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 44פרוטוקול דיון מליאה מס' 

 05.06.2018תאריך מ

 שמות משתתפים

חנן אדרי, עזריאל יפין, הדס מדליה, יוסי בכרטן, יואב בר רני אידן, אלדד שלם,  השתתפו

מסורי, דותן סלע, שמוליק איס, מוטי בארי, רעיה קידר, דורון גייר, טוביה 

בורנשטיין, מאיר רבינוביץ, יוסף גרטל, גדעון ברי, גיל פלוטקין, גלדיס פליישר, 

 אורי נאהרי, עפר כהן, סתיו וייס, בתיה רגב, רועי מרגלית, נחי הייפלר, ירון קומפל

 ישי שוסטר התנצלו

שמעון לוי, דורון נשרי, אברהם בן דוד, שאול מקורי, ירמיהו ויסמן, עמוס חייקן,  לא נכחו

גיא ויצלבסקי, יוסי בליך, יואב גיסיס, מאיר טודר, משה הרמן, שרון דביר, אבנר 

 כהן, רון פז, יהודה זימבריס, ליאור פרץ, פסח פורצלן.

 מנכ"ל המועצה-רינת זונשיין בנוכחות

 גזבר המועצה -מנשה דוד

 מנהלת המרכז הקהילתי -יעל פלד

 סגנית הגזבר -ענבר דרור

 מנכ"ל המועצה וזרתע -שרית מימון

 
 :סדר יום

 .דיווחי ראש המועצה. 1

 , מציג: ראש המועצה, רני אידן.עלויות קייטנות הקיץ –דיון בנושא . 2

 

 .דיווחי ראש המועצה  .1

 נסגרה באיזון  שנה זוואני שמח לציין ש 2017לפני מספר שבועות ערכנו סיכום תקציבי לשנת  .א

 ה והמועצה מאבדת את עצמאותה לגירעונות ממנים לה חשב מלווברגע שמועצה נכנסת  תקציבי.

 ענייניה. לנהל את

 לאור מיידעים שונים שקיבלנו בנושא שדה התעופה אנו מבינים שכרגע הנושא של הדיון נמצא  .ב

 לכן  ,לא הצלחנו לקבל מידע בעניין הזהו משמעותמהי ה ברור לנוכרגע לא  .הקפאהב

 זה.בכדי לא לעייף את הציבור בעניין הקפאה זמנית במועצה  אנחנו החלטנו לבצע 
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 אמרו שאנחנו מוכרים את הנכסים הרוחניים םבנושא מכרז בית הראשונים, חלק תושביםנו אלי פ  .ג

 . של המועצה

תמיד היה מופעל ע"י זכיינים כאלו  בית הראשונים שוב לי לומר, אנו לא מוכרים שום דבר,ח

הפעילות המותרת היא אך  שנים. 5 במכרז לתקופה של יופעל ע"י מי שיזכההוא ואחרים וגם הפעם 

חתונות  :לערוך שם פעילויות כלכליות כגוןלאף אחד רשות  הילתית. איןק -ורק פעילות חברתית

 ובר מצוות בשונה מהעבר.

מכיוון שתמה  החלטה של מליאת המועצה היציאה למכרז היאיתרה מזאת, אני מזכיר לכם כי 

 מרכז תיעוד בנושאשנצליח לבצע פרויקט  וינווהמפעילה הנוכחית. אנו חשדנו וקרות מול ההתקש

המועמד הסיר  זה, מועמד לתרומה לענייןהיה לנו ₪. מיליון  7לעלות  רהיה אמו אשרשל המועצה, 

למשך  למכרז ע"י המועצה לצאת הגענו למצב של בלית ברירה והוא .את מועמדותו לעניין והזמן חלף

מכיוון שיש שם מטבח לא תיקני  רבים שנים. החברה שתזכה במכרז תצטרך להשקיע משאבים 5

 .למקום לבצע הנגשהיש גם ו

 הובילה שהמועצהאני מזכיר לכם  .אנו עדים למאבקים הולכים ומתעצמים בנושא אסדות הגז  .ד

מתקני גז על  עמק חפרבאמצע  על כך שרצו להקים לנו נגד מדינת ישראלאבק עיקש ומאוד יקר מ

 ק"מ מרובע.  10שטח של 

 עצרנו את העניין הזה ע"י מערכת גדולה של מומחים )מקנדה ואוסטרליה(. משזה לא הספיק, אנחנו

  אך הסעד לא היה מספיק. וקיבלנו מהם סעדנגד המדינה נאלצנו לפנות לבג"ץ 

-7.5של  במרחק מתקן לניקוי הגזהתברר לנו כי בחוף דור מתכוונים להקים , ממש לאחרונה רנולצע

 מול החוף שלנו כנראה מתכוונים להתקין מתקן כזה. ובנוסף גםק"מ  10

טחון ימשרד הב מכיוון? למרות שזאת היתה הבטחת המדינה למה לא מנקים את הגז ע"פ הבאר

 לאף אחד גם אם זה טיעון רציני וחזק, הרחוקים. לדעתנו תקניםלו להגן על המ ויקר שקשה הודיע

למדינה יש הכנסות של מאות מיליארדים  בחופי מדינת ישראל ובתושבים. אין את הזכות לפגוע

 יכולה להשקיע בנושא.מתחום הגז והיא 

, מהסוג הזה במאבקיםאנו מעלים את רף המאבק, כמו תמיד  לכן אנו מבינים שאנו עלולים להיפגע

 מסגרות עבודה:   2-ל המאבק יהיה מחולק

 לה.הע"י ראש המועצה וההנמסגרת שתנוהל  .1

 ע"י התושבים.מסגרת שתנוהל  .2

  קמפוס בית ספר רמות ים בתוך שנים הקמנו את המסגרת המיוחדת של  5לפני כ  -רמות ים .ה

  ם, הגוף המנהל שם זאת חברה ממשלתית לחינוך ימי, לפני כשנה וחצי החברה הזו ימבואות 

 נותנת כלום ואינהובה עמלה יחסית גבוהה כיום בחברה אין מנכ"ל, החברה ג התחילה לקרוס.

ושא זה במשרד לה החלטה בנב. