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יות תכנ על הכנת ות של חמשלצואפתח את הישיבה האחרונה לשנה זו בכמה מילים טובות  :ר"יו

את לחדש ולעניין את פרטים ויחד עם זצריך לרדת ל, שנה זו מלאכה מורכבתבכל  , העבודה

 .התכנית שתוצג עוד מעט היא כזו, הציבור בשוהם

בשבוע שעבר . זה בהחלט ניכר, לגבי הדר שמנצחת על המלאכה זו השנה השלישית שלהתודה 

 והספורטפרס שרת התרבות ון בבמקום ראשהחברה ושוהם זכו לאות הוקרה של כבוד ויוקרה 

 .בתחום התרבות במועצות המקומיות

השלישי בתחום התרבות ובתחום אשתקד זכינו במקום , בפרס ששהם זוכה זו השנה השניה

, יש פה עשייה רחבה. שאנחנו בהחלט ראויים חושבואני , זוואנו בהחלט נהנים מהערכה , הספורט

 .דול מאוד לכל הצוות ולגבי שבראשםישר כח גיומגיע , התושבים מעריכים את זה

 

 .לאחל רפואה שלמה לאלי יפרח מבקש

 

  /13/מצגת סיכום . 3סעיף 

  131/אישור תכניות עבודה ותקציב לשנת  . /סעיף 

 :יעדים מרכזיים : גבי הדר

  קהילה –אירועים ופעילויות חוצי תחומים בנושא השנתי. 

  שנה לשהם 20אירוע יום העצמאות בדגש על.  

 משלחות , שותפות ונצואלה ,ותפות ניו יורקש: ל"חבת תוכניות עם קהילות בחוהר

 .מגרמניה

  בגלל שינוי דמוגרפי יש צורך לפתח דברים חדשים שירחיבו את  -פיתוח מוצרים חדשים

 .הפעילות של החברה

 יעילה וזולה – החלפת תוכנת חוגים לתוכנת אורסופט. 

 ייעוץ ארגוני לחברה. 

 

 .רוצים להשיג בתהליךדורש דיון נפרד מה  הארגונימטרה של הייעוץ ה:  דני אולשקר 

 .המפעם מעורבים בתהליך וישתתפו בפגישות עם היועצים הארגוניים:  גבי הדר 

 .אחרי שיבחר היועץ צריך להפגיש אותו עם הדירקטוריון: רות אברהם 

' כל חברי הדירק אלא פורום אליו יוזמנו, ישיבת דירקטוריוןלהיות  צריכהזו לא  :ר"יו

 .  סיעור מוחות ותיאום ציפיות, להכרות עם היועץ

 .סיכומיםשלב הברק אנחנו לא רוצים להיות מעורבים : איתן פטיגרו 

ה את החברה ואנחנו רוצים להגיע לפגישת תיאום הדירקטוריון מלוו :דני אולשקר 

 .ציפיות 
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 : מירי מלק

 :ר.ג.ת.מרכז א

 בזיקה לנושא השנתי של " מנהיגות"ת לילדי הגנים בנושא בנית תוכנית העשרה וסל תרבו

  ".ובגין מנהיגותם של בן גוריון"משרד החינוך  

 הרחבת היצע פעילויות לנשים על בסיס קבוע או מזדמן: פעילות נשים . 

  שיווק המשחקייה המשודרגת כולל סל ימי הולדת.  

  בשיתוף הספרייה -"יריד הילדים"הפקת  

 ה לצוותים חינוכייםפתיחת קורסי הכשר. 

  מעונות

 הקמה והרצה של גן גפן במעון מכבים ברישוי משרד החינוך.  

 שדרוג מרחב פעילות מוטורי ומוסיקלי במעון.  

  צהרונים

 ת בצהרונים"השגת הכרה של משרד התמ . 

 חיזוק שיתוף הפעולה עם צוותי הבוקר.  

 

 :העשרה :גבי הדר

 :קונסרבטוריון

 י משרד החינוך"כתוכנית מוכרת עמוכנות להגשה להקונסרבטוריון  פיתוח 

 והרחבתו לכל בתי הספר, ס רבין"הפעלת מודל שכבתי בביה: בית ספר מנגן . 

 ליווי מקצועי למגמת המוסיקה בתיכון.  

 אמנויות הבמה

  ות מוסיקהלהק,  תיאטרון  –ה ס לאמנויות הבמ"ייעודי לביה" חדר במה"הקמת. 

  מרכז חמש למחול

  כנסי מחול ברחבי הארץ 3 –תפות ב השת –דצמבר.  

  רקדניות בלט קלאסי ייגשו למבחן האקדמיה האמריקאי 100 -כ–במרץ.  

  הפקה גדולה בנושא סרטים ומחזות זמר בביצוע הלהקות הבוגרות -במרץ.  

