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 לשכת מנכ"ל
כ"דסיוןתשע"ח

2018יוני07
docx.195778סימוכין: 

 

 


 5/2018פרוטוקול ישיבת מליאה   מס' 
  2018ביוני   5יום שלישי, כב' בסיוון  תשע"ז, 

 

יו"ר,שמעוןאלבז,אבימשיח,חניקרס,גלעדרבינוביץ,ערןאלראי,אלייפרחואבי–גילליבנהנוכחים:
אלטלף.

.וישראלשטרסברגיוסילוי,פאהןאשר,דפנהרבינוביץ,אליכהןאיתןפטיגרו,מתנצלים:

דודיזביב,תמירפוגל,עו"דדןאור,דגניתשטיניג,אופירהביטון,אילןקומה,מאיהביבלה,סיווןמשתתפים:
יצהר,רעותדרורוערןדרוקמן,נטעלביא,שלמהאנגל,

גליהשמש.רשמה:

 

 על סדר היום: 

 אישור פרוטוקולים  .1

 פעילות קרן רון ריבלין .2

  2018היערכות לחופשת קיץ  .3

 היערכות לחופשת הקיץ.  -פרויקט צ'יל .4

 דוח פעילות -עמותת עם ישראל אחד .5

 מעלות נתן, אבני החושן. -הסכם לשימוש צולב .6

   2018מועצה  –דוח כספי רבעון אחד  .7

 תב"רים .8

 .עדכונים ושונות .9
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ערכותלחופשתיה,אמרכזינוש.כהרגלנובעתהזומתכבדלפתוחאתישיבתהמועצהערבטוב,יו"ר:

הקיץ.

.ברצינותלחופשתהקיץעלמנתשתהיהמהנהובטוחהבעיקרלנוערולילדיםבישוביםמתייחסאנו

ערכותשליחידתהנוערושלגורמיהמועצההשונים.ינציגאתהה



 לסדר היום: 1סעיף 

 אישור פרוטוקולים.  

,הערות?22.5.18מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמיוםיו"ר:

 מחליטים פה אחד

   22.5.18לאשר פרוטוקול מליאה מיום  
 

 לסדר היום: 2סעיף 

 פעילות קרן רון רבלין 

 

 

ויחידיםשנזקקיםלסיועשנה,נועדהלהושיטסעדכספילמשפחות15-הקרןפועלתלמעלהמיו"ר:

באמצעותוהקרןפועלתבשיתוףהמועצהמצבםהחומרי.כלכליבשרותירפואהוחינוךבשל

ה.תקציבי
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עלמנתלדווחהזמנואתמרשלמהאנגל,במסגרתדיןוחשבוןתקופתישהקרןמתבקשתלהציג

עלפעילותהקרן.
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לעמותתאנשיםאמיניםהמקומית,בשיתוףפעולהביןהמועצה2003הקרןהוקמהבמהלךשנתש.אנגל:

עוזרתלנזקקיםבעיקרבתחוםההלוואותללאוהקמתהיישוב.העמותהקיימתמאזבשוהם

קרןעזרההקמתהרעיון.קמתקרןרוןריבליןלהאתכלהפעילותשימשההתשתיתהזאת.ריבית

עלידיקבוצתמתוקצבעלידיהמועצהומנוהלהתקציב,רוב.הנותנתמענקיםלנזקקים

.קיים.לעמותה2003בספטמברהחלההפעילותהראשונהומנהלתמחלקתרווחה.מתנדבים

שהיהאחדמעמודיהתווך,כלהפעילותמתבצעתונקראתעלשםרוןריבליןבוחשבוןבנקנפרד

לפנילאמעטשניםאיבדאתחייובגילצעיר.יישובולמרבההצער,עזרההדדיתבל









בקשותשמוגשותביוםראשון,הראשוןלכלחודשובוחנתהקרןמתכנסתפעםבחודש,-נהלים

מצבנתוניםומסמכיםהכולליםותכלהבקשותמוגשותבכתבוכולל.במהלךהחודששהסתיים

שהכסףהולךאשרהתשלוםמועברישירותאליו.כוונתנולוודאמספק,תמחירהכנסות,הצע

אנחנוכלחצישנה.ניתןלפנותאלינובתדירותשל.וכו'נושארפואי,חובארנונה:למשל.ליעדו

.בסוףחמישהחבריוועדההןדחייהוהןאישור.העמותהפהאחדהחלטהתהיהמקפידיםשכל

פרוטוקולהוועדהנשלחגםגורםהמבקש.נשלחמכתבמסכםשלתוצאתהוועדהלהתהליך,

ולהעבירולספק.לוונטיעלמנתלקבלאתהמימוןהר,לגזבר
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מקבלאת,האםישאינדיקציהכמהזמןעוברמהרגעשאתםמאשריםבקשהועדהרגעשבוספקיו"ר:

התשלום?

