
  ראש המועצה 
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  ב "בחשוון תשע' יז
 14/11/2011  

  

/201111   
13.11.2011  

  ברכה קטוביץ

  אורלב תם ,אמיר מנחם

התכנסו לשמוע את תוכנית 

ס השיבו "רכזי המתנ )ב כקובץ"
לא מאוזן עם גרעון של  2012כרגע התקציב לקראת 

באם ברצוננו לשמור על המצב הקיים 

ס הינו מערך "של המתנס שמה דגש על העובדה שמקור ההכנסה העיקרי 
, ספריה: בהגדרה כמו םמ לכסות תחומים גירעוניי

  
  

ראש המועצה  לשכת 

  
קניון שומרון  , 1רחבעם ' שד  444. ד.קרני שומרון  ת. 

פקס  09-7940350: לשכה  09-7940333: מרכזיה

lishka@karneishomron.co.il: ל"דוא
 

  
2011/' פרוטוקול ישיבת מליאה מס

13.11.2011ב   "בחשוון תשע' טז  מתאריך

  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי
  חבר מליאה - ד פיני דנינו          

  חבר מליאה -  
  חברת מליאה -  שמחה אשואל 

  חבר מליאה -  
  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ

  מ וסגן ראש המועצה"מ -  
  חבר מליאה  -  

  חבר מליאה -  ד מיכאל טפלו

  מר מוטי עבו מנהל מחוז מרכז חברה למתנסים
  .סגן מנהל מחוז מרכז חברת המתנסים  
  ס"ר הנהלת המתנ"יו

  :ס"חברי הנהלת המתנ
ברכה קטוביץ, בוריס שנקמן, יורי גולדשטיין ,איילה גרוסר

:  
  ס"מנהלת המתנ - סמדר הרשקוביץ 

  מנהלת הספרייה –
  "גיל הזהב"מנהלת מועדון 

אמיר מנחם, מאיה טוקר, חוה חלא ,אורלי גלברט

התכנסו לשמוע את תוכנית  ,ח הכספי בישיבת המליאה הקודמת"בעקבות הצגת הדו
  .2012ס לקראת דיוני התקציב לשנת "העבודה של המתנ

"מצ( ס"הציגה במצגת את פעילות המתנ ס"
כרגע התקציב לקראת   .לשאלות הבהרה של חברי המליאה

באם ברצוננו לשמור על המצב הקיים . ₪  65,000כאשר מתקציב נוער העברנו 
  .בתקציב₪ 

ס שמה דגש על העובדה שמקור ההכנסה העיקרי 
מ לכסות תחומים גירעוניי"החוגים ולכן חייבת ליצור הכנסות ע

  .נוער ותרבות

. מ.מ 
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  :נוכחים

מר הרצל בן ארי
ד פיני דנינו          "עו

    לסרמר יורם 
שמחה אשואל ' גב

    מר יגאל להב 
מר בני מיכלוביץ

  
  : חסרים

    מר אסי לוי
    מר אבי לנקרי

ד מיכאל טפלו"עו
  

  :משתתפים
מר מוטי עבו מנהל מחוז מרכז חברה למתנסים

  -אטיקמושיק 
יו -רותי בן ניסן

חברי הנהלת המתנ
איילה גרוסר, נעמה כהן

:ס"עובדי המתנ
סמדר הרשקוביץ 

–טלי פונטוביץ 
מנהלת מועדון  –טלי וקסלר 
אורלי גלברט, מאיר חממי

  
  

  : הרצל
בעקבות הצגת הדו
העבודה של המתנ

  
"מנהלת המתנ

לשאלות הבהרה של חברי המליאה
כאשר מתקציב נוער העברנו ₪  35,000

₪  100,000חסר 
ס שמה דגש על העובדה שמקור ההכנסה העיקרי "מנהלת המתנ

החוגים ולכן חייבת ליצור הכנסות ע
נוער ותרבות ,גיל זהב
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בשל הנתונים הדמוגרפיים ובעיות אובייקטיביות כבר רואים ירידה במשתתפי החוגים 
מבקשת לשים ...) ותהחילונית והסע

 .ס קרני שומרון

בכל המתנסים הבסיס הכלכלי  .
קרא .את פעולות התרבות הינו הגיל הרך כגון פעוטונים וצהרונים שבאמצעותם מסבסדים 

יש עול של גרעון  .ס  כדי להרחיב את ההכנסות 
י "ביטול הגרעון עבגלל ההלוואה 

  . המועצה ומחיקת החוב יכולים לאפשר פעילות פחות לחוצה
  .רוצה להיות בעוד כמה שנים

המנופים . ייצור הכנסות עצמאיות
באמצעותו  מעונות יום וגני ילדים

  .ם שמוענק לו ללא שימוש במוקדים אחרים

וזה אמור לתת פתרון  ואהוטה לקחת על עצמה את ההל
  .לביצוע מהלך זה

מאידך . מערכת החינוך בגיל הרך מתפקדת בצורה מצוינת ואין ברצוננו לגרום לזעזועים
  .ס"לבדוק אפשרות להגדיל את התמיכה בפעילות המתנ