  השתתפות בפסטיבל כרמיאל –ביולי.  

  צפויה נסיעה לצרפת במסגרתה יופיעו הרקדנים ביורודיסני –באוגוסט.  

  (לא סופי)השתתפות בטקס הדלקת המשואות בהר הרצל  

  בהנחיית אחד הכוריאוגרפים מהמובילים בארץ –המשך פרויקט מצוינות.  
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 :תרבות ומרכז אומניות הבמה :לימור שגב

 אירועים בדגש על שנת קהילה. 

 8-13מיני מנוי תיאטרון ילדים לגילאי  -  פתיחת סדרה חדשה. 

  (רגןאמ)מופעי מוסיקת עולם  

 הגדלת שיתופי הפעולה עם חברות שונות וועדי עובדים. 

  (.מאי –ינואר )אחת לחודש  –בשבת בבוקר ( אמרגן)הצגות ילדים 

  מתנה מהשורה הראשונה"שיווק והפצת שובר"  

 שיווק המרכז כמרכז לקיום אירועים פרטיים.  

 

יהיה . אשית היישובתערוכת צילומים מרתיערך ,   לשוהם 20-לכבוד שנת ה ,בנוסף :ר"יו 

 ."היישוב שלי"וגני הילדים ' ילדים עם כיתות א כתיבת ספר פרויקט  

 ?האם אנחנו מביאים מפיקים חיצוניים :איתן פטיגרו 

, יום העצמאות, עד לא ידע :בהפקה טכנית במספר הפקותאנחנו מביאים סיוע :  גבי הדר 

 .כרוןיזויום ה, שואהיום ה, פסטיבל 

 ילדים מלאההת סדר: לימור שגב 

 ?למה לא לפתוח סדרה נוספת:איתן פטיגרו 

אחת תהיינה הצגות שה, סדרות באותו יום 2יכול להיות שבשנה הבאה נפתח  :לימור שגב 

 .אחרי השניה 

ולעשות אירוע , ישנה אפשרות השנה לשנות את הפורמט של כנס מתגייסים: איתן פטיגרו 

 .המופע המתגייסים יכינו את  בו הורי  קהילתי  

כמענה  כי מדובר בטאפס בר י מבקש שבמכרז יודגשאנ, לגבי מכרז קפה בר בלובי במשכן

 .לנוער 

 .המכרז בהכנה ויתפרסם בחודש הבא :ר"יו 

 

 :אירועי תרבות בצוותא :אתי גרוס

 פעילות ערכית מסורתית המותאמת לכלל הציבור ולציבור הדתי בפרט.  

 שבועית  פעילות  –ך עם הרב סתיו "לומדים תנ 

  אירועי חגי ישראל 

  אירועי תרבות לקהילות בתי הכנסת  –מועדון הכיפה הסרוגה 

   אירוע ייחודי לנשות הקהילה 

 ש תרבות "מוצ 

  קברי צדיקים, יום ירושלים , חנוכה,  סליחות –סיורים.  
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   שבת פייטניים ושבת חזנים 

  מופעים מותאמים לציבור הדתי 

 

 :בנות שירות וצעירים, חיילים, נוער: מורן דורון

  חיזוק קשרי העבודה בין החינוך הפורמאלי לבלתי פורמאלי ועם הגורמים המטפלים בבני

  .נוער

 לכלל נוער הישוב, כולל שימור ושיפור, שירותי הכוונה וייעוץ.  

  א"במצבי סיכון ואס, (ה"היל)איתור ומתן מענה לבני הנוער נושרים.  

 תנדבים בישובעידוד והגדלת מערך בני הנוער המ.  

 שותפה לקביעת מדיניות והחלטות בתחום הנוער, טיפוח מנהיגות צעירה.  

 תמיכה והכוונה מקצועית למדריכים ולרכזים בתנועות הנוער בישוב.  

 עידוד והובלת פעילויות תנועתיות משותפות.  

 עידוד וחיזוק ההידברות בין נוער דתי לחילוני.  

 ה ועידוד ליציאה לשנת שירותהכוונה וייעוץ לקראת גיוס וחשיפ.  

 ל ובנות השירות הלאומי"אירועי הוקרה למתגייסים והצדעה לחיילי צה.  

  לרווחת בני הנוער" הבית הסגול"הפעלת מתחם.  