קים.שלרובתוךחודש.אנחנומתכנסיםובמהלךהחודשמשתדליםלהוציאאתה:.אנג'לש

קים?שמימוציאאתהיו"ר:

אני.ש.אנגל:





חבריהוועדה:אני,אריהריבלין,אביושלרוןז"ל.דר'שלמהאיילון,רביטלברנד,ונטעלביא,ש.אנגל:

מנהלמחלקתרווחה.נטעמכירההרבהמהפניותמתוקףעבודתה.
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רשימתבקשותלדיוןבוועדה.פרוטוקולחתוםהנשלחלגזברולהנהלתהעמותה.-תוצריםש.אנגל:

םהחלטתהוועדה,הוצאתהמחאותומעקבשוטףשלהנהלתמכתביםלמגישיהבקשותע

חשבונותודיווחיםשוטפים.
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בקשותנדחו.7בקשות.75בקשותמתוך68אושרו-2017סיכוםשנתהכספיםש.אנגל:

המצבהזהשאנחנולאבקשותחוזרות.9למרבההצער,אנשיםלאיוצאיםמהמצוקהויש

להוציאאתהאדםמהמצוקההגדולהשבההואנמצאזהכמעטהכרחמסוגליםלעזורובאמת

המציאותלאורהתקציביםשלנוולאורהבעיותשאנשיםמתמודדיםאיתן.
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המעניקיםשנתנוברובםהלכולצרכי:חינוך,דיורוצרכים-התפלגותהמענקיםעלפינושאיםש.אנגל:

רפואיים.לאחרמכןלימודיםגבוהים.

חוזריםבעקיפיןלקופתהכספים,משוםשמדוברבבנפרדיםמופיעוארנונה,בתשלהנושא

אחוריכלבקשהעומדסוגשלטרגדיה,מחסור,מצוקהוהטווחיםשאנחנועוזרים.מהמועצה

וזהבשנהנדיבה,כיהתקציב₪4,500.במקריםנדיריםאנומעניקים₪4,000בהםהםעד

כאשרבשנים₪,193,000,הגדולביותרבהיסטוריהשלהקרןהתקציב,הינוהשנהשהוצא

,עקבאילוציתקציב.קודמותעזרנובהרבהפחות
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בנוסףאנחנוקבועיםלשנה.₪100,000-בהמועצהעוזרתלנומאזהקמתהקרן-מקורותמימון

תחילתמאז.ש"ח30,000לנוממקורותעצמאייםואזהמועצהמוסיפה₪30,000-לדואגים

לנווהשנההי.₪160,000-נועומדיםבוולכןבעצםהתקציבהשוטףשלנוכלהשנים,אהסדרזה

אסםולכןהיינוחברתבזכותהתביעההייצוגיתנגד,קורותעצמאייםנוספיםגדוליםיחסיתמ

.סכוםמכובד₪200,000-לתקציבשלכהגענו.יותרנדיביםבעזרה

?שניםשהקרןפעילה15-לאורךכלהקףהסיועהכספייאתהיכוללהעריךאתהיו"ר:

זהמאדמעט.,מנקודתמבטשלאדםשלעיתיםאיןלוכלום,אבל₪1,500,000סדרגודלשל.אנגל:ש

אבלכשאדםנמצאבמצוקה.כללהתושביםביחסלכמותהבקשותבשוהםלאדרמטיתבסךהכל

!הואזקוקלעזרהמבחינתו,רלוונטיאינומהשקורהלשארהתושבים

ישבקשותמחוץלשוהם?:ת.פוגל

הטפסיםשלנואנחנועוזריםרקלתושבישהם.,מחוץלשוהםאסורלנולפיהתקנוןלעזורלאנשים:ש.אנג'ל

נמצאיםבאתר.

מציעלפרסםבמקומןאתהקרן.ש.אלבז:
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מגיעיםבהמלצתעובדי,חלקנכבדמהפוניםוכו'הצרכיםזהחינוך,דיור,לימודיםוארנונהרובש.אנגל:

כלאחדשלאבלההגעה,מתוךהיכרותשוטפת.העובדותהסוציאליותמחלקתרווחה,נטעלביאו

.ולפיצרכיוביוזמתו

בפועלמנוצלכלהתקציב?א.אלטלף:

העזרהפחותאויותרבצורהפרופורציונליתולקראתסוףהשנהמנצליםאתאנחנומתכנניםאתיו"ר:

.כלהקופהמנוצלתמהשנותר,כךש

מבקשלצייןלשבחאתפעילותהקרןוהמטרהשלשמהקמה.א.משיח:

.עודדתורמיםלקרןאפשרל,חשיפהיותררחבהלפעילותשלהקרןבאמצעותיו"ר:

,להנהלתהקרןולכלהצוותלמטרהחשובהמודהלחבריהמועצהאשרמאשריםאתהתמיכה

שעוסקבמיפויהבקשות.



 לסדר היום: 4סעיף 

 היערכות לחופשת הקיץ –פרויקט צ'יל 

 

ערןדרוקמןורעותדרוריציגומיזםטכנולוגיחדשניפורץדרךהקשורגםלפעילותהקיץ,לנוישיו"ר:

אתהזכותלחלוציותבשוהם,היותוערןורעותתושביהישוב.
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ערבטוב,מודהעלההזדמנותשניתנהלי.:.דרוקמןע

ממנולעצורלבדיקה.לצערנו,ביקשההמשטרה.,ששתההרבה19בןרובילר,חיילשחרבתמונה,

מהעושהנסענגדכיווןהתנועהונהרג.זאתרקדוגמהאחתמינירבותעלובזמןהבריחהברחשחר

בנינוער.לאלכוהולחיבורשל
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סיכוניםאצלבניהנוער:אלכוהול,סמים,אלימותותקיפותמיניות,כאשרלאנחנונותניםמענהע.דרוקמן:

מבחינתנוומבחינתכלהמחקריםהנקודההמרכזיתהיאאלכוהול.

אזמצדאחדישלנונוערנורמטיבילגמרי,שהולךלמסיבות,שותהוחשוףומצדשניאםקורהלו

משהוישאמצעיםשהואיכוללהשתמשבהם,ישמד"א,ישמשטרה,ישהוריםשהואיכול

פעולותהסברהוישמניעה.הםחשופיםלגמרי.לאמתקשריםבפועלהםאבל.להתקשראליהם

מאדחשובותאבלשהםכברמגיעיםלאירועיםהםחשופיםלגמרי.



אנילומדתמנהלעסקיםעם.אניאחרישירותקבע,סטודנטיתלתוארשניבקריההאקדמיתאונו:.דרורר

ולםהנוערמעברלזההחיבורשלילע.עובדתכאןבמועצהבמשרתסטודנט.יזמותטכנולוגית

שלמדתיאימוןאישיוקצתעבדתיאיתם,אניעובדתבהדרכותברחביהארץבמסגרותבלתי

קפהםהתנדבתיעםנוערבמסגרותשונותביניה.תחומימנהיגותבפורמליותשמפנותאותםלצבא

.הצורךשעלהשלילפרויקטבעקבותמשםגםהחיבורולאוזן



,עםשניילדיםבוגריםבמערכתהחינוךומתנדבבמספרמסגרותבישובאניתושבשוהםע.דרוקמן:

בינהם,"קפהלאוזן"."קפהלאוזן",מאפשרמפגשבלתיאמצעיוישירביןהנוער

למבוגרים,בוהילדיםמספריםוחושפיםסיפוריםאישיים.אנחנושומעיםסיפוריםעל

רבפנים,ע"יהחברים.הםלארוציםשתייהמרובהבמסיבות,הטרדותמיניותוהכלנסג

שידעו,לפעמיםמתביישים.החלטנושצריךלתתמענהופתרון.
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המאפשרתלבנינוערבמצבימצוקהלהזעיקלשטחבזמןהפתרוןשלנו,באבאפליקצייתמצוקהע.דרוקמן:

,כוללהסטודנטיםמשמשיםמעיןאחבוגרשעברהכשרהלסיוע.בןובתאמת,זוגסטודנטים

הכשרהרפואית.
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ערכנוסקרארציבכדילמפותאתהצרכים,אחריהרבהמאמציםהפרויקטעובד.ע.דרוקמן:

בכלהארץ?ת.פוגל:

רקבשוהם.מדוברבפרויקטראשוניבארץובעולם.מישהריםאתהכפפההיוראשע.דרוקמן:

המועצה,גילליבנה,מנכ"להמועצה,דודיזביבונטעלביא,מנהלתהרווחה,כולליחידת

הנוער.הפרויקטמבוססעלסטודנטיםומתנדבים.

