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 2192עדכון  תקציב        .2
 

 החינוך. משרד יו"ר:              קיבלנו השתתפות ממשלה רבע תקן  לפסיכולוג חינוכי במימון 
 ₪. אלף   21 מבקשים לאשר ההוצאה בסך                       

 י. שטרנברג:   לבתי הספר?
 יו"ר:              כן.

 י. שטרנברג:   האם יש מעקב על הצרכים של בתי הספר?
 כן.      יו"ר:         

 
 

 מחליטים פה אחד  

 .2192עדכון תקציב לאשר               

 

 אישור תברי"ם.       .2
 

 סוקר את התברי"ם:         : יו"ר
 

 : המועצה קבלה מענק בונוס מקרן המתקנים (412) 2192מתקני ספורט א.   
 כיוון שעמדה בתנאי הקרן בביצוע הסקייט פארק שליד הבריכה. למועצה       
 המועצה תהיה ₪.  228,111אושר לבצע פרויקט נוסף בעלות כוללת של       
 בכוונת המועצה להקים מתקני כושר ₪ .  118,111זכאית לקבל מענק בסך       
 מקרן עבודות פיתוח. ₪  221,111בגינה ציבורית / פארקים. מימון המועצה בסך       
 משולב, רש גמאחד המתקנים: התמיכה תוענק לצורך הקמה או שדרוג של       
 מגרש מיניפיץ' , מתקני כושר לפארק פתוח, מגרש גלגיליות או מגרש סקייטבורד.      
 אמיר בן עזר, רכז הספורט המליץ לתת עדיפות למתקני כושר.      

 
 נונאשר התב"ר למטרות ספורט בלי ייעוד ספציפי ונקבל החלטה לאחר שיוצגו בפני יו"ר:                

 האפשרויות והמחירים.       
 
 

 מחליטים פה אחד  

 ₪. 225,111: טוטו –:       קרן המתקנים  (412) 2192מתקני ספורט לאשר תב"ר                
 ₪.      991,111:              קרנות הרשות                                                                           

                                     

 : בי"ס צוקים נכלל בפיילוט ספרים  (414ם בבי"ס צוקים )יגיטלייספרים ד        יו"ר       
 ו'.  –ה' דיגיטליים ופדגוגיה חדשנית. התוכנית תופעל בבית הספר בשכבות            
  יחידות אמצעי קצה לתלמידים, רכישה והפעלה של קו  222משרד החינוך מממן            
  אינטרנט, תגבור ועיבוי רשת התקשורת ותקציב להפעלת טכנאי בבית הספר. סה"כ            
 ₪. 251,111תקציב בסך            
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 מחשבים למי? 222. רבינוביץ:    ד
 ו והמחשבים נשארים בביה"ס. זה פיילוט , ניסוי של משרד החינוך.  -לכיתות היו"ר:               

          וזכה.  ג. רבינוביץ:     ביה"ס צוקים לקח את נושא התקשוב באופן רציני
 לא למדנו מהו הפיילוט, איך בודקים, מתי בודקים. אמצעי הקצה יישארו בביה"ס.   י. שטרנברג:  

 ם לומדים בבית עם הרשאת כניסה למחשב ביה"ס.ש. סויסה:       הילדי
 יו"ר:               מציע כי מר שטרנברג ישוחח בעניין עם מנהלת ביה"ס.

 י. שטרנברג:   השימוש במחשבים לא רק שלא מביא יתרונות אלא גם פוגע באקלים ביה"ס וגורם 
 ר תב"ר זה.לנזקים בריאותיים ועל כן אני מתנגד לאישו                       

 יו"ר :              נערוך הצבעה. 
 
 

 יפרח, יצחק  פינברג, שימי אלבז,   גיל ליבנה, שלומי סויסה, גלעד רבינוביץ, אלי בעד::     מצביעים
 , יוסי לוי וקובי חמצני.חגית  וינטראוב, יצחק בונצל ודפנה רבינוביץ                

 .שטרנברגיצחק  נגד:                      

 
 

 מחליטים 

 ₪  281,111משרד החינוך:     :  (414תב"ר ספרים דיגיטליים בבי"ס צוקים )לאשר             

 
 הקצאת קרקע:  .4
 
 

 סעיפים של התחלה להקצאות, המשמעות היא התחלה בתהליך, פרסום.  1יו"ר:         
 

               
 ברח' צורןהקצעת קרקע לבית כנסת      4.9             

 
 יו"ר:              התקבלה פנייה של עמותה חדשה משכונות מ"ד  ומ"ה בבקשה להמשיך את הליך 

 . הקבוצה החדשה היא עמותה פצלהשהתהחלה בזמנו עמותת מעלות נתן שההקצאה                        
 חדשה ומוגשת בקשה חדשה.                       

