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 .2מתן מקדמה לתמיכות על חשבון שנת 2018
 .3הקצאת מבנה גני הילדים ברחוב גורדון  136למפעיל חיצוני לצורך הקמת מעון יום
 .4הארכת תוקף הסכם הקצאת מבנה גני ילדים ברחוב הרי"ף  4וברחוב הדגן 7
 .5פרויקט חונכים "צומחים יחד"

 .1מתן אשראי בחשבונות המועצה ושעבוד הכנסות עצמיות לשנת 2018
שמואל רוטנברג  -מדי שנה אנו נדרשים לחדש את מסגרות האשראי בחשבונות המועצה
בבנקים .בשנת  2018אנו נידרש למסגרת אשראי על פי הנתונים כדלהלן :בנק דקסיה אוצר
השלטון המקומי 350 -אלף ש"ח ,בנק הפועלים 300 -אלף ש"ח ,בנק לאומי 300 -אלף
ש"ח .בנוסף יש לאשר גם שעבוד הכנסות עצמיות.
ברצוני לציין כי לאחרונה אנו נדרשים פחות ופחות למסגרת אשראי.
דב בקשט – אם כך מדוע יש צורך באשראי בהיקף של שנה קודמת ,לאשראי יש עלות וניתן
לחסוך זאת.
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שמואל רוטנברג – לדעתי מומלץ להקטין את היקף האשראי ,משרד הפנים מאשר עד ל–
 5%מתקציב המועצה .האישור היום נדרש לצורך הגשתו למשרד הפנים .אולם ,הניצול
ופתיחת המסגרת יהיו לפי הצורך.
דב בקשט – אבקש שלקראת הישיבה הבאה ,הגזבר יביא את כל הנתונים לגבי עלויות
והיקפי האשראי הנדרשים.
אברהם רוזנטל – אבקש מחברי המועצה להצביע בעד אישור מסגרות האשראי לשנת
 2018ושעבוד ההכנסות העצמיות.
החלטה:
חברי המועצה מאשרים את מסגרות האשראי בחשבונות המועצה לשנת  2018כדלהלן:
בנק דקסיה 350 -אלף ש"ח ,בנק הפועלים 300 -אלף ש"ח ,בנק לאומי 300 -אלף ש"ח.
כמו כן מאשרים את שעבוד ההכנסות העצמיות.

 .2מתן מקדמה לתמיכות על חשבון שנת 2018
אברהם רוזנטל -כמדי שנה ,המועצה פרסמה תבחינים למתן תמיכות לשנת .2018
הערב אנו נדרשים לאשר את החלטת ועדת התמיכות ולתת מקדמה לעמותת נחלי דעת .זו
העמותה היחידה שהגישה בקשת מקדמה.
דב בקשט -היה קיצוץ של  20%בתמיכות ,אני מציע לתת מקדמה של  25%מה.100% -
שמואל רוטנברג -דעתך התכוונה להחלטת הועדה המקצועית ,שהמקדמה תהיה בשיעור
של  25%מכפי שהיה בשנה שעברה.
אברהם רוזנטל -אבקש מחברי המועצה להצביע בעד מתן מקדמה לתמיכה לעמותת נחלי
דעת.
החלטה
חברי המועצה מאשרים לתת מקדמה בשיעור של  25%מהתמיכה שניתנה בשנת 2017
לעמותת נחלי דעת כמקדמה על חשבון תמיכות .2018

 .3הקצאת מבנה גני הילדים ברחוב גורדון  136למפעיל חיצוני לצורך הקמת
מעון יום
אברהם רוזנטל -בשנת הלימודים הבאה יהיה מחסור במקומות במעונות.
לצורך מתן מענה למחסור ,חשבנו להסב את מבנה גן ילדים ברחוב גורדון  136למעון יום.
מהנסיון עד היום ,עולה שהפעלת המעונות היא גרעונית על גבול הרווחיות .לדעתי ,מומלץ
להפעיל את המעון על ידי גורם חיצוני .גם את המעון שהיה במתמידים אני פועל שנוכל
לפתוח על ידי מפעיל חיצוני.
שמואל רוטנברג -אני סבור שהמעונות החלו להיות רווחיים במאות אלפי ש"ח ,ואין סיבה
למסור את הפעלתם לגורם חיצוני.
אברהם רוזנטל -אני שמעתי במשך תקופה ארוכה דברים הפוכים וגם משרד הפנים לא
רואה בעין יפה את העובדה שהמועצה מפעילה מעונות .אין כמעט רשויות שמפעילות
מעונות ,ולא בכדי.
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שמואל רוטנברג -אכן ,בעבר הפעלת המעונות הייתה גרעונית ,אך בצענו התייעלות ועברנו
לרווחיות.
אורן גרנית – גם אני סבור שהפעלת המעון עדיפה על ידי גורם חיצוני.
דב בקשט -אם אכן הפעלת המעון רווחית ,יש לשקול בכובד ראש את ההחלטה האם כדאי
להוציא את זה למכרז.
אברהם בלומנטל -אפילו אם משמעות הדבר כרוכה במאמץ.
אבי רוטנברג -על פי הנחיית עורך דין בן ציון שפר ,מבלי להיכנס לדיון על זהות המפעיל של
המעון ,יש צורך לקבל החלטה עקרונית על שינוי ייעוד מבנה גני ילדים ברחוב גורדון 136
להפעלת מעון.
אברהם רוזנטל -אבקש משמואל להמציא בתוך שבועיים דוח על ההוצאות וההכנסות של
המעון ,בכדי שנוכל לקבל בישיבה הבאה החלטה מושכלת.
דב בקשט -האם משמעות ההחלטה תהיה סגירת גני ילדים ברחוב גורדון?
שמואל רוטנברג -תפוסת הגנים ברחוב גורדון מאד נמוכה במשך הרבה שנים ,ולכן עלה
הרעיון להקים שם את המעון.
דב בקשט -מומלץ לתת הסעה לילדים שגרים למעלה ,ואשר עקב סגירת הגנים יצטרכו
לרדת למרכז היישוב.
אברהם רוזנטל -דיברנו על כך בעבר ,אך יש בעיה תקציבית; אני מציע לבקש ממירי את
רשימת התלמידים בגנים אלו על מנת לבחון כל מקרה לגופו.
החלטה
חברי המועצה מאשרים להסב את מבנה גני ילדים ברחוב גורדון  136לצורך הפעלת מעון
יום .ההחלטה בדבר זהות המפעיל תידחה לישיבה הבאה.

 .4הארכת תוקף הסכם הקצאת מבנה גני ילדים ברחוב הרי"ף  4וברחוב
הדגן 7
אבי רוטנברג  -בתאריך  21בפברואר  2017נחתם הסכם הקצאה בין המועצה לעמותת גני
ילדים ומעונות בית יעקב למתן זכות שימוש להפעלת גני הילדים ברחוב הרי"ף  4וברחוב
הדגן  ,7ההקצאה תבוא לסיומה בסוף שנת הלימודים תשעל חשבון.
עמותת בית יעקב פנתה בבקשה להאריך את תוקף ההסכם גם לשנת הלימודים תשע"ט.
החלטה
חברי המועצה מאשרים להאריך את תוקפו של הסכם ההקצאה בין המועצה לבין עמותת
גני ילדים ומעונות בית יעקב לשנת הלימודים תשע"ט.
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 .5פרויקט חונכים "צומחים יחד"
אברהם רוזנטל  -אחד מהנושאים הקרובים לליבי כבר למעלה משני עשורים הוא ,מענה
לחינוך הילדים והנוער בשעות הפנאי .לצורך זה הקמנו את מסגרות "המתמידים" הפועלות
במועדון פיס לנוער ובנקודות נוספות בקריית יערים ,מרכז פסיפס על שלוחותיו ועוד פעולות
רבות שמטרתן היחידה היא ,לספק לילדים ולנוער מסגרות לשעות החינוך הבלתי פורמלי
בתנאים אופטימליים עם צוות איכותי.
מעבר לכך ,אני תמיד מנחה את הדרג המקצועי ליזום ולהמשיך להקים פרוייקטים בתחום
החינוך הבלתי פורמלי .מנסיוני ,כל השקעה בתחום זה מונעת בעתיד התמודדויות קשות
עם נוער נושר וכו'.
המועצה קיבלה בסיפוק רב את הכרת המשרד לפריפריה בצרכים שלנו ,ותרגמה את
התקציב שאושר על ידם להפעלת תכנית "צומחים יחד" המהווה קפיצת מדרגה
משמעותית בכל הנוגע לחונכות קבוצתית ופרטנית לשלוש מאות ילדים בקריית יערים.
הרב לוי פרוידנברגר וגברת בתיה דיאמנט ,רכזי הפרוייקט עושים זאת בהצלחה מתוך
תחושת שליחות ומחוייבות והם ראויים להערכה רבה על כך .ביקשתי מלוי שיציג בפני חברי
המועצה את הפרוייקט.
לוי פרוידנברגר -הפרויקט פועל ב 67-רשויות מכלל המגזרים; הזכיינית המפעילה למגזר
החרדי היא ,עמותת יד אליעזר שמפעילה פרויקט חונכות כבר  19שנה במגזר החרדי ויש לך
את הניסיון והיכולת המוכחת בביצוע.
קרית יערים קיבלה תקציב של  780,000ש"ח לשנת לימודים הנוכחית והפרויקט מתקיים
בימים א-ה בשעות אחר הצהריים ובמקרים חריגים בשעות הבוקר) .שעות מערכת(
בקרית יערים כ  300 -חניכים ,מתוכם כ  100 -בקבוצות ועוד כ  200 -פרטני.
הקבוצות הן מכל הסוגים החל מסגרת "המתמידים" המונה כ  10 -קבוצות ועד לקבוצות
צהרון לבנים ובנות שאינם זכאים למימון צהרון ממשרד החינוך .וכן מימון חוגים
המתקיימים ,ועוד היד נטויה לפתיחת קבוצות חדשות ללמידה.
החניכים מופנים אלינו על ידי הנהלת בית הספר ,קצין ביקור סדיר ומחלקת הרווחה.
דב בקשט -מה הקריטריונים להתקבל לפרויקט?
הפרויקט מתעדף משפחות רווחה או חניכים שעברו טראומות ,אך מכיוון שיש תקציב גדול,
אין ילד שזקוק לחונך/חונכת או תגבור לימודי ולא מקבל.
קיימת מסגרת חונכות נוספת חדשה שלא הייתה קודם והיא ,חונכות רגשית -טיפול רגשי.
המטפלות הינם מוסמכות המוכרות על ידי משרד החינוך.
נתון חשוב נוסף ,הפרוייקט מסייע בעקיפין גם לכ –  100חונכים תושבי היישוב המקבלים
מלגה על פעילותם.
עמותת יד אליעזר בשיתוף המכון למורים ,מקיימת הכשרות לחונכים מספר פעמים בשנה.
הכשרות אלו מוכרות לגמולי השתלמות ,כמו כן המשתתפים יוכלו לקבל תעודת הוראה
דב בקשט -תודה להרב אריה דרעי -השר לפיתוח הנגב והגליל על כל פועליו למען הציבור
החרדי בנושאים אלו.
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דב בקשט -אציין לשבח את לוי פרוידנברגר ,כפי שאני שומע מעובדים במועצה ותושבים על
כך שהוא עוסק בזה במסירות.
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