2-3-ערכיםכנמתוךהיכרותעםהנוערוהסטודנטיםהמתנדבים:-בשוהםתמונתמצב

מסיבותנערכותבעיקרביערשוהםויערבןשמןהיב'.-מסיבותיערבחודשלשכבותי'

וכוללותאלכוהולאבלאפשרלראותגםסמים.למסיבותמגיעיםמכלהשכבות.

הבחנוגםבמסיבותביתיותהמתגלגלותלגינותהציבוריותוכוללותשכבותגילצעירות

באלכוהול.יותרוגםכאןיששימוש
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כמהילדיםהורידואתהאפליקציה?ח.קרס:

עםמלגהשלמפעלהפיס16סטודנטים.18כרגעאנועדייןבתהליךהשקהבשוהם,עםע.דרוקמן:

סטודנטיםבהתנדבות.2וחלקשלשוהם,בנוסף

בנינוערמכלשכבה,המשמשיםגםכמשוב.5מספרהמשתמשיםבאפליקציה,

מתוךחודשייםעבודה,ומספרמאודמצומצםשלתלמידיםעםהאפליקציהנקלענוכבר

לשלושהמקריאמת)אלכוהולוסמים(.
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עלבסיסהניסיוןשצברנו,נערכנולאירועיהקיץ.במהלךהשבועייםהקרוביםהאפליקציהע.דרוקמן:

תפתחלהשקהמלאהלכלבניהנוער.קיבלנובקשהלצרףגםאתתלמידישלהבת.

אםילדלוחץעלהאפליקציהבאילת?ח.קרס:

העםארגון"ערן"כרגעהאפליקציהמבוססתיישובבלבד,אבלנכנסנולשיתוףפעולע.דרוקמן:

והשיחההולכתבאיןמענהלמוקדערן.השיחהמזוההכשיחהשלצ'ילוהכונניםבמוקד

מתורגליםבשיחותמצוקהועוזריםעלמנתלסייע.
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זכינובמספרפרסיםופנואלינוכליתקשורת,עלמנתלפרסםאתהמיזם.פנואלינוישוביםע.דרוקמן:

נוספיםהמעונייניםלהכניסאתהפרויקט,אךשוהםתמידתיזכרכחלוצהומובילהבחדשנות

 חברתית.

 לסדר היום: 3סעיף 

 היערכות לחופשת הקיץ 

המתפרשותכמעטעלכלהחופשהגדול.להלן.הקיץלחופשתתאגףהחינוךותמציתתוכניהבאנו:ביטוןא.

מספראופציות:

ג.הנושא:-תוכניתשלמשרדהחינוךהמיועדתלכיתותא–בי"סשלהחופשהגדול .1

תלמידים.אנו685.נכוןלהיוםנרשמו1-19.7.18-"מפליגיםביןהסיפורים".מתחילב

 תלמידים.900-צופיםכיירשמותלמידיםנוספים.הערכתנוכיירשמוכ

שעברהכיהתוכניתהסקנומשנהכיתותדומעלה,הנושא:תוכניתהמופעלתע"יהמועצה. .2

3לאמעונייניםבפעילותיוםיומיתוהלכנועלקונספטשל,הילדיםלכיתותד'ומעלה

מפגשיםבשלושתהשבועות9"הרפתקאותבקיץ.מתוכננים.הנושא:מפגשיםבשבוע

תלמידים,מעל226הראשונים,בכלביתספרהימיםימיפעילותשונים.עדהיוםנרשמו

 למהשצפנו.
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.עדהיוםנרשמו1-19.7.18-הנושא:"מטייליםביןהשירים".מתחילמ–תוכניתגןקיץ .3

 תלמידים.אנוצופיםשירשמובימיםהקרוביםתלמידיםנוספים.460

מהמחירהקייטנה?ח.קרס:

₪.765א.ביטון:

ראשל"צ.בהשוואהליישוביםבמרכז,לדוגמה:₪150-אנחנועדייןיקריםבח.קרס:

בכדישאוכללהביןלמההקייטנהשלנויקרהיותר,אניצריכהלהשוותלתוכניתשלראשוןלציון.א.ביטון:

בשוהם,אנומעסיקיםגננותוסייעות,בנוסףישנםמרכיביםנוספיםלהםישמשמעותכספית.

