היגוי  18 

מיוחדת אותה מוביל מנהל אגף החינוך, קובי זמיר, יחד עם  19 

, יושבי הראש של הנהגות ההורים, מנהלות בתי הספר 20 

הפיקוח, משטרת ישראל, הנוער. בועדה דן הצוות על  21 

דות תכניות נוספות למניעת אלימות, אשר יוטמעו במוס 22 

 23 החינוך ביישוב, גם הפסיכולוגים. 

לפני כשבועיים ציינו את יום המורה בבתי הספר ביישוב.   24 

הנהגות ההורים והתלמידים קיימו פעילות מיוחדת לכבוד  25 

 26 , המורים והצוות החינוכי. המחנכות

אנחנו מתכננים את תכנית המתאר לגני תקווה ותהליך   27 

שיתוף הציבור יוצא לדרך. היו כבר שתי פגישות. אנחנו  28 
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מתארגנים עכשיו על נציגי ציבור שפנו, פנינו לתושבים, למי  1 

תושבים. שלחנו שאלון  60רוצה להיות מעורב, חזרו אלינו  2 

מיפוי לכולם. המעורבות היא באמת מעורבות גדולה, כדי  3 

עת איך מחולקים לאזורים, כדי שיהיה ייצוג של כל לד 4 

האזורים, של מבוגרים, של צעירים, של הורים לילדים, של  5 

נשים, של גברים, של ילדים, של נוער, של גמלאים ושתהיה  6 

מפה נכונה. מנהל התכנון, ועדה מרחבית מצפה אפק, נציגי  7 

מנהל מקרקעי ישראל, עורכי התכנית אייזן אדריכלים.  8 

הקרובים נסיים גיבוש צוות נציגי ציבור שייקחו חלק בימים  9 

 10 בתהליך ויצטרפו לסדרת המפגשים. 

הושלמה גינת התבלינים החדשה בגנים צפון, מאחורי דרך   11 

. ועדה עצמאית לגני תקווה, תהליך של ועדה היא 24הים  12 

חצי שנה. בחסות של חברה של יועץ ארוגני, של יועץ כלכלי  13 

כים לעמוד במספר קריטריונים. ויועץ ארגוני. אנחנו צרי 14 

אחד, גיוס אנשים, אנשי מקצוע. שתיים, הכנת המקום,  15 

הכנת התשתיות של המחשוב, סריקת החומרים וברגע  16 

 17 שיאשרו לנו אנחנו מקבלים ועדה עצמאית. 

 18 מעל חצי שנה אחרי האישור?  דובר:

 19 לא, ברגע שמאשרים זה מיידי. אין ואקום, זה ממש מיידי.  גב' דלריצ'ה:

התקיימה ישיבה עם מנהיגות ההורים היישובית לקידום   20 

תהליכים אסטרטגיים ושיתופם בם. העלו מספר נושאים  21 

אסטרטגיים לגבי הישוב וכל חברי ההנהגה לקחו על עצמם  22 

 23 פרויקט אחר. אנחנו נסכם את זה ונשלח לכולם.

פורסמה חוברת רישום לגני הילדים ולכיתות א' לשנת   24 

 25 זה פה. הלימודים. יש לכם את 

יתקיים יריד חדשנות אורבנית  24-25.1בין התאריכים   26 

 27 200במסגרת הועידה השנתית של מרכז השלטון המקומי, 

ביתנים של חדשנות, טכנולוגיה בהם יציגו הספקים  28 
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המובילים וכל מקבלי ההחלטות ברשויות המקומיות.  1 

 2 העובדים גם מוזמנים, העובדים הבכירים. 

יים טקס הנחת אבן פינה לבית הספקנו בחודש האחרון לק  3 

הספר הסודי יובלים, לחנוך באופן רשמי את תיכון מיתר  4 

במעמד מנכ"לית משרד החינוך, חבר הכנסת מאיר כהן, יו"ר  5 

מרכז השלטון המקומי חיים ביבס ויו"ר מפעל הפיס עוזי  6 

 7 דיין.

כמו כן קיימנו את ערב ההוקרה לפצועי צה"ל בפעם   8 

 9 השלישית. 

פסטיגן השנתי של שפט צופי  21.1האירועים הקרובים:   10 

יום האישה הבינלאומי,  6.3שבוע הנוער.  22-26.1גנים.  11 

תערוכת  10.3במסגרתו נקיים את כנס הנשים השני.  12 

 13 עדלאידע עם כל הנהגות ההורים בבתי הספר. 

 14 תודה רבה לכולם. נעמתם לי מאוד. 

 15 

 16 -תמה ישיבת היום-
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