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דרור אלוני  -ראש המועצה:
אני מציג בפניכם סרטון של מופע סיום של בית ספר למוסיקה ,בניהול מוטי אטיאס ,להתרשמותכם .הייתה חגיגה
אמתית.
* * * הצגת סרטון של מופע סיום של בית הספר למוסיקה* * *

אישור פרוטוקול ישיבה קודמת – פרוטוקול מס'  2.מיום 220257.5

בהעדר הערות – אנחנו מאשרים את הפרוטוקול.

החלטה
מאשרים פה אחד את פרוטוקול מס'  2.מיום 220257.5
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הצגת הערכות לקראת פתיחת שנת הלימודים הבאה תשע"ג

דרור אלוני – ראש המועצה:
סיימנו את שנת הלימודים הנוכחית ונערכים לשנת הלימודים הבאה.
אנחנו ערוכים מבחינת כוח אדם .נכנסים לשיפוצי קיץ ,כאשר בגני הילדים ,עושים רק תיקונים הכרחיים ,מאחר
שזו שנה אחרונה שלהם.
במערכת חינוך יש:
 בית ספר יסודי עם  12כיתות אם ,עם  316תלמידים.
 גן חובה עם  33תלמידים.
 גן טרום חובה עם  11תלמידים – שנתון קטן במיוחד( .שנתון ממוצע שלנו הוא של  21ילדים).
 בטרום-טרום חובה יש  21ילדים.
 כלנית.
 שפ"ח.
 רכז הספורט ,אשר אישרנו לאחרונה.
אשרנו במשרד החינוך את תוכנית העבודה לתשע"ג .הם קבלו את התוכנית שלנו כפי שהיא ,כולל תוספת שעות כדי
לבצע את היעדים שהעמדנו לעצמנו .חלק מהשעות ,אשר קבלנו נועדו לתגבר עם מורי בית הספר בעבודתם בגני
הילדים בחקלאות ,במוסיקה ובליווי של יועץ.
בשנה הבאה נקלוט רק ילד אחד מגליל ים .בשנה שאחרי יש לנו  14תלמידים מגליל ים.
ניתן לראות את ההתפתחות לאורך שנים ,כאשר מספר התלמידים בבית הספר הולך וגדל.
יצוין שאת כיתות ג' נחלק ל 0-קבוצות לימוד עם  3מחנכות ,כי יש לנו  04ילדים .אין לנו די כיתות כדי לאכלס
ולפתוח עוד כתה .על כן נחלק אותם ל 0-קבוצות קטנות ונשתמש בחדרי ספח בתור מרכזי למידה.
היעדים כפי שהצגנו ואושרו לנו הם:
 חוף השרון עובר למחוז תל-אביב ואז נהפוך למחוז פיקוח אחד לבתי הספר היסודיים.
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 הטמעת התקשוב – אנחנו גומרים עכשיו להצטייד עם מחשב אישי לכל תלמיד בכתות ד' ,ה ,ו-ו' ,כפי
שתוכנן .בעצם לפני שנתיים השגנו את כל יעדי התקשוב של משרד החינוך שקבע ל 2416-בכוחות
עצמנו ,במימון עצמנו ,כאשר חלק מזה יותר זול .המובילות שלנו גורמת לחוסר פרגון נוראי מהמשרד,
אולם הילדים והמורים יוצאים נשכרים מאד.
 אשכול גני הילדים –נבחר זכיין – קבלן ,חברת שתית בע"מ.
 אני מקווה שבחודשים הקרובים נצליח לגייס ממפעל הפיס סך של  1.6מליון  ₪כדי להקים מגרש רב-
תכליתי בתוך מתחם בית הספר ,כפי שהזכרנו בעבר.
אניק זבליק:
אנחנו נקים מגרש ספורט ולא אולם ספורט?
דרור אלוני – ראש המועצה:
אני בדקתי את הנושא הזה ולא בטוח שיהיה לנו כסף בשלב ראשון אפילו לקירוי ,שכן הסכומים הם בסדר גודל
הרבה יותר גדול ,כאשר אולם עולה כ 1-מליון  ,₪ומקורה עולה כ 2.6-מליון  - ₪הפערים גדולים.
 נושא הכלה  -זה יעד חדש של המשרד ,שאנחנו עומדים בו מזה שנים ,זה אומר שלא מוציאים ילדים
מתוך הישובים .כל הילדים ,גם בעלי קשיים ולקויות ,לומדים בתוך מסגרת נורמטיבית .זה יעד
שמשרד החינוך הגדיר לשנת הלימודים הבאה .אצלנו הוא כבר מתקיים הרבה שנים ואנחנו גאים וגם
מצליחים ,וזה עולה הרבה כסף ושווה כל שקל.
 השנה מקדמים את מערכת הספרים הדיגיטליים – בכיתות ד' ,ה' ,ו-ו' – חלק מהספרים יהיו ספרים
דיגיטלים (לא נייר) .משרד החינוך הכריז על פיילוט ,אבל לא הכריז מי נמצא בפיילוט .אנחנו רוצים
להיות בפיילוט אבל כל פעם שאנחנו מבקשים ,אז 'מגרשים' אותנו.
אייל זילברסון:
מה יקרה עם בכיתות ג' יהיו עוד חמישה ילדים?
דרור אלוני – ראש המועצה:
יש לנו תוכנית להקים שש כיתות חדשות ולבטל את ארבע הכיתות היבילות שבנינו .אנחנו נתחיל לעבוד עם משרד
החינוך על מימון של כתות חדשות ,בהנחה שיאשר לנו את הנושא הזה בהתאם למספר התלמידים ,ואז ניכנס
לתוכנית של שש כתות (להוסיף  1כתות ולהוריד  0וכך יהיו לנו עוד שתי כתות).
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מינוי ממונה על פי חוק חופש המידע

דרור אלוני – ראש המועצה:
על פי ה חוק במדינת ישראל כל גוף ממלכתי חייב למנות ממונה על חוק חופש המידע .מינינו לפני כמה שנים את רם
סידיס ואני מבקש למנות עתה את הדס חדד כממונה על חופש המידע .יובהר שיש מספר נושאים שחייבים על פי
החוק לפרסם אותם בעיקר באתר האינטרנט ,אבל יש גם נושאים נוספים.
בעת שנגמור את הקמת אתר האינטרנט החדש ,נעשה שידוד מערכות ונרכז את כל המשאבים אצל יוספה כהן
ואמליץ למנות אותה כאחראית על התחום.
החלטה
פה אחד ממנים את הגב' הדס חדד כממונה על פי חוק חופש המידע2

תב"ר  – .22שיפוצי קיץ  – 57..מבנה חינוך ומועצה

דרור אלוני – ראש המועצה:
עדכון תב"ר
מכיוון שקבלנו את ההשתתפות של מפעל הפיס ,אנחנו נדרשים להגדיל את התב"ר בגובה ההשתתפות ,שזה עבור
המחשבים בבית הספר – בס"ה  - ₪ 00,211כסף שמגיע ממפעל הפיס .פירוט התב"ר הועבר והופץ לכם.
החלטה
פה אחד מאשרים עדכון על תב"ר  – .22שיפוצי קיץ  – 57..מבנה חינוך ומועצה2

קרן היסוד  11כפר שמריהו  * 01914טל' * 49-9641199
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  6מתוך 9

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס'  52מיום 03.07.2012

הצגת דוח כספי רבעון ראשון 2.222.5

הדס חדד:
מוצגת לפניכם מצגת של הדוח הרבעוני דו"ח רבעון ראשון שהסתיים ב.31.43.12-
 oמדי רבעון מועבר למשרד הפנים דוח על הפעילות הכספית של המועצה.
 oהדוח הכספי כולל מאזן ,דוח על הפעילות בתקציב הרגיל ובתקציבים בלתי רגילים.
 oהדוח משווה בין פעילות המועצה בשלושת החודשים הראשונים לבין הפעילות בכל שנת
 2411ולכן לא נותן לנו נקודת התייחסות ,אך אלה דרישות משרד הפנים.
 oאם נשווה מול רבעון ראשון של שנת  2411נראה שיש גידול קטן בסך המאזן מ 01 -מיליון  ₪ל 09-מיליון
.₪
 oירידה בנכסים נזילים מ 11.6-מיליון  ₪ל 9.1-מיליון ₪
 oועליה בהשקעות בני"ע מ  30מיליון  ₪ל  39מיליון .₪
 oדוח רבעון ראשון – לא נותן לנו איזושהי אינדיקציה לגבי כלל השנה ,שכן יש פה סטיות ,כאשר עיקר
הסטייה זה הארנונה שאנחנו גובים מראש – כ 6-מליון  ₪ארנונה מראש.
 oבנוסף ,יש לנו גם את הגבייה בתחום החינוך והתרבות שהיא קצת נמוכה מהתקציב היחסי לרבעון הזה,
בגלל שרוב פעילות הגבייה נעשית בחודשים  9ו ,14-דהיינו ברבעון הרביעי של שנה קודמת ,כשבשנה זו
ירשמו ההכנסות ברבעון הרביעי של ש.ז.
 oבקרנות בלתי מתוקצבות יש לנו ירידה – מ 31-מליון  ₪ל 20-מליון ,כאשר זה מציג את השימוש בכספים
שעשינו .מתוך קרן ההשבחה נצלנו חלק מהכספים להקצאה לתב"רים.
 oבתקציב השוטף – ניתן לראות שיש סטיות בין הביצוע לתקציב בעיקר בהכנסות הצפויות מחינוך ,שכן
הפער בחינוך נובע מגבייה בתחילת שנת הלימודים וכמובן שאחר כך אנחנו משלימים את החלק היחסי
של התקציב.
 oבהכנסות עצמיות – היתה פעילות נמוכה של מחלקת הנדסה ובכל סוף רבעון אנחנו מעבירים מקרן
הפיתוח את עלות הביצוע של מחלקת הנדסה.
עמירם אליאסף:
האם זו התייעלות או שזו ירידה בביצוע?
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דרור אלוני – ראש המועצה:
זה לפי ביצוע בפועל .את התב"ר מקצים אבל ההפרשה היא לפי ביצוע בפועל .למעשה אנחנו גובים ארנונה בתחילת
שנה קלנדרית ,אבל בפעילות תרבות פנאי הגבייה נעשית בסוף שנה קלנדרית.
הדס חדד:
 oגם בתחום הנחות – יש לנו חריגה מול התקציב ,כשבד"כ יש שינויים ,הנחיות חדשות או זכאים נוספים
(אזרחים ותיקים וכו') ,כאשר מנגד משרד הפנים לא משפה אותנו על ההנחות הנוספות שאנחנו נותנים.
 oבעבר היה שיפוי על אזרחים ותיקים ,אבל הבנתי שבשנתיים האחרונות בכלל לא מעבירים את הכספים כי יש
בעיה תקציבית .ואולם ממה שהבנתי ביום ההשתלמות שלמדתי ,שלרשות יש אפשרות להגביל את ההנחות,
כשבהנחיות הם אומרים :עד מכסימום של הנחה ועד מכסימום שטח ואז יש רשויות שאומרות שהן מתייחסים
גם למצב כלכלי ומגבילות את ההנחה על פי מבחן הכנסה וגם מגבילות את השטח או את האחוזים.
 oבצד ההוצאות – אין לנו סטיות מהותיות מלבד הוצאות מימון של  140%מהתקציב ,שזה בעיקר עמלות
כרטיסי אשראי ,כוון שבתחילת השנה אנחנו גובים את רב הכספים ומשלמים בהתאם את העמלה.
 oבס"ה יש לנו עודף לרבעון הראשון של  111אלפי .₪
 oבדוח של פעילות תב"רים ניתן לראות שעיקר המימון הוא ממקורות עצמיים.
 oכן ניתן לראות את הירידה בהיקף הפעילות בתב"רים – מ 0.1-מיליון  ₪ברבעון של שנה קודמת ל 102 -אלף ₪
ברבעון זה ,אבל אנחנו צופים שהפעילות תתחיל בחודשים הקרובים.
 oרוב התב"רים –  11תב"רים  -הם בתחום נכסים ציבוריים ותרבות ורובם נמצאים בעודף מימוני ,למעט
השניים הידועים ,שזה ביוב וניקוז ואגודת הספורט ,כאשר תב"ר אגודת הספורט אמור להסגר בשנה או
בשנתיים הקרובות.
 oמבחינת הגבייה – אין לנו הבדלים משמעותיים ,אחוזי הגבייה קצת עלו מ 90%-ל 90%-ברבעון הראשון וס"ה
החיוב התקופתי עלה מ 0.0-ל ,9.1-שנובע מעלייה בס"ה פוטנציאל הגביה וגם בגין ההצמדות וריבית על
היתרות שיש לנו.
 oמבחינת היקף השטחים – יש עלייה ,אבל בעיקר יש שינוי של  0%בתעריף של מבני מגורים ,למרות שהאישור
של צו הארנונה הינו לעלייה של  .3.1%המשמעות היא שיש יותר מבנים גדולים ולכן יש עליה בתעריף.
 oפוטנציאל ההכנסות מארנונה בשנה זאת עומד על  10מליון לעומת  13.3מליון  ₪בשנה קודמת.
 oבשכר – יש חריגה קלה במנהל כספי( .פיצויים לגזבר ותקופת חפיפה).
 oבתרבות – חריגה של  4.01משרה ,בשל העסקת עובדים שעתיים.
אניק זבליק:
אשמח לקבל את הדוח הרבעוני הבא במייל לפני הישיבה כדי שאספיק גם לעבור עליו וללמוד אותו .חשוב להעבירו
לכל חברי המליאה לפני הישיבה.
קרן היסוד  11כפר שמריהו  * 01914טל' * 49-9641199
www.kfar-shemaryahu.muni.il