 הייתה בקשה להקצאה ובוטלה ויש חברים שמבקשים להמשיך, בוודאי שנאשר.ק. חמצני:      אם 
 יו"ר:              לעמותת מעלות נתן אין מבנה קבע, חלק מהאנשים החליטו שלא רוצים להמשיך עם 

 הבקשה וחלק מבקשים להתחיל בהקצאה.                        
 בקשה חדשה ומלאה להקצאת הקרקע. תצטרך להגיש  העמותה החדשה              יו"ר:

 כי יוכלו להמשיך בתהליך שהתחילו בו. הסתבר כי זה בלתי אפשרי וחייבים  הם קיוו :  . אברהמיש
 . להתחיל תהליך חדש                       

 י. שטרנברג:   אין עמותה ואין גוף שהגיש בקשה. מדוע זה עולה לדיון?
 ועדה מקצועית להקצאת קרקע חייב להיות מאושר במליאה.יו"ר                פרוטוקול 

 
 

 מחליטים פה אחד                

         במידה ותוגש בקשה ע"י העמותה היא תדון ע"פ הנהלים. 
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 3.2.92אישור פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום     4.2     

 

 כמה בתי כנסת ביישוב?  ד. רבינוביץ: 
 .28         יו"ר:     

 .ק. חמצני:      מבקש לקבל פרוגרמה 
 שנה בלבד. 18שנה? זה המון זמן, אני חושב שמספיק ל  18למה להקצות ליותר מ                        

 .שנים 8יו"ר:              זה מה שמקובל בבתי כנסת. מעונות אנו מקצים ל 
 .21+  21שנה + אופציות  18ש. אברהמי:   ההקצאה היא ל 

 שנים. 21י. בונצל:        להזכירכם כי לא הייתה הקצאה והם במקום כבר 
 שנים? 18י. שטרנברג:   מה קורה לאחר 

 יו"ר:              יגישו בקשה חדשה להקצאה.

 

 
  פה אחד מחליטים            

  3.2.92לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום             

  .שנה 25להקצות את הקרקע והמבנה לתקופה של             

           

 אישור פרוטוקול ועדת תמיכות. .5
 

 של עמותת מכבי שהם לקבל לשימוש בתמורה את בריכת השחייה   הוגשה בקשה                יו"ר:
  זכיין. לצורך   לימודי שחיה. עד היום התבצעה פעילות לימוד השחייה באמצעות                         
 לשימוש  בבריכת  השחייה   –עמותת מכבי שהם מבקשת לקבל  תמיכה עקיפה                         

  את במועדון הספורט לצורך פעילות שחייה תחרותית וביה"ס ללימוד  שחייה ולשלם                         
 זו עמותה ללא רווח וחברה  דמי  הזיכיון במלואם כפי ששילם הזכיין  הקודם.                         
 גם העדפה של  באיגוד. הרווחים חוזרים ליישוב בשחייה תחרותית וייצוג היישוב. זו                        
  ר מנהל תחום הספורט.בן עזאמיר מועדון הספורט. והמלצת                         
 איך אנו מוודאים שהעמותה עומדת ביעדים? ד. רבינוביץ:   

 יו"ר:               תשלום הזיכיון יעודד את העמותה להרחבת הפעילות.
 תידרש לקבוע המלצת ועדת תמיכות שנתיים + אופציה. העמותה                         
 רשויות שכנות. 2השחייה בדומה ל  מחיר ללימודי                        

 ק. חמצני:       הבעיה האמתית היא בהקצאת מסלולים בבריכה.
 יו"ר:               שמוליק מנהל המועדון הוא זה שאחראי על הקצאת המסלולים.