עות,סייעתשלישית,התוכניתשביננוהוצגהלנציגותהוריםשלגניהילדים,הצענוגננותאוסיי

.בנוסףהקייטנותמשוהםתהאבטחהמממנתאתנושאעלוהשנההמועצהמספרהפעלותועוד.

.13:30-7:30מתחילותבשעה

פחותבכלהעריםסביבנו,זהמשמעותי.אנייביארשימה.₪150עדייןח.קרס:

.13:00עדהשעה₪831לציון,ראשוןבטנהיאתר,מחירהקילפיהפרסוםביו"ר:

גםבביתספרשלהחופשהגדול₪,340ובכלהעריםמסביב₪450גןקיץ,אצלנוח.קרס:

שמגדירמצבסוציואקונומי,נגזרתשלבמשרדהחינוךוקציזהת,ביתהספרשלהחופשהגדולא.ביטון:

כמהכסףמתקצבמשרדהחינוךוכמהההורים.

.בנוסףקיימתציבוריתשלמשרדהפנים,אף₪462והההורים₪400החינוךמשרדהשתתפותיו"ר:

אחדלאנרשם.

לקראתסוףחודשאוגוסטיתקייםמרכזלמידהוהרישוםבעיצומו.מיועד-.מרכזלמידה5א.ביטון:

לתמידיחטיבתהבינייםוהתיכון.

.נפתחושתיתלמידים40.נרשמוותמנהיגללכיתותה',ו'חדשהתוכנית-.מנהיגיםאתהעתיד6

קבוצות.

הגשנו.תלמידים80-100-שהםביןקבוצות,4-משרדהמדע,קיבלנואישורל-ייטנתמידע.ק7

.בקשהלקבוצותנוספות,ממתיניםלתשובה

מדעיםיישובי.אנוצופיםרכזהסדנאותהוכנוע"י-מדעבשילובבתיהספרהיסודייםסדנאות.8

תלמידים.50-בהיקףשלכרישום

לצדכלהיצעהקייטנות,אנונערכיםלשיפוציםלשנתהלימודיםהבאה.)ארחיבבישיבתמליאה

ביןלבין.מתבצעותלהפעולותהבאהבנושא(כךשכ
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נעבורלהצגתתוכניתהקיץשלהחברההעירוניתחמש,ברשותאילןקומה.יו"ר:

קומה:א.
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ערבטוב,נמצאיםעמי,הגב'נועהשור,מנהלהתרבותוהגב'מאיהביבלה,מנהליחידתהנוער,א.קומה:

שיציגובהמשךכלאחדבתחומו.מטרתפעילותהקיץלתתמענהלכלטווחהגילאיםוהמשפחה.

.עםפעילותספורט,1.7.18עיקרהפעילותביולי.נתנוביטוילשנתהקהילה.תחילתהפעילות

ספורטיבי",בגןהחבל,כאשרבכליוםראשוןתערךפעילותשונה."ראשון

שעתסיפורארצי.בכלהארץבאותהשעהשעתסיפור.–2.7.18דגשים:נפתחבספריהבתאריך

18-35נפתחמרכזלצעירים,בביתהאומנים,מרכזשייתןמענהלצעירישוהםבגילאי3.7.18

שיאפשרליזמיםמקוםממנויוכלולהתפתח we workeהמקוםישמשכחממהחברתית,מעין

תתאפשרלינהמשפחתיתבאוהלבגןהחבל.5.7.18-קמפינגלידיהביתולפעול.



אנירואהשההרקדותמתוכננותבתיכון,אניחושבשזהיהיהבעייתי,היותואיןמזגןבאולםש.אלבז:

הספורט.

נושאהמיזוגמטופל.א.קומה:



מזמיניםאתהמשפחותלפתוחאוהללידהבית,בשילובפעילויותוהפעלות.-קמפינגלידיהביתנ.שור:

הקרנתקולנועקיץבגןהחבל.למחרתבבוקרפותחיםאתהבוקרעםהתעמלותוחלוקתשוקו

ולחמניה.האחריותשלההוריםוחמשאחראיתלצדהתרבותיוהתוכן.

,תוכניתהמחברתאתהאמהותלחופשהגדול.10-13.7.18–קיטנהלאמהות

ערבבמסגרתמיזםחברתי,בשילובמופעלהקת"פונץ".-התחלתהפאבהחברתי4.7.18



                                       
 
 
 
 

             

24 
 

קולנועקיץבגןהירדןשלושהפעמים.ערבשריאהבהבטובאבבבריכה,כוללשירהבציבור.