ס כמו פתיחת בית קפה "מבקש לבדוק אפשרות הגדלת הכנסות עצמאיות של המתנ

  ?נגדיל את התקציב נוכל לראות גידול במספר המשתתפים

  .2012סיכום הנושא ידון במליאת המועצה  במסגרת כוללת של תקציב 

  רותי בן ניסן: רשמה
  ס"ר הנהלת המתנ"יוהרצל בן ארי                                                                                

  
  

ראש המועצה  לשכת 

  
קניון שומרון  , 1רחבעם ' שד  444. ד.קרני שומרון  ת. 

פקס  09-7940350: לשכה  09-7940333: מרכזיה

lishka@karneishomron.co.il: ל"דוא
 

בשל הנתונים הדמוגרפיים ובעיות אובייקטיביות כבר רואים ירידה במשתתפי החוגים 
החילונית והסע' ירידה בילדי אוכ, ילדים למשפחות ברוכות ילדים

ס קרני שומרון"תחומי הליבה של מתנעל לחשוב לטווח רחוק 

  . כיסוי תקציבי לתחומים גירעוניים

.מיליון שקל 500-סים בהיקף של כ"מתנ 41
הינו הגיל הרך כגון פעוטונים וצהרונים שבאמצעותם מסבסדים 

ס  כדי להרחיב את ההכנסות "של הגיל הרך למתנ להעביר את הפעילות
בגלל ההלוואה  ₪  60,000-והחזר שנתי של כ ₪ 400,000-

המועצה ומחיקת החוב יכולים לאפשר פעילות פחות לחוצה
רוצה להיות בעוד כמה שניםס צריך לחשוב מה הוא 

ייצור הכנסות עצמאיות לש ס לשלב בין הקהילה ופעילות"ל המתנ
מעונות יום וגני ילדים - מערכת גיל הרך: סים במחוז מרכז הם"העיקרים במתנ

  .אפשר ליצור הכנסות שמסבסדות פעילויות שונות
ם שמוענק לו ללא שימוש במוקדים אחריםנוער זה תחום ליבה שצריך את מלוא הסכו

טה לקחת על עצמה את ההלילמליאת המועצה בישיבתה הח
לביצוע מהלך זה ממתינים לאישור משרד הפנים

מערכת החינוך בגיל הרך מתפקדת בצורה מצוינת ואין ברצוננו לגרום לזעזועים
לבדוק אפשרות להגדיל את התמיכה בפעילות המתנ

מבקש לבדוק אפשרות הגדלת הכנסות עצמאיות של המתנ
  .בספריה או פעילות כמו בטוסקנה

נגדיל את התקציב נוכל לראות גידול במספר המשתתפיםמבקש לבדוק באם 
  .אני אכין הצעת תקציב בהתאם, 

סיכום הנושא ידון במליאת המועצה  במסגרת כוללת של תקציב 

רשמה___________________________                          
הרצל בן ארי                                                                                

  

. מ.מ 
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בשל הנתונים הדמוגרפיים ובעיות אובייקטיביות כבר רואים ירידה במשתתפי החוגים 
ילדים למשפחות ברוכות ילדים(

  :דגש על

לחשוב לטווח רחוק  .1

כיסוי תקציבי לתחומים גירעוניים .2
  

  : מוטי עבו
41במחוז מרכז  

הינו הגיל הרך כגון פעוטונים וצהרונים שבאמצעותם מסבסדים 
להעביר את הפעילות

-תקציבי בסך כ
המועצה ומחיקת החוב יכולים לאפשר פעילות פחות לחוצה

ס צריך לחשוב מה הוא "המתנ
ל המתנהדרך ש

העיקרים במתנ
אפשר ליצור הכנסות שמסבסדות פעילויות שונות

נוער זה תחום ליבה שצריך את מלוא הסכו
  

  :הרצל
מליאת המועצה בישיבתה הח

ממתינים לאישור משרד הפנים .לבקשה זו
מערכת החינוך בגיל הרך מתפקדת בצורה מצוינת ואין ברצוננו לגרום לזעזועים

לבדוק אפשרות להגדיל את התמיכה בפעילות המתנבהחלט ניתן 
  

  :יגאל
מבקש לבדוק אפשרות הגדלת הכנסות עצמאיות של המתנ

בספריה או פעילות כמו בטוסקנה
מבקש לבדוק באם 

, בהחלט: סמדר
  

סיכום הנושא ידון במליאת המועצה  במסגרת כוללת של תקציב 
  
  
  
  
  
  

                          ___________________________
הרצל בן ארי                                                                                

  ה ראש המועצ
   