עמוד  0מתוך 9

המועצה המקומית כפר שמריהו

ישיבה מס'  52מיום 03.07.2012

הדס חדד:
בעתיד אשלח אליכם.

החלטה
מליאת המועצה רשמה לפניה הצגת הדוח הרבעוני הראשון לשנת 257.5

עדכונים שוטפים – עדכון המליאה על פעילות המועצה בין התאריכים  2202.5עד 2202.5

קיטנת בית וייל
 יש לנו את קייטנת בית וייל עם  314ילדים .אסף בן ישי מנהל את זה ביד רמה ,בצורה מאד יפה ונעימה.
 מחר בערב יתקיים טכס המתגייסים – כולכם מוזמנים ונשמח אם תגיעו.
 ב 24.1-תהיה הצדעה לעובדי מחלקת החינוך בשעה  49:34ואשמח עם תגיעו לכבד המעמד.
 פתיחת שנת הלימודים השנה תהיה ב – 20.41.12-יום שני.
 ישיבת המליאה הבאה –לגבי קיום ישיבת מליאה בחודש אוגוסט אנחנו מחליטים מספר ימים מראש אם
לקיים אותה אם לא ,על פי הצורך .נחליט על הישיבה ונודיעכם מבעוד מועד.
 סיור בצפון הנגב – התאריך שנקבע  .11.49.12יציאה ב .40:06-הכוונה היא לסייר באשכול החינוך החדש בשער
הנגב שנבנה ממוגן ,שאפשר לקיים שם את כל הלימודים תחת הפגזה ואח"כ נסייר כאורחי הקק"ל במועצה
אזורית אשכול ונראה את הישובים החדשים של מפוני חבל עזה ועבודות מו"פ של הקק"ל בחקלאות
 עובדי המועצה יצאו ב 20-26/14-ליומיים השתלמות לקצרין ולטבריה לסיורים לימודיים כאורחי הרשויות
המקומיות.
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 מתוכנן סיור של ראשי המועצות בקנדה ב .11-19/14-האירגון משותף לג'וינט ולמשרד הפנים .שר הפנים
הבטיח לתקצב את זה .אם לא יתקצב – אז לא ניסע .בעת שיהיו לי יותר פרטים וכשהדברים יהיו סופיים –
אעדכן אתכם.
הכוונה של הסיור הזה היא להיות אורחים של הקהילות המקומיות שם ,בטורונטו ומונטריאול ,בדגש של יחסי
שלטון מקומי ושלטון מרכזי .יש שם פזורה של ישובים קטנים סביב הערים הגדולות .המצב די דומה לזה
שבארץ ושם בכל זאת יש הרבה מאד אוטונומיה לרשויות המקומיות כשם שכאן אין.
מליאת המועצה רושמת לפניה עדכונים על פעילות המועצה בין התאריכים  6.1.12עד  ,3.0.12כפי שהוצגו בישיבה
זו.

שונות

אין נושאים לדיון בסעיף שונות.

דרור אלוני-ראש המועצה:
אני מודה לכולם ונועל בזאת את הישיבה.
קיץ נעים לכם.

* * * הישיבה נעולה * * *
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