 
 

                 
 מחליטים פה אחד                  

 
 מתן  תמיכה עקיפה ל 91.2.92מיום  לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות                 

 .שחיה למכבי שהם                 
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 .אישור פרוטוקול ועדת קשרי חוץ.          6

 
 .1121יש סעיף של העברת כסף מתקציב    ש. אברהמי: 

 י. שטרנברג:    האם יש מסקנות לאור הפעילות הקודמת ואיך אנו הולכים לשפר?
 יו"ר:               יוזמת גרעין בני עקיבא ליצירת קשר עם קהילת בולונג בצרפת. נערי הגרעין רצו 

 לצאת לשבוע פעילות בקהילה זו ומורן וצ'ריל יפעלו על מנת למנף פעילות זו בעתיד.                        
 סוגלות לארח עם שמירה עם תנאי יש מאמצים לחפש קהילות יהודיות נוספות שמ                        
 כשרות.                        

 י. בונצל:         לא צריך לנסוע עד גרמניה, מדוע אין אנו שולחים משלחות לשכננו הקרובים? 
 דרוזים, בדואים, ערבים?                        
 משלחות בתוך הארץ. 1יאה לקיים מבקש שוועדת קשרי חוץ תקבל הנחייה מהמל                        

 ק. חמצני:       מציע להקים לצורך זה ועדת קשרי פנים.
 ח. וינטראוב:   נא לא לזלזל בוועדת קשרי חוץ.

 חוץ.וי. בונצל:         אפשר לקרוא לה ועדת קשרי פנים 
  הנוער. יו"ר:               חושב שצריך להפריד לוועדה נוספת וליצור קשרי פעולה עם וועדת

 

 מחליטים פה אחד                
 

 95.9.2192קשרי חוץ מתאריך לאשר פרוטוקול ועדת                
 

 מבקשים מיח' הנוער ליזום שת"פ וחילופי נוער עם יח' נוער מרשויות לא                
 למליאה.תכנית יהודיות ולהגיש                

 
 
 

 .שטרנברג הצעת חבר המועצה מר יצחק   .3
 

 להעלות את הקצבת התמיכות לתנועת הנוער לפי חניך.א.                
 

 נכון להיום אחזקת המבנים נעשית באמצעות תקציב שהולך לתנועה הארצית.    יו"ר:          
 אני מבין שאתם רוצים שהתוספת תועבר ישירות.                      
 סכום לטובת תחזוקה אסור שיהיה קשר לפי חניך. חייבת להיות הגדרה בסעיף אחר     י. בונצל:    
 שלא תהייה נגיעה בכסף כי הכסף נילקח ע"י התנועות הארציות.                       
 בנו מתקנים חדשים, מדוע צריך עוד כסף?   ש. סויסה:  
 התב"ר אושר רק למבנה, לא לתחזוקה.   י. בונצל:     

 הגדלת מבנה, הפועל היוצא הוא גידול בהוצאות התחזוקה.בוצעה    :           יו"ר
 מציע כי כשהמועצה תחליט לבנות לקחת בחשבון גם את הוצאות התחזוקה.    ק. חמצני:   

 כן. –הוצאות תחזוקת בתי הכנסת אינם על המועצה. במבנים אחרים                        
 לשמור על מה שבנינו.עלינו     י. בונצל:    
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 לדוגמא את בית הגמלאי, לפני שבנינו פעילות הגמלאים פוזרה במתקנים שונים חאק     יו"ר:         

 וההוצאות נבלעו בתוך חמש. כשנבנה הבניין החדש , מטבע הדברים יש הוצאות                      
 נוספות.                      

 ק. חמצני:     אם כך, בעת תכנון הבנייה יש לקחת את הוצאות התחזוקה בחשבון בעת ההחלטה על 
 תקצוב המבנה.                      

 י. בונצל:       מבקש כי החלטת התקצוב לא תהייה פר ראש.
 בטיחות השארנו לטובת  28%יו"ר:             לדעתי חישוב התמיכה פר ראש היא החלטה שוויונית. 

 ותחזוקה.                      
 י. בונצל:        יש לקבוע גבולות. לא יתכן כי תנועות הנוער יהרסו ואנו נתקן.

