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סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים .
יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאה2מיום 23.2.16ופרוטוקולאסיפהכללית
חמשמיום 23.2.16




מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה  2מיום 23.2.16
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום 23.2.16

סעיף  2לסדר היום :
פרס תיקשוב ארצי – משרד החינוך
הנושא הוצג בישיבת הנהלה  3/2016מיום ( 22.3.16ראה פרוטוקול הנהלה .סימוכין
)180440

סעיף  3לסדר היום :
מבנה מערכת החינוך
נדון בישיבת הנהלה  3/2016מיום ( 22.3.16ראה פרוטוקול הנהלה .סימוכין )180440
מחליטים פה אחד
 הנושא יועבר לדיון חוזר בישיבת מליאה הבאה.
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סעיף  4לסדר היום:
דוח כספי תאגיד החינוך 2015
יו"ר:






י.פרקש:


יו"ר :

ג.רבינוביץ:

י.פרקש:

ג.רבינוביץ:

יו"ר :



שלושתהתאגידיםהעירונייםסיימואתשנתהכספיםברווח,תוךעמידהביעדי
התקציב,הגדלתהמחזורהכספי,שיפורהאפקטיביותוגיווןמקורותהכנסה. 
דוחותטובים.אנומברכיםאתמנהליהתאגידיםואנשיהכספיםעלהצלחתם. 
הדוחותנדונובדירקטוריוניםואושרו. 
תאגידהחינוך,דוחחיובי,ניתןלראותגידולבפעילותהתאגיד.שנת2015
מסתיימתבעודףהכנסותעלההוצאות.סה"כמחזורהתאגידגדלבכ9.5%-
מאשתקד.עלייהמשמעותיתשלכ-2,000,000₪.סה"כהפעילותגדלהבכ-8%
המהוויםכ-1,600,000₪מצביעכיהתאגידהרחיבאתהשירותיםהקהילתיים.
סה"כהכנסותנטומפעילותעלולכ-500,000₪.הוצאותהנהלהמהוות1%
מסה"כהמחזורעובדההמצביעהעלניהוליעיל.התאגידסייםבעודףשלכ-
200,000₪.הגרעוןצומצםועומדעל381,000.₪ 
שאלות? 
מההצפילצמצוםהגרעון? 
מקוויםשנמשיךבאותהמגמה. 
הגרעוןשלשלהבת? 

כן.שלהבתהתייעלהמאודויששיפורבתוצאותהתקציביות. 
יערךגםדוחחצישנתישייתןאינדיקציהבסיוםשנתלימודים. 
קייםקושילשייךהוצאותכספיותמשנתכספיםאחתלשניהבתאגידהחינוך,
בגללששנתכספיםאינהחופפתלשנתלימודיםומתפרסתשלשתישנותתקציב. 
  
י.שטרסברג:ממהנובעהגידולבמחזור? 


י.פרקש :מגידולבפעילות,תוכניותקיץ,גןקיץ,הגדלתהפעילותבשלהבתוהתיכון.
 


מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי תאגיד חינוך . 2015
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סעיף  6לסדר היום:
דוח כספי החברה לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2015 -
י.פרקש:



יו"ר:



סה"כגידולבפעילותשלכ-500,000₪המהוויםכ-.2%השתתפותהמועצהגדלה
בכ-.13%סה"כגידולבמחזורשלכ-1,000,000,₪השתתפותהמועצהבפעילויות
ייעודיות.סה"כגידולשל4%שהולךלפעילותעצמה,קרי,נשאריםבאותועודףכ
אשתקד.הוצאותהנהלה2%מהמחזורשמצביעעלניהוליעיל .
הדוחמסתייםבעודף70,000,₪דוחחיובי.ניתןלראותיציבותכספיתוצמצום
הגירעוןל-349,000.₪שאלות? 
החברההעירוניתחמשמסיימתבעודףקטןמתוךמחזורשלכ-28,000,000.₪
החברהמספקתשרותלאלפיתושבים:חוגים,אירועים,מופעיםועוד.ניהולכספי
מוצלח,שמרני,יחדעםפעילותענפהועמידהביעדים.יישרכוח. 


