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סיכום ישיבת ועד  10/19מ21/7/11
נוכחים :שרון גלפרין – יו"ר ,מאור גולן ,רועי אקרון ,חיים אלמקיס ,אריה דורון ,רונן רוזנטל ,נטלי ברלין
(חלקי)
נעדרים :יורם מוסאי ,דיויד הקסנר
אורחים ומוזמנים :יו"ר ועדת חינוך ,מיכל עברי; שבט אלומות :יובל מימון ,יורם גלפרין ,עדי אגוזין;
חבר מליאה דב לבבי;
מזכירות :חן רייך – מזכיר ,ענת רוט
סע'  :1שבט אלומות ותקציבו
יובל סוקרת את פעילות השבט ,היסטוריה ,עבודה שוטפת ,עקרון המנהיגות העצמית של הנוער,
מפעלים השתלבות בעשייה בישוב ועוד
יורם סוקר דוח מקורות ושימושים:
מקורות 250 :אש"ח מההורים כמיסי שבט 80 ,אש"ח השתתפות הועד המקומי 20 ,אש"ח מהמועצה
דרך מתן שירותים או רכש.
שימושים :שכר למדריכים בוגרים 50 ,אש"ח מס לתנועה ,חשמל מים אינטרנט והוצאות פעילות במהלך
השנה .מפעלים מיוחדים ,טיולים ,מחנ"ק וכו' משולמים על ידי ההורים בנפרד .יש מפעלים כמו יום
הצופה שההורים משלמים חלקי והרוב ממיסי השבט
נערך דיון שעיקריו:










הצופים עושים עבודה נהדרת עם הילדים והנוער בקציר.
מעבר להשתתפות הועד יש גם השתתפות בסמינר הדרכה משולם  1/3מועצה  1/3הורים  1/3ועד
מסי חבר שנתיים לחניך ₪ 750 :לפני הנחות .להם נוספות עלויות טיולים ומפעלים .יש ועדת הנחות
שפועלת לפי קריטריונים של התנועה מקסימום הנחה .50%
מדיניות כתנאי להשתתפות הועד :אסור שילד לא יצא כי אין כסף לשלם .המדיניות מיושמת.
בעבר השבט עשה מבצעי גיוס למפעלים ,הנהגנו הרגל של פתק מהרווחה .יש מקרים שלא מוכנים ללכת
לרווחה בגלל זה.
עלות כוללת לילד הנה  ₪ 2000לשנה
נשאל מדוע רק  230חניכים רשומים אם יש פוטנציאל של כ  500בשכבות הרלוונטיות .לפי התשלום זה
 ₪ 150לחודש כמו חוג בשבוע :יש ילדים שלא מתחברים לצופיות יש תהליך עזיבה לאורך הגיל ומי
שעוזב מאוד קשה להחזיר אותו.
בפרדס חנה המועצה משתתפת בכ  20אש"ח בשבט המונה כ 1,200 -חניכים.

תקציב שבט אלומות כלול בתקציב החינוך הבלתי פורמלי ובהחלטה לגביו ראו להלן
סע'  2תקציב ועדת חינוך בלתי פורמאלי
(נטלי נכנסת)
מיכל מציגה את תוכנית העבודה של ועדת חינוך ונערך דיון שעיקריו