אחרבחירתהתושביםבסקר.מפגשהידברותשנימועדיםבסוףיוליואוגוסטל-קולנועמבוגרים

הקרנת11.7.18בתשעהבאב.שלושהצגותלילדיםבמהלךהקיץ.הגרלהחגיגיתשלהמונדיאל.–

המונדיאלבשיתוףשוהםמרקט.שניערבינשיםבשילובקידוםמעמדהאישהוהחכ"לשיערך

.בבריכה,אחדמהםבמקביללאירועהקרנהשלהמונדיאלבשוהםמרקט



הרעיוןלתתמענהבראייהמשפחתיתולמבוגריםולארקלילדים.הפעילותהרגילהשמתקיימת:קומה:א.

סדנאותמחול,מוסיקהועוד.

מלקחהשנהשעברה,חלקמהפעילויותיערכובמבניםממוזגיםלאורהחוםהגדולשלהקיץ.

עריכיםשנצליחלהביאגםקהלמחוץבימישלישיעםדודוברזילאי.מ3.7.18מתחילים–הרקדות

ליישוב.

מעברלאירועיהקיץהשוטפים,אנוגםמפעיליםאתגניילדיםוהכתותהצעירות-גילהרך

 במתכונתצהרונים.
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,אנוגםמפעיליםאתגני)הצגות,הפעלותומרכזאתגר(מעברלאירועיהקיץהשוטפים-גילהרךאקומה:

.קיימתגםקייטנהבמתכונת13:30-16:30משעהבמתכונתצהרוניםטיבותהצעירותחילדיםוהה

ממשלתית,אךאיןלהביקושלאורתכניםומגווןיותררחבשלהקייטנהשלנו.
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פעילותהספורט,שומרתעלמתכונתהמשניםקודמות,קריאולמותספורטפתוחיםלציבורא.קומה:

בימיםשונים.

שעותספורטחינם.השקעהגדולה250ודחשובשהמידעיגיעלידיעתהציבור.המועצהנתנהמאש.אלבז:

וחבלשתפססאתהמטרה.

 (הכפוךSMSשנהשעברהיסדתיווצאפיומיעלרשימתהפעילויות.לאניתןלשלוחמסרון)הודעתד.שטינג:

שבעיםתווים.הפרסוםכןנעשהלחוקהספםכליום,אנועלוליםלהיתבע.בנוסףהמסרוןמוגבלל

בפייסבוק,ווצאפועוד.

הכדורגלשנהשעברהיזםשיווקופרסוםמסיביוהגיעוהרבהילדים,עובדהשזההצליח,אולמותש.אלבז:

הספורטהיומלאים.

אנימוכןלשמועמההםעשושנהשעברהואנחנוניקחעלעצמנו.א.קומה:

הגיעקהלגדול,כברשווה.הילדיםנהנועםכלהחבריםיחד,במקום₪10תחילקופיצהתמורש.אלבז:

לטיילברחוב.

השיווקהדיגיטליהופךלהיותכלישיווקיגדולעבורנוואנומשתמשיםבו.א.קומה:

במרכזהמסחרינערךאירועשלשבועהספר,כלהפרסוםהיהדיגיטליוהגיעוהרבה.
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השנהכמובכלשנהאנוחושביםאיזהמענהאנורוציםלתתלנוער.שיתפנואת-תוכניתהקיץמ.ביבלה:

הנוערבבנייתהתוכנית.הרעיוןלתתכמהמענים,עםמבוגראחראיונוכח.סיבהטובהלקום

בבוקר,באהמצדהנהגתההורים.הסעותמחוץלישובובישוב,סדנאות.

השעותהקטנותשלהלילהכלהשבוע,בביתהסגול.מסגרותפתוחכלערבעד-המתחםהלילי

שממשיכות,תוכניתשגריריםצעירים,הטסיםבסוףהקיץ.שיחותאישיותעםהנוער,קבוצתקיץ

שלעירללאאלימות.כלשישימוציאיםאתהנוערלהתנדבותאחרתבארץ.

כהעירללאאלימותבפינתישיבהימיראשוןורביעי,סיירתהורים,זולה,המדרי-קפהלאוזן

ברחבהבביתהסגול.דלתפתוחהשלרכזיהנוערלכלנושא.

קווילילה,המותאמיםלדרישותהנוער.ביוםקוויםלים.טיוליםלרפטינגבצפון,לונהפארק

ועוד.