ג.רבינוביץ :השתתפותהמועצהגדלהבכ-500,000₪והשורההתחתונהאותהתוצאה,למה? 

י.פרקש :המועצהמשתתפתבפרויקטיםיעודים,אםנתנהכסף,הכסףהזההוצא. 



מחליטים פה אחד

לאשר דוח כספי החברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ 2015





סעיף  5לסדר היום:
דוח כספי חכ"ל .2015
א.חדד:
 


א.יפרח:

יו"ר :

א.יפרח:

יו"ר :

חכ"להרוויחה230,000₪בשנת2015,150%יותרמשנהקודמת.הפעילותגדלה 
בכ. 3%-רובהפעילויותרווחיות,למעטפעילותהבריכה.הוצאותהנהלהוכלליות 
ירדוביחסלשנהקודמת. 
הפעילותשלהבריכהבהפסד? 
כן.חלקבגיןהחזרהשקעותוחלקמפעילותשוטפת. 
חכ"למחזירההלוואותלמועצה? 
נכון,בגיןפרויקטיםשהיובעבר. 

א.יפרח :מהסדרגודלשנתי? 
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א.חדד:




יו"ר :



כ200,000-₪.החזרהלוואותזולאהוצאה,זהשינויתזרימי. 
למרותההפסדשלכ-600,000₪בפעילותהחברה,החברההרוויחה234,000₪ 
לפנימס.הרווחהנקי,לאחרמס-174,000₪. 
המחזורגדלב.3%-סה"כהמאזןגדלב-.50%שאלות? 
מודהלאמנוןעלהסקירה. 

מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי חכ"ל 2015

יו"ר:

 יום המעשים הטובים:מבקשלברךאתקהילתשהםהמתגייסתלטובת
פרויקטיםלקהילהואתהגב'אהובהזביבוהגב'לימורשגבאשרתורמים
להצלחתהיוםולארקביוםזה,אלאבכלהשנה.(הענקתתעודותהוקרה) 
מודהלגב'נטעלביא,מנהלתמחלקתהרווחה. 
סוקראתפעילויותיוםהמעשיםהטוביםבמועצה. 





סעיף  7לסדר היום:
דוח כספי מועצה – רבעון  4לשנת 2015
י.שטרסברג :המועצהסיימהבעודףשלכ500,000-ש"ח.דוחכספיסופימוכןבימיםאלה
ונביאלמליאההבאה.שאלות? 

דוחרבעוני,מימנואיןלהקישכפישהוא .
יו"ר:
אנובעיצומהשלשנתכספיםחדשהומאחלשתסתייםבאיזון. 




מחליטים פה אחד


לאשר דוח כספי מועצה – רבעון  4לשנת 2015


סעיף  8לסדר היום:
5

עדכון תקציב ותקן כ"א 2016
י.שטרסברג:אנואמוריםלהפוךלרשותמקבלתמענקבשנת2016(ממשרדהפנים)בסך
400,000₪בימיםהקרובים .

ג.רבינוביץ: מדועאנומקבליםמענק? 

י.שטרסברג:כיהעוגההתקציביתשלמענקיהאיזוןגדלהבמדינהותמידהיינוגבוליים. 

יו"ר :  זהיתרוןלהפוךלרשותבמענק.400,000₪שוויםפי3או4בהתחשבנותמול
משרדיממשלה,מעצםההגדרהשאנורשותבמענק. 

י.שטרסברג:קיצוץבהעברותממשרדהחינוךבגיןשרתיםומזכירים.הקיצוץלמועצהלאור
החלטתהממשלהלקצץ100,000,000₪בהעברותמשרדהחינוךבגיןשרתים
ומזכירים.(הקיצוץמומןברובוע"ימענקמשרדהפניםולמעשהאיזןאותנו) 
  עדכוןנוסףבתקןכ"אבתחומידת,חינוךומפעם.איןמשמעותתקציבית
לשינוייםבתקנים. 
  תוספתהוצאהלאחזקתמזרקות.הקטנתהכנסותבאגרותשלטיםלאחרשבוצע
סקרשלטים.הקטנתהוצאותבחינוך .
  