נתונים -200 :ילדים מלידה עד טרום;  450בי"ס -גן עד ו' ו330 -בחטיבה ותיכון
תפקיד החינוך הבלתי פורמלי לחבר את הילדים ,לא משנה באיזו מסגרת הם ,לקבוצה ולקהילה
עיקרון של ניהול שיתופי ועבודה במעגלי עשייה
אחריות הועדה עד גיל  .18צעירים מעל גיל  18באחריות ועדת קהילה
בעלי תפקידים :רכז נוער ,רכז צעירים
רכזי נוער עדיין באיתור .המועמדת לרכז צעירים ויתרה על התפקיד היום ונדרש לפרסם מחדש.
מועמדים אחרים שהגישו בקריאה קודמת לא נמצאו מתאימים
יש הרבה נותני שירות בתחום בישוב ורצוי לרתום אותם
תקציב בשקלים ללא שכר עובדים :גיל רך ;2500 :א-ו  ;15000נוער ( 73000כולל  4000שהועברו
לפעילות קהילתית בבית הספר); צופים  ;80000ספריה  ;6000סה"כ ₪ 176,500
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מועדון הנוער :התקציב נועד ומשמש בפועל לאחזקת המועדון ,פעילויות לאורך השנה ,חוגים לאורך
השנה :כדורגל ,בישול ,אירועים ומסיבות ועוד .כל שכבת גיל מקבלת יומיים בשבוע
השכבות הגדולות פחות מגיעות "איבדנו אותן" בתקופת הרכז הקודם .כעת הצעירים יותר מחוברים
בשוטף משתתפים כ 100 -בטיולים יותר מזה .כל טיול יוצא אוטובוס של 60
הוצגה דוגמא בעיריית נתניה של  5פעולות ב 100
מועלית השוואה כספית של הוצאות הצופים לפי  230ילדים לעומת הוצאות המועדון לפי  100ילדים.
מובהר כי לא בר השוואה כי מדובר בפעילות יומיומית שמתנהלת במועדים שונים והפעילות במועדון היא
חינמית.
נשאלת שאלה האם העובדים של הצופים יכולים לרכז גם את נושא הנוער .מיכל מציינת כי נבדקת
אפשרות של ש.ש .נים  .דבר המצריך תקן ואף תקציב.
מיכל מציגה בנוסף את פעילות יזמבה מערך תעסוקתי בטוח לבני נוער שהם ניסו לקדם .לא נכלל
בתקציב המוצג.
מציגה את פעילות א-ו בעיקר נסובה סביב חגים (כפעילות בחודש) ורוצים פעולות תרבות לאורך השנה
של לפחות  2הצגות ו 2סדנאות

החלטה  :תוכנית העבודה של ועדת חינוך בלתי פורמלי אושר פה אחד.
סע'  3תיקון תקציב לפי החלטות הוועד והמלצות ועדת כספים
מזכיר מציג את השינויים המומלצים על ידי וועדת כספים ומכרזים:




בריכה 350 :אש"ח בתקציב סגור בסוף העונה נדע מה המשמעות של הבריכה וכמה לתקצב.
צופים 20 :בתקציב המקורי לצופים בגלל שהבנו שיש החזר לוועד ועדת כספים ממליצה להחזיר 10
אש"ח לחזות ו  10אש"ח למועדון הנוער
העסקת בני נוער  25 :אש"ח

נערך דיון שעיקריו:



באוגוסט יוצג תקציב וביצוע חצי שנתיים.
פרויקטים כגון החלפת תאורה ללדים לביצוע במסגרת הלוואה מהמועצה.