 

 ".המכוון"י  חברת "ייעוץ ארגוני לבני עקיבא ע אני רוצה פרטים בעניין :איציק בונצל

וחסרה לסניף ולרכזים , אחד הסניפים הגדולים בארץבשוהם הוא עקיבא  סניף בני : מורן דורון

 . הצעירים תמיכה והנחייה מהארגון הארצי

 וערנ אנחנו נותנים הכוונה לכמה בני, ייעוץ ארגוני לתנועת הנוער לתתאין מה : איציק בונצל

 . שמגיעים לתקופה קצרה

 ?כמה ילדים מגיעים לבני עקיבא: עינת מירון

 .מצטרפים לבני עקיבא מספרם הולך ויורד כאשר עולים בכיתות' ה דכל הילדים מכית: אתי גרוס

 ?  החניכים לתנועות הנוער הוא בהתאם למספר התקציב של המועצה:  עינת מירון

 כן: ר"יו

אם כך יוצא שבני עקיבא מקבלים את התקציב הגדול ביותר וזה מבורך כי מספר : עינת מירון

חייב . ת פעולותיהם מכספי התמיכה שהם מקבליםהם צריכים לתקצב א ,החניכים הוא גדול

 .כל תנועות הנוער יקבלו את אותה תמיכה לפי קריטריונים ברורים, להיות כאן שוויון

 ?מי החליט על זה :דני אולשקר

 

 . מועצה תקציבמדובר על  :ר"יו
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 ועד ההורים לא. וזו טעות להתעלם ממנהבני עקיבא סניף בם קושי ארגוני קיי  :גבי הדר

כים את העזרה הזו הקומונרים והמדריכים הצעירים צרי, מעורב ודומיננטי כמו בצופים

 . לנו יש אחריות ציבוריתו

פורום מצומצם ויקבלו שהמכוון יפגשו עם מציע , הנושא לא לדיון בדירקטוריון :ר"יו 

 .כיצד להמשיךהחלטה  

ארגונית צפה כל פעם הבעיה ה, אנחנו מלווים את בני עקיבא הרבה שנים  : גרוס אתי 

 ?אם לא יחידת הנוערכל קומונר שנכנס מי ילווה . באופן שונה 

כל הילדים בני עקיבא ל, בניגוד לשאר תנועות הנוער, סניף עובד ויש הרבה חניכיםה

וכל פעם מחדש הבעיות נופלות . גדולים יותר ישנה עזיבהוכשהנער והנערה  הולכים 

שיעזור לארגן את והכוונה הייתה לקחת ייעוץ , ילפעועד ההורים לא   .לחמש -לפתחנו

זה להאיר את הדברים בפני ההורים ייעוץ אחת המטרות של ה. השורות ומערך ההדרכה

 . גם ברמה של המשאבים הכספיים, ל התנועה"ובפני מזכ

 .ברמה העקרונית צריך להיות שוויון בסבסוד בין תנועות הנוער לפי הגודל שלהן :ר"יו 

הכספים שיועברו לתנועות הנוער ולתנועת הנוער בני עקיבא יועברו רק : צלאיציק בונ 

יעודכנו לגבי הכספים ובאשר  לאחר סיכום והסכמה של וועד הורי החניכים בסניף אשר 

  .כמו כן כל תנועות הנוער יקבלו את אותם הסכומים שווה בשווה. לייעוד שלהם 

 ?קומונרים בהעסקת גם בעיה האם במקומות אחרים יש :דני אולשקר 

הקומונרים שמגיעים לכאן לא . בני עקיבא שלנו גדולים ביחס לכל הארץ :איתן פטיגרו 

יש קושי להביא לפה . והם כשליחות כמו להגיע לפריפריותרואים את ההגעה לש 

 .קומונרים לכן יש צורך בתמרוץ 

 .קומונרים ישמחו להגיע גם לפה, אם השכר יהיה גבוה יותר :ר"יו 

לממן נועה שרוצה ת. לפי מספר החניכים שוות ונקבעותתמיכות בתנועות הנוער הן ה 

 .הבנתהכל תנועה תעשה בכסף כ. ל לגבי שכר הקומונר"כנ, יכולה לעשות זאתייעוץ  

 .ומונר שיעזוב בעוד תקופה קצרהלתת ייעוץ יקר לקאנחנו הולכים  :איציק בונצל 

 . מחוייב ועד הוריםמבנה ארגוני ו, בודה קבועיםהגדיר נהלי עהרעיון הוא ל :מורן דורון 

 

 :ספורט - אמיר בן עזר

 (.נוער/בוגרים)ליגת כדורסל ,צעדה, (לילה)מרוץ שהם  -סובב שהם באופניים 

 טניס התעמלות קרקע, התעמלות אומנותית: תחרויות ואליפויות בענפים שונים כמו ,

 .הישרדות

 פרויקט , (ניים בנות ומשחקים של פעםמח, כדורסל, כדורגל)טורנירים  -הספר -בתי

 .הפסקות פעילות,פורום מורים לספורט', שחייה לכתות ד
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  אליפות התעמלות : אירועי ספורט משותפים עם אגודות הספורט כגון-אגודות הספורט

 .טניס שולחן וכדורגל, כדורסל, ודו'אליפות ג, אמנותית

  ספורט חינם : בריאה כמופעילות עממית כחלק ממדיניות שנת קהילה ושוהם עיר

 .קבוצות תושבים במתקנים( ריצה, יוגה, זומבה)

 תקציבים לבניה ותחזוקת מתקני ספורט: מתקנים חדשים. 

