פרוטוקול ממפגש מס'  2של מליאת המועצה
בנושא תקציב רגיל לשנת 2222
שהתקיימה ביום  9111144במשגב
השתתפו :ארז קרייזלר (יו"ר) ,יוסי קסנר (גילון) ,ברוך רוזן (הררית) ,ג'ון אפסון (חלוץ) ,יוסי שפר (טל-
אל) ,יעקב ליכטר (יובלים) ,דני עברי (יודפת) ,שלום לטמן (כישור) ,יוסי בן סימון (לוטם) ,אבי חנין
(מנוף) ,דני דוידי (מעלה צביה) ,דני ניר (מורשת) ,רון שני (מצפה אבי"ב) ,עלי סואעד (סלמה) ,יפתח
מיכאלי (צורית) ,גדי כץ (קורנית) ,אורי יפה (רקפת) ,חדווה ליבנת (תובל)1
חסרים :דוד סופרין (אבטליון) ,סקוט מן (אשחר) ,מוחמד אבו-דעוף (דמיידה) ,לורה נייס (חרשים),
עמיקם מתוקי (יעד) ,עזיז סואעד (כמאנה) ,אריה דהן (לבון) ,ניר גיא (כמון) ,יוסי לוי (מורן) ,מנוח
שמלץ (מכמנים) ,דב וינגרטן (עצמון) ,אירינה טרסיוק (פלך) ,הרי רודס (שורשים) ,טוביה קורנפלד
(שכניה) ,טהא פעור (חוסנייה)1
נכחו :ישראלה אלוני ,אמיתי ברק ,מושיק גרוס ,איילה סיון בר-יוסף ,הדס תמיר ,יעל הורוביץ ,שאול
אשואל ,שרון שפריר ,רומה מנור ,בטי שוייצר

ארז ציין ,כי בהתאם לבקשתה של מליאת המועצה בשנה שעברה ,הכינו מנהלי
המחלקות נתונים מסודרים עם הבלטת השינויים המבוקשים לשנת  10222במפגש
הראשון ,הציגו רוב המנהלים את תקציב מחלקתם והיום תוצגנה הצעות התקציב של
מערכת החינוך ושל המתנ"ס1
ח י נ ו ך :
ישראלה אלוני  -מנהלת מערכת החינוך הציגה את הצרכים של החינוך הקדם יסודי ,בתי
הספר השונים ,אשכול פיס ,חינוך מיוחד ,שפ"ח ,קב"ס ,ספריה ומרכזיה פדגוגית 1בסך
הכל תקציב מערכת החינוך ,מבקשת ישראלה הגדלה של 17%
בין הדברים הבולטים:
גנים
לאחרונה הופץ נוהל אחזקת גנים לחברי המליאה  +הועדים המקומיים1
מעונות יום
עפ"י התחייבות המערכת לשפר את רמת המעונות ,יושם השנה דגש מיוחד על נושא
ההדרכה והליווי (1)Regio Emilia
בתי ספר
ישראלה הציעה לפתוח שוב את נושא התקצוב הנורמטיבי של המועצה לבתי הספר,
שנקבע עפ"י החלטת מליאה1
עפ"י בקשתו של יפתח מיכאלי ,תכין ישראלה טבלת התפלגות התקציב (מקורות מימון)
לפי :הורים ,מדינה ,מועצה1
לבסוף ציינה ישראלה את "נקודות הנחת" במערכת שהיא עומדת בראשה :חשיבה
ובדיקה מתמדת של כל צוותי בתי הספר לגבי הדברים החיוביים ואלה טעוני השיפור ואת
נכונותם להתמודד עם בעיות קשות1

לעומת זאת ,מוצאת ישראלה "נקודת אי-נחת" בטיפול בנושא ה"מעברים" (בין הגן
לכיתה א' ,בין כיתה ו' ל-ז' או כיתה ט' ל-י') 1ישראלה ציינה כי דרושים לשם כך הרבה
מאוד מחשבה ,עבודה וכסף1
לסיכום ולשאלתו של יעקב ליכטר ,הדגישה ישראלה כי היא לא תיתן את ידה לפגיעה
(ע"י קיצוץ) בתקציבי בתי הספר 1כל הקטנה במערכת החינוך תתבצע בפרקים שאינם
שייכים לבתי הספר (למשל מינהל חינוך וכו')1
מרכז קהילתי :
ארז ציין כי בדגשים לתקציב  0222ישנה התייחסות מיוחדת לצורך לייצב את המרכז
הקהילתי ולפעול לקידומם של שני נושאים מרכזיים :טיפול בנוער ותרבות1
אמתי ברק  -המנהל הזמני של המרכז הקהילתי עד שיימצא מחליף לבנג'י גולן  -הסביר
את תפיסת עולמה של החברה למתנ"סים ,לפיה מרכז קהילתי בנוי על הנהלה ציבורית
וצוות מנהלי ,כאשר ההנהלה קודם מגבשת את החזון וקובעת את המדיניות ולאחר מכן
מטילה את הביצוע על הצוות המנהלי1
הנהלת המרכז הקהילתי הציבה את המטרות העיקריות לשנים הבאות כדלקמן:




גיבוש חזון למרכז קהילתי משגב1
תגבור נושא הנוער ואופן הטיפול בו1
תגבור פעולות תרבות ,מתוך מחשבה שהצרכים צריכים לבוא מן השטח1

לשאלתו של יוסי שפר ,דיווח אמיתי כי הוקמה ועדה שתבחן את נושא פעולות התרבות
לקבוצת הגיל 102
עפ"י בקשתו של יפתח מיכאלי ,יעביר לו אמיתי בימים הקרובים סט מהשקפים שהוצגו
בישיבה וכמו-כן טבלת התפלגות הכספים (חלוקה  +קריטריונים) בנושא רכזי נוער1
לבסוף ,ציין אמיתי כי תקציב המרכז הקהילתי גדל בפעילויות ולאו דוקא בהוצאות 1הוא
הוסיף כי יפעל השנה לגיבוש צוות הרכזים ע"מ שאלה יעבדו בראייה מרכזת ולא יותר כל
אחד לעצמו1
לסיכום ,הדגיש ארז כי אמנם מתבקשת המועצה להגדיל את השתתפותה במרכז
הקהילתי ,ואולם ניתנה לו במקביל הנחיה חד משמעית לבצע פעולות של התייעלות1

שונות:
עפ"י בקשתו של יפתח מיכאלי ,יעביר לו שאול בימים הקרובים ספרי התקציב של
השנים 11440-1441

רשמה:
בטי שוייצר

ארז קרייזלר
ראש המועצה