החלטה :התקציב המתוקן מאושר ברוב קולות (בעד :שרון ,מאור ,נתלי ,אריה ,רונן; נגד :רועי ,חיים)
סע'  4אישור פרוטוקול
דיון האם הפרוטוקול הקודם נשלח במועד והאם אפשר לאשרו (נשלח ביום שני)
החלטה  :פרוטוקול ישיבה  10/19אושר ברוב קולות (חיים נגד)
דיון האם אפשר לבקש לצטט צד ג בפרוטוקול והאם כל מה שנאמר הוא לפרוטוקול או לא
נערכים מספר שינויים בפרוטוקול
החלטה :הגדרת רישום פרוטוקול תעלה לדיון בישיבת ועד עתידית – אושר פה אחד
סע'  :5ותמ"ל ערערה
יו"ר  :נערכה פגישה עם חברי המליאה (דוד גוזלן ,יוסי יונה ודב לבבי) כאשר המליאה אישרה את הכביש זה היה
לפי תוכנית המיתאר ועל סמך אישור זה יצאה תוכנית ותמ"ל הרבה יותר דורסנית .למחרת הפגישה יצא מכתב
לאילן שדה ולכל חברי המליאה שמבקש להחזיר את ההחלטה לביטול במליאה.
לאור המכתב זומנה פגישה נוספת עם ערערה בה אמרנו שאנחנו נחושים להשאיר את האופי הכפרי של הישוב
ולשמור על חיץ של שכנות טובה והם אמרו שהם נחושים להמשיך ולקדם את תוכנית התמ"ל.
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נערכו פגישות ושיחות עם שרים ,ח"כים ואנשי מפתח.
בצוות הפעולה אנחנו מבינים שלא נכון לבנות על המועצה שיקדמו וילחמו .לפי חוות דעת שקיבלנו צריך להשקיע
באפיק המשפטי כי באפיק התיכנוני הסיכוי קלוש .לכן צריך להחליט על תקציבים לניהול המאבק.
מאור :מתוך  5משרדים והצעות מחיר של משרדי עו"ד מובילים בתחום אנו ממליצים על משרד גידרון
רונן :אחד ממשרדי עו"ד המוערכים בארץ
העלויות בשלבים בשקלים לא כולל מע"מ
השנה 30 :אש"ח שכ"ט עו"ד להתנגדות לותמ"ל
 60אש"ח שכ"ט שמאי ברק פרידמן ,חד פעמי
ואולי גם  20אש"ח ליועץ תחבורה
יועץ תקשורת מוערך בכ 30 -אש"ח
ובצ"מ והוצאות נלוות כ 20 -אש"ח
סה"כ נדרש השנה  180אש"ח כולל מע"מ
שנה הבאה :הוצע ע"י עו"ד גידרון  15אש"ח להתנגדות לתמ"מ
אם לא יסתיים פה נמשיך לעתירה מנהלית
ועד האגודה עורך אסיפה לאשר השתתפות ב 150 -אש"ח במקום ההשקעה בגן השעשועים.
אצלנו תקציבית ההשקעה תשולם על חשבון יתרות משנים קודמות .הדבר יגרום לחריגה תזרימית שתתבטא
בדחיית תשלומים .בעיקר.
צויין כי היו  5הצעות לעו"ד שנפגשו איתם וכנ"ל  3הצעות לשמאים.
נערך דיון
החלטה :אושר פה אחד תקציב של  180אש"ח כולל מע"מ לשנת 2019
החלטה :אושר פה אחד לשכור את משרד עו"ד מיכה גידרון
החלטה  :אושר פה אחד לשכור את משרד השמאי ברק פרידמן
שרון  :רוצה לנצל את ההזדמנות ולברך את רונן חברנו ואת דניאל לרגל הולדת ביתם בהרבה מזל טוב מכולנו
ריכוז החלטות:

נושא

מסד

נושא לטיפול

 .1תוכנית עבודה 2019
ועדת חינוך

אושרה תוכנית העבודה של

אחריות
ועד

תאריך יעד
מיידי

הועדה לחינוך בלתי פורמלי

 .2עדכון בתקציב 2019

אושר שינוי בתקציב הוועד

ועד

מיידי

בהתאם להמלצת ועדת כספים
 .3אישור פרוטוקול

אושר פרוטוקול  10/19מה7/7/19

ועד

מיידי

 .4אישור תקציב

אושרו  180אש"ח למאבק משפטי

ועד

מיידי

להתנגדות לותמ"ל

בותמל ערערה

ערערה
 .5עו"ד לטיפול בותמל
ערערה

מיכה פרידמן

 .6שמאי לטיפול בותמל
ערערה

אושר לשכור את שרותי משרד

ועד

מיידי

אושר לשכור את שרותי משרד

ועד

מיידי

ברק פרידמן
סיכמה ענת רוט
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