 מגמת ספורט בתיכון ,ספורט ן"תל, משחקים של פעם: תוכניות חדשות. 

 . בשבתמתוכנן סובב שוהם : עזרבן אמיר  

 .יבור הדתילצ -אני רוצה שיהיה גם ביום שישי: רות אברהם 

ולכן , השנה התכנון היה לעשות יומיים כי ראינו שהמסלול התחרותי לא אטרקטיבי :ר"יו 

 .ועדת הספורט המליצה לעשות פעילות עממית של יומיים במקום התקציב של התחרות 

ולהבא כל וועדה יכולה . אני חושבת שהשינוי שבוצע בסובב שוהם שגוי: עינת מירון  

שוועדת ספורט החליטה   כמו ולא להחליט , הקשור לחמש  משמעותילהמליץ על שינוי  

את ההחלטה על השינוי צריך להביא להצבעה  .על שינוי התפיסה בסובב שוהם 

 . ןבדירקטוריו 

 .בכל הארץ, התחרותי ירד: עזרבן  אמיר 

 2013-מבקש לעשות ב, בגלל הגשם בוטלוהשנה שרצינו לעשות העממי רוע יאת הא :ר"יו 

 .מתכונתותה אב 

 

  – 131/תקציב 

 

 . תכנית העבודהושר להמצורף מקתקציב ה :ר"יו

 .ישבנו בישיבה עם מנהלי התיקים ואישרנו תקציב פתאום יש שינויים :איתן פטיגרו

 ?רבין על סעיף תרבות בנוערטקס מדוע העמיסו את אירוע 

אירוע רבין , שלי כמנהלתיש פה שיקול . אני חושבת שתקציב הנוער הכי מרווח בחברה :גבי הדר

 .בביצוע בני נוער ולמען בני הנוער ולא לכלל הציבורזה אירוע 

 זה לא הגיוני להעמיס על תוספת זו , אם ראש המועצה אישר לנוער תקציב נוסף :איתן פטיגרו

 .קיימים של החברהאירועים 

 . אני אשמח לשבת איתך ולהראות לך מה נכנס בכל סעיף וסעיף :גבי הדר

 . יבוצע –מה שהמועצה אישרה כתקציב תמיכה בנוער  :ר "יו

 

 .  131/תכניות עבודה ותקציב לשנת  מאשרים פה אחד את: החלטה
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   23/1' ישיבה מסאישור פרוטוקול . 1סעיף 

 

 . /123' פרוטוקול מסמאשרים פה אחד את :  החלטה

 

 ח רבעון שלישי"אישור דו. 4סעיף 

 
 246לעומת , ח"שא 294הסתיימו בגרעון של ספטמבר ש –נואר חודשים יבמדובר  :שגית שטיינר

אוגוסט שאין הכנסות ויש  -ח השלישי תמיד גרעוני כי הוא כולל את יולי"דוה .בשנה הקודמת

 .הוצאות

 .איך זה ביחס לתקציב וביחס לשנה שעברה 3אפשר לראות בעמוד  :ר"יו

 ?2012בעקבות המסקנות של  בנוי 2013האם תקציב ? איך נסיים את השנה: איתן פטיגרו

 .לתקציב נסיים באיזון צמדאם נ - 2013לגבי . אנחנו אמורים לסיים באיזון :גבי הדר

ביתר הפעילויות יש . אולי מעון שגיא יתמזג עם מעון אחר בישוב, יש הערכות לשנה הבאה :ר"יו

 .בסיס נתונים שמתבסס על מה שקורה עכשיו

יש לבדוק צפי ילדים כדי לא לסגור מעון ואז , שכונה חדשהמכיוון שיש בניה של  : רות אברהם

 .ת "לפתוח מחדש ולעמוד בדרישות לקבלה מחדש של סמל מהתמ

 

 

 .  /13/רבעון שלישי ח "דומאשרים פה אחד : החלטה

 

 פרסום פרוטוקולים ישיבות דירקטוריון. 5סעיף 

 
ולקבל החלטה ' ים דיון בדירקורצינו לקי, אמצעי התקשורתהנושא עולה בעקבות בקשה של  :ר"יו

 .אין מניעה לפרסם את הפרוטוקול באתר החברה. משותפת

 

 . פרוטוקולי ישיבות דירקטוריון באתר חמשמאשרים פה אחד לפרסם : החלטה

 

                                                                 סיגל ישרים: שמהר

            

 על החתום         

            

            

 ר דירקטוריון"יו -גיל ליבנה        

 