יו"ר :  הזכייהבמענקמשרדהפנים,מנעהמאתנולקצץככלהרשויות,כתוצאה
מהקיצוץשלמשרדהחינוך.כמעטולאנדרשנולקצץ.למעשהאנומשלימיםאת
פערהתיקצובשלמשרדהחינוךוכךהשארנואתרמתהשרותהנהוגהבבתי
הספר. 

א.פאהן : היתרוןהגדולשלאהפכנולרשותנטולתמענקבכדילאלפגועבתקציבמערכת 
  החינוךוחייביםלשמורעלכך .


ד.רבינוביץ :מההשינויבדת? 

י.שטרסברג:העברתעובדיקבלןשעבדובעיקרבחמשועברולהיותעובדימועצה.(מופיע
בע"מ4בתקנים). 
  
יו"ר :  עובדיםשעבדותחתחמשונתנושירותיםלרבנותהמקומית ..
  עובדאחדמרכזנושאכשרותוהשניבנושארישוםנישואין.שהםנחשבתבין
הלשכותהחזקותבארץ.מיסודמשרהבמקוםארמונדז"לבאמצעותמכרז. 
  לבקשתהרבתוספתמזכירלשעותאחה"צכשמזכירתולאנמצאת.שעות
מזכירותבלשכהיעלול-150%משרהוירידהבהיקףמשרהשלהרב. 

י.שטרסברג:איןתוספתתקנים,מדוברבאותםעובדים. 
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א.פאהן : ללאתוספתתקציב? 

יו"ר :  כלהפעולותהנוספותשנעשוע"יהרבנלקחובעיקרעח"שימיחופשה. 

א.פאהן : גםברמההעקרוניתהמועצהלאצריכהלעבודעםעובדיקבלן,אלארקעם
עובדימועצה. 

יו"ר :  שאלות? 




מחליטים פה אחד
לאשר עדכון תקציב ותקן כ"א .2016



סעיף  9לסדר היום:
פתיחת חשבון בבנק לאומי
מחליטים פה אחד
לאשר פתיחת חשבון בבנק לאומי סניף  747שהם לצורך תשלומי קנסות וחנייה (ראה
פרוטוקול ישיבת מליאה  3סימוכין ) 180427




סעיף  10לסדר היום:
הקצאת קרקע
 .1בית ספר דמוקרטי-עמותת שחף שהם:
ד.זביב:


 פנייהשקיבלנומביתהספרהדמוקרטיבבקשהלהאריךאתהסכםההקצאהלגן
לשנתהלימודיםתשע"ז,קרי6חודשיםנוספיםוזאתעדיום30.6.17. 
 ההארכההמבוקשתלאורדרישתמשרדהחינוךלהשלמתההקצאהעדלסוף
שנתהלימודים. 


א.פאהן : כמהכיתותבדמוקרטי? 

י.שטרסברג:בכלשכבהכיתה. 

יו"ר:   ביתספר8שנתי,בכלשכבהכיתה.100תלמידיםמכיתותא-ח. 
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א.יפרח : מרביתהתלמידיםתושבישוהם? 

יו"ר :  50%מהיישוב.ביתהספרגדל. 

ד.רבינוביץ :חבלשהתנאיםשלומדיםבואינםמספיקים.אםהיולומדיםבתנאיםמינימליים
התלמידיםהיופורחים.חושבתשנעשהלהםעוול. 

א.פאהן : איןלנובאחדמבתיהספרשמצטמצמיםלתתלהםמקוםאחר? 

יו"ר :  לאבהיקףהזה. 

ד.רבינוביץ :זהביתספרשאמורלהתפתח. 

י.שטרסברג:ישגםגןילדיםליד .

יו"ר :  משנההבאהיקבלועודמבנהשלכיתתגןלמתחםשיכלולמבנהמעוןיוםושלוש
כיתותגן. 

א.יפרח : זהביתספרפרטי? 

י.שטרסברג:לא.המועצהדאגהשיהיהביתספרמוכרורשמיע"ימשרדהחינוך. 