 יו"ר:             לכן צריך להיות מפתח של אחוז מהתמיכה נשאר כאן לטובת התחזוקה.
 הגדלה פר ראש ילכו לטובת תחזוקה.₪  01י. בונצל:        מציע כי 

 שטרסברג: מי אמר שצריך להגדיל את התקציב? אולי רק לשנות את האחוז אותו אנו מעבירים?  י.
 תנועת בני עקיבא התחייבה לתת כנגד התוספת שלנו סכום זהה בהתאם. י. שטרנברג:  
 הנוער.נועות תבמהנוער בשהם חברים  11%ח. וינטראוב: 

 יב'. –יו"ר:             תנועות הנוער פונות לגילאי ד' 
 והלומד.עובד הבנוער  111בבני עקיבא וכ  311-חניכים בצופים, כ    311 –ש. אברהמי:  יש כ 

 מדוע לא להעלות לוועדת תמיכות ורק אח"כ למליאה? ח. וינטראוב:
 תמיכות זה לא ניתן יהיה לביצוע.היו"ר:             אם המועצה לא תגדיל את תקציב 

 
 מחליטים פה אחד          

 
 להזמין את מנהל תחום הנוער לדיון שיתקיים בוועדת תמיכות.               

 

 הצעה להקצות מלגת לימודים אקדמיים לרכזים שימלאו שנה שלמה בתפקידם.ב.                
                   

 
 בסיס הרעיון במתן המלגות הוא ששכר הרכזים אינו גבוה וקיים קושי רב למצוא    :         יו"ר 

 רכזים. על מנת לעודד , צריך לקבוע את גובה המלגה דבר שיגרום לרכזים לעבוד                       
 ך בתנועה שנה שלמה.  מי שימשיך שנתיים, יקבל שתי מלגות. חושב שהרעיון מבור                      
 השאלה היא האם רק לתושבי שהם או לא.                      

 למלגות.₪  13,111ניצלנו את כל תקציב התמיכות, יש יתרה של לא ש. אברהמי:  
 יו"ר:             ההצעה היא לאשר תבחין לרכזי תנועות נוער שמילאו תפקידם שנה שלמה למלגה 

 בתנאי שהם לומדים, עשו שרות שנה שלמה , יגישו אישור לימודים ו₪   21,111בגובה                      
 ושהם תושבי היישוב.                     

 ק. חמצני:     מה הפוטנציאל?
 הנוער העובד והלומד. 1בני עקיבא  ו  1צופים,  1יו"ר:             

 ד. רבינוביץ:  השנה יש תקציב, מה נעשה בשנה הבאה?
 צב מראש.ק. חמצני:     נתק

 ד. רבינוביץ:  יש לקבל החלטה עקרונית.

 

 
 י. בונצל:       מי בוחר ברכזים?

 יו"ר:             התנועה, אין לנו נגיעה בכך.
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 ד. רבינוביץ:  יש רשויות נוספות שמממנות מלגה?
 יו"ר:             אינני יודע. הרכזים מקבלים שכר מהתנועה.

 רכזים, האחד תושב שהם והשני לא, לא הוגן שרק אחד מהם יקבל מלגה.ד. רבינוביץ:  אם יש שני 
 ח. וינטראוב: מתנגדת לקריטריון של הגבלה לתושב.

 חוזר לסעיף הראשון  י. שטרנברג:
 רעיון מבורך. מנחה לקראת הישיבה הבאה לגבש תוספת תקציבית  ולקיים דיון ענייני   יו"ר:           
 וועדת תמיכות לגבי ניצול הכסף, הצרכים, קריטריונים ומדיניות.ב                      

  

    
 מחליטים פה אחד                

 
 לכל תנועה.₪  92,111לאשר מלגה אחת בגובה                

 
 

 מינוי ועדה לבחינת מדיניות וקריטריונים לנסיעות לחו"ל של עובדי מועצה .91
 ונבחרי ציבור.             

 
 .מועצהיו"ר:              מבקשים לגבש קריטריונים ומדיניות לנסיעה לחו"ל לעובדי מועצה וחברי 

 ש. אברהמי:  יש המלצות בדו"ח מבקר המדינה.
 יו"ר:             המנכ"ל יגבש מסמך המלצות ויעביר ולוועדת קשרי חוץ ולמועצה לאישור.

 

 מחליטים פה אחד
 

 מסודר לנסיעות לחו"ל של עובדי מועצה ונבחרי ציבור.לגבש קריטריונים ונוהל 
 

 

 הישיבה הסתיימה.

                                                                  

           _______________                                            _______________ 

 שי אברהמי                                                               גיל ליבנה                    
 מנכ"ל המועצה                                                         ראש המועצה                 

 