ינםחמישיםאחוזמבניהנוערנמצאיםבפעילותשלתנועותהנוער.מופעשלדהשאו.סדנאותח

לנוער.

בבריכה,הרונדושלמסיימיהתיכון.מוזמניםאומניםודי.גי20.6.18פתיחתהקיץב-שבועהנוער

מוכר.המסיבותמבוקרותללאאלכוהול.מוניתהכסף.

טבביתהסגולעם"סטפן".קיץשל-השנהאנועורכיםאירועפתיחתהקיץגםלתלמידיז

בסדנתאומן.אירועהצדעהעםיובלדייןלחייליםומתגייסים.משמעותויוםספורט.גורג'י
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בשיתוףדוכניחוגיםוהופעהשלדודחייםועודדפז.30.8.18-מסיימיםאתאירועיהקיץבא.קומה:

הביקושדווקאלגילאיםהצעירים.







נגש,כלהפעולותיכולותהפרסוםיעשהבכלהמדיותהאפשריות,בנוסףהאתרשלחמששודרגוהואקומה:

להתבצעדרךהאתר.
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קיימתגםלשוניתללוחאירועים.ד.שטיניג:



 לסדר היום: 5סעיף 

 עם ישראל אחד""עמותת 



עלשל"עםישראלאחד",תמיכהלחשבוןבקשתםדיןו,בישיבהקודמתבמסגרתאישורתמיכותיו"ר:

?ולאאראויההתמיכהמנתלשקולאם

.בתשלום,לירושליםתלמידיםטיולתהדרכ-יהלוםשבוצעהביישוב:בביתהספרפעילותא.ביטון:

.בתשלוםלכיתותו'מביתהספראבניהחושן,פעילותמעביריםנערכה-ביתהספראורטשלהבת

עבדהבקפהלאוזן.ש2017מנובתשירותבהתנדבותבשנתימ-חמשיחידתהנוער

נוכללעשותשימוש,ללאתמורה.אילכךובהתאםלזאתלקהילה,תרומהאיןלעמותהפעילות

.שיתפנו₪5000נאותב

 מחליטים פה אחד

 לא לאשר תמיכה לעמותת "עם ישראל אחד" 


 לסדר היום: 6סעיף 

 אבני החושן-מעלות נתן–הסכם שימוש צולב 



ביתצמודלה,ילדיםמבנהגןלבשקיעהבפתיחתחלהפרויקטשהמועצהמולהמועצה.הסכםיו"ר:

מכספיהמועצה.במסגרתוהוקם₪550,000שודרגבעלותשלהורחבוהחלל.אבניהחושןהספר

אביהחושןכאודיטוריוםובסופישבועישמשכביתכנסתביתהספרשישמשאתרחבידייםמרחב

שפועלבאולםהספורטמזהלאמעטשנים."מעלותנתן"עבורמניין

העמותהתשקיעגדרולאחרמשאומתן.וןהרשאתשימושבמבנהבתנאיםשהתמוצגהסכםלמ

סאותופרגולה.ישולחנות,כמחיצות,ארוןקודש,הכולללרכישתריהוט,₪150,000סךשל

ודמישימוש2019שניםהחלמשנת12-(שיפרסול11סעיף₪)150,000בנוסףהעמותהתשלם

.וכו'(חשמלומים)נהשימושבמבהמשקפיםאתהעלותשלה

?במנייןכמהמתפללים:.פוגלת
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שהתפללובאולםהספורטשלביתהספרוכברלאהיהלהםמקום.הםיכלולקבלמשפחות40-כ:אלטלףא.

קרקעולבנותביתכנסת,אךההוצאההייתהכבדהמדיעבורם.

עלהשימושבביתהספר,האםשילמומשהוא,אובמסגרתהקצאתקרקע?:.פוגלת

,לאיכוליםלתתהקצאהבביתספר.הסכםשימושזהיו"ר:

וקודםלאהיההסכם?:.פוגלת

.הסכםשימושיו"ר:

שמשמשאתביתהספרכלהשבועכוללריהוט.ביתכנסתהואהפתרוןשישלהםהיום:.אלטלףא

אתההסכם,בגללסוגההתקשרות,היקףהבניה?הצורךלשנותלמההי:.פוגלת

בעבר,זההיהאולםספורט,ללאריהוט.:.אלטלףא

והיום?ת.פוגל:

ביתכנסתהכוללריהוט.אאלטלף:

הנפרסים₪150,000-תןהמתחלקיםלנעמותתמעלותשל₪300,000-המצ'ינגשלנובפרויקטיו"ר:

בהתכנסויותיהוטוציודשישמשגםאתביתהספררשהוצאועל₪150,000-שניםו12עלפני

ובתפילותהבוקרשלביתהספר.