יו"ר :  בתכניתשלשכונהכ"אישמגרשהמיועדלכך,עפ"יהפרוגרמההגשנולתקצוב
הרשאתלבנייה,בכדישנוכללעמודבדרישתהבקשה,רשמנומגרשזמניבמרכז
הישוב. 

 .2בית כנסת נר ברוך
יו"ר : בהמשךלדיוניםשערכנובמליאהולאחרהודעתנו,קיימנוישיבהמראלייפרח
ואנכיעםראשיהעמותה/ועד.הסברנואתעמדתהמועצה,הוועדהתחייבלפעול
עפ"יההתחייבותהמוכרתוהקיימתשלכללבתיהכנסתבשהם. 
העמותהעדכנהשעדפסחהשנהתסתייםפעילותהכוללואףבשבועותהאחרונים
הפעילותתקטן. 
מבקשיםלהשליםהליךההקצאה,עלמנתשיוכלולבנותולהשקיעבמבנהראוי
וייצוגי,עםתנאיםנאותים. 
בשבתערכנוביקורוראינוכיביתהכנסתמלאעדאפסמקום,מדוברבשבתרגילה
ולאחג.ביתהכנסתנותןמענהלשתישכונותמרכזיותבישוב. 

ג.רבינוביץ :התחייבותהעמותהמאודפלואידיתולאהתחייבותמפורשתלנקודהשהועלתהעל
ידיהמליאה. 
 אנימצפהלהתחייבותמפורשתבנושאהכולל. 
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ד.רבינוביץ :השאלה,אםנלמדאתהנושאנגלהשגםבשארבתיהכנסתישכולל? 

יו"ר : אנורואיםושוקליםאתהדבריםכפישרואים.צריךלהכיראתהרגישותכפי
שחבריהעמותהמציגיםאותה.להגידלהםשלאיהיושיעוריתורהביוםבבית
הכנסתע"יתלמידיםחרדים,זהלהציתאש. 
 נערכיםבישובשיעוריתורהיוםיומייםבכלבתיהכנסתע"ירבניםולארק
מטעםהרבסתיו. 
 אנומסתכליםבזכוכיתמגדלתדווקאעלביתהכנסתהזה,כיאנובעיצומושל
תהליךהקצאה.בביתהכנסתשמראלייפרחמתפלל,מתקיימתפעילותכוללאחר
הצהרייםבמשךשנים. 

ג.רבינוביץ :אנימתנגדלכך,במידהואיןהתחייבותמפורשתבנושאהכוללולאאכפתלימה
קורהבבתיכנסתא חריםבישוב.דנובכךבישיבותונאמרמפורששתהיההקצאה
לביתכנסתרקאםלאיהיהבוכולל .

יו"ר : נוכלבהמשךלעגןבהסכם. 

ד.רבינוביץ :בשארבתיהכנסתבכוללים,מדוברעלתושבישהם?אניחושבתשצריךלספקאת
צורכיהם. 

יו"ר : אפשרלכבדאתהצעתועדהעמותה,אבללחדדשמתכונתשעוריהתורהתהיה
ברובהלתושבישהם. 

א.אלטלף :אנימשתתףבשיעורקבועשלהרבסתיוותמידמגיעיםאנשיםמחוץלישוב. 

ג.רבינוביץ :מחובתנולדאוגשהישובישמורעלאופיו.אופישלשיתוףפעולהוהידברותבין
דתייםלחילוניםעםכלהמורכבות.זהלאגזענותאואנטידתיות,להפך,אבל
כניסהשלחרדיםמחוץלישובזהכברמשנהאתאופיהישוב. 

יו"ר : נוסיףששומריםעלצביוןבתיהכנסת.אתןדוגמהלפעילותחב"ד,הרבה
חבדניקיםלאמשוהםמגיעיםלישוב.מבצעיםפעילויותומשתתפיםבשיעורים
ואףאחדלאחשבשמשניםאתהצביוןואףאחדלאאמרכלום,התרגלנו.התחילו
טפיןטפין.פעילותשעיקרהמשתתפיםבהמקרבתושבישוהםואיןבהכדילשנות
אתפעילותבתיהכנסתבשהםזואמירהמשמעותית. 

ג.רבינוביץ :צריךלמצואאתהניסוחהנכון.לאאכפתלילהוסיףערכים,אבלצריךלמצואאת
הדרך .

יו"ר : חבריהעמותההזמינואותנולבואולראותשהפעילותמסתיימת,לטענתםהםלא
יכוליםלכתובזאת,משוםשבראייתעולמםזופעילותמצווהוחובה. 
 צריךלהבין,מההמשמעותשלאדםדתילכתובכייסגורפעילותכולל. 
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ד.רבינוביץ :איךהםיכוליםלהגידדברכזה,אםזהמתרחשבכלביתיהכנסת? 

א.אלטלף :האמירההיחידהשיכולהלהיותרלוונטית,מההאחוזהאנשיםשהםמחוץ
לתושבישהםהמשפיעיםעלהפעילות? 
 חלקמבתיהכנסת,המטרותשלהםבתקנון,לקייםשעוריתורה,והשאיפהשלכל
ביתכנסתשיעשובוכמהשיותר. 

א.פאהן :לגביהאופי,הכוללקייםמעלעשרשניםבישוב,הוארקעברמקוםלפנישנתיים
מספרא,לאורהתנגשותעםשיעוראחר. 

ג.רבינוביץ:רקשהואגדל .

יו"ר : בספראלארואיםאתפעילותהכוללכיהואבתוךביתהכנסת,בניןסגור. 

א.פאהן :בכולל8בחורים.2מומנוע"יהקהילהעצמהוהיתרע"יתורםשמסייםאת
תרומתובימיםאלה. 
 הצורךשלביתהכנסתנרברוךבהגדלהקריטיבשכונה. 

ג.רבינוביץ :איןליבעיהעםהקמהוצורךשלביתהכנסתבשכונה. 

א.פאהן : צריךלהבחיןמההקהילהצריכה.איאפשרלהעניש150איששבאיםלהתפלל
בשבת.צריךלפתוראתחילוקיהדעותבהידברותוהבנה. 

א.יפרח:  אתכלהאירועים,סעודותשלביתהכנסתהיועורכיםבעברבחוץ.בשנה
האחרונהכלהאירועיםנערכיםבתוךביתהכנסתבכדילמנוערעשלשכנים .
  מעונייניםלבנות(כוללמרתף)בכדילמנוערעשלשכנים. 

יו"ר :  נוסיףבהקצאתהקרקעשפעילותביתהכנסתתחייבאתהשמירהעלצביון
פעילותכללבתיהכנסתבשוהם.נעגןאתהדבריםבהסכםהקצאה .
  מחזקיםאתנציגיהועדוראשיהעמותהלנהלאתביתהכנסתבאופןשיעזורלנו
ולהם.מבקשלאשרבמגבלותאלהונמשיךלעקובאחרהנעשהבשטח. 



מחליטים פה אחד


 להאריךהסכםהקצאהלגןבביתהספרהדמוקרטי,לשנתהלימודיםתשע"ז,קרי,6
חודשיםנוספיםוזאתעדיום30.6.17
 לאשרהקצאתקרקעלביתכנסתנרברוךבכפוףלשמירהעלצביוןפעילותכללבתי
הכנסתבשהם. 
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סעיף  11לסדר היום:
תב"רים
יו"ר :
 .1הנגשת כיתה לליקויי שמיעה חט"ב חדשה ()603:אושרתקציבבסך30,000₪
להנגשתכתהלליקוישמיעהבחט"בחדשהביהלום.מקורהמימון:משרדהחינוך .

 .2הבית הסגול – הרחבת חצר ()616:פיתוחהחצרשלמועדוןהנוער–הביתהסגול. 
סה"כעלותבסך900אלפי.₪במסגרתתוכניתהפיתוחהרבשנתיתהמיועדלביצוע
בשנת.2016
מקורהמימון :ק.ע.פ.
כאשריתקבלמרמ"יהתקציבשלהיטלמבנהציבור,יובאלאישורהמליאהשינוי
המימון .