ולשימושביתכיזהנשארבבעלותהמועצהאמצעותהקצאה,לאיכוללהיותמסודרבהנושא

אתכלהתנאיםלרבותכנגדהשימושהצולביש.לעמותהשימושצולבבשבתותוחגיםהספר,עם

.תשלום

₪.20,000ע"סערבותאושקבנקאיהעמדת(יתווסףבסעיףנוסף),שלאמופיעבהסכםנושא

 מחליטים פה אחד

 לאשר הסכם שימוש צולב לעמותת מעלות נתן, בבית הספר אבני החושן .

 לסדר היום: 7סעיף 

  2018מועצה  –דוח כספי רבעון אחד 

דוח(4מרכז)עמודהבדוחלאיכוללהשתתףבישיבה.בשלמחויבותאישית,:גזברהמועצההתנצליו"ר:

₪.227,000מאוזןעםעודףקטןשל

₪6000,000-7,000,000-כ6כאילוישלנומרכיבהכנסהשל,תןרושםלאנכוןינ-בצדההכנסות

ים.ברבעוןזהעודלאהוציאנוהיתריםבהיקפיםשתוכננומהוצאתהיתרעלאגרותבנייןיםהמבוסס
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ובעיקרםלשכונתהדרים.צפילהוצאתהיתריםמתוכנןלרבעוןהשלישישלהשנה,אולכלהמאוחר

ברבעוןהרביעישלהשנה.איןצורךלשנותאתתחזיתההערכה.הכנסותכללית,עומדיםביעד.

חרים.השינויהמשמעותיבעצמיותאחרותקבוליםא

אנועומדיםבהתאםלתוכניתהתקציבית.שאלות?-בצדההוצאות

 מחליטים פה אחד

  2018מועצה  -לאשר דוח כספי רבעון אחד

 לסדר היום: 8סעיף 

 תב"רים 

מבקשלאשראתהתב"ריםהבאים,בעיקרםתקציביםשהתקבלוממשרדהחינוך:יו"ר:



( 725כתה לליקויי שמיעה בבי"ס אבני החושן ) הנגשת .1 בסך תקציב אושר  30,000: משרד₪ ע"י

₪.30,000משרדהחינוך: החינוךלמימוןהנגשתכתהלליקויישמיעהבממ"דאבניהחושן.מקורמימון:

להנגשתבמימוןמשרדהחינוך₪30,000:תקציבבסךשל(726הנגשת גן לליקויי שמיעה בבי"ס רבין ) .2

₪.30,000כיתתגןבבי"סרבין.מקורמימון:משרדהחינוך:

למימוןהתאמתנגישותלבי"סאבןחן,עבור₪110,000:תקציבבסך(727נגישות כללית בבי"ס אבן חן ) .3

₪.110,000נגישותכללית.מקורמימון:משרדהחינוך:



 מחליטים פה אחד

 לאשר את התברים הבאים: 

 ( 725כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס אבני החושן  ) הנגשת .א
מקורמימון:משרדהחינוך₪30,000

₪.30,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 726הנגשת גן לליקויי שמיעה בבי"ס רבין   ) .ב
מקורמימון:משרדהחינוך₪30,000

₪30,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 772נגישות כללית בבי"ס אבן חן  ) .ג
משרדהחינוךמקורמימון:₪110,000

110,000סה"כיעמודהתב"רע"ס
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 :ריכוז החלטות


 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

22.5.18לאשרפרוטוקולמליאהמיום - אישור פרוטוקולים  1
 מצגת - פעילות קרן רון ריבלין  2
 מצגת -  היערכות לחופשת הקץ  3
 מצגת - פרויקט צי'ל  4
 -עמותת עם ישראל אחד 5

 דוח פעילות 
 לאלאשרתמיכהלעמותת"עםישראלאחד" -

 –הסכם שימוש צולב  6
  אבני החושן -מעלות נתן

הסכםשימושצולבלעמותתמעלותנתןבביתלאשר -
 הספראבניהחושן.

 -דוח כספי רבעון אחד 7
   2018מועצה 

 2018מועצה-דוחכספירבעוןאחדלאשר -

 727:726:725לאשרתב"ריםמס' - תב"רים  8




תמההישיבה.









----------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה

מנכ"להמועצהראשהמועצה


 
 

 
 