 .3שדרוג מבני דת  : )525( 2014-2015תוספתלתב"רקייםבסךשל70אלפי₪לצורך
שיפוץהלוביבבי"כספרא.בהתאםבוצעההפחתהמתב"ר613(שדרוגמבנידת)2016
בסך70אלפי.₪התב"ריעמודע"סשל900,000 .₪
 .4שדרוג מבני דת –  : )613( 2016בוצעההפחתהבסך70אלפי.₪בהתאםלכךבוצעה
הגדלהבסך70אלפי₪בתב"ר.525סה"כהתב"ריעמודעל230אלפי .₪

 .5גני ילדים בשכונת כרמים ()617:בניית2גניילדיםבשכונתכרמים.סה"כעלות2
מיליוןש"ח
א .שטחים :שטחמתוקצב:256מ"ר.שטחמתוכנן:270מ"ר .
מימוןעלויותכספיותמשרדהחינוך(לאכוללתוספות).בניה:1,430,382.₪
הצטיידות:52,000.₪אומדןהפרויקט:2מיליון.₪כוללתכנוןופיקוח.בהתאם
לתוכניתהפיתוח.תלויתוצאותמכרז.מקורהמימון:משרדהחינוך+ק.ע.פ
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מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים:
א .הנגשת כיתה לליקוי שמיעה חט"ב חדשה (: )603
30,000₪מקורמימון:משרדהחינוך 
סה"כיעמודהתב"רע"ס:30,000₪ 

ב" .הבית הסגול" – הרחבת חצר ()616:
900,000₪מקורמימון:ק.ע.פ.
סה"כיעמודהתב"רע"ס900,000₪ 

ג .שדרוג מבנה דת : )525( 2014-2015
תוספתתקציב70,000₪מקורמימון:קרנותהרשות.
סה"כיעמודהתב"רע"ס900,000₪ 

ד .שדרוג מבנה דת – )613( 2016: 
70,000₪הפחתהבתב"ר.מקורמימון:קרנותהרשות. 
סה"כיעמודהתב"רע"ס230,000₪ 

ה .בניית  2כיתות גן בשכונת כרמים ()617
1,482,382₪מקורמימון:משרדהחינוך .
517,618₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס2,000,000₪.
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ריכוז החלטות :



נושא

מס'
1

אישורפרוטוקולים

2  פרסתקשובארצי–משרד
החינוך 
 3 מבנהמערכתהחינוך 
4
5

6
7
8
 9

דוחכספיתאגידהחינוך
2015
דוחכספיחכ"ל2015

דוחכספיהחברהלתרבות
נוערוספורט(חמש)בע"מ
2015
דוחכספימועצה–רבעון4
לשנת2015
עדכוןתקציבותקןכ"א
2016
פתיחתחשבוןבבנקלאומי 

 10 הקצאתקרקע 

החלטה
-

לאשרפרוטוקולישיבתמליאהמיום23.2.16
לאשרפרוטוקולאסיפהכלליתחמשמיום23.2.16
הענקתפרסתקשובארצי–משרדהחינוך 

-

נדוןבישיבתהנהלה3/2016.
החלטה:הנושאיועברלדיוןישיבתמליאההבאה. 
לאשרדוחכספיתאגידחינוך2015

-

לאשרדוחכספיחכ"ל2015

לאשרדוחכספיהחברהלתרבותנוערוספורט(חמש)בע"מ
2015

-

לאשרדוחכספימועצה–רבעון4לשנת2015

-

לאשרעדכוןתקציבותקןכ"א2016

-

לאשרפתיחתחשבוןבבנקלאומיסניף747שהםלצורך
תשלומיקנסותוחנייה(ראה פרוטוקול נפרד ,ישיבת
מליאה  3סימוכין ) 180427 
להאריךהסכםהקצאהלגןבביתהספרהדמוקרטילשנת
הלימודיםתשע"ז,קרי,6חודשיםנוספיםוזאתעדיום
 30.6.17
לאשרהקצאתקרקעלביתכנסתנרברוךבכפוףלשמירה
עלצביוןפעילותכללבתיהכנסתבשהם. 

לאשרתברים,603:.616,525,613,617 


-

 11 תבר"ים 
תמההישיבה. 

-








 ----------------------  ------------------------
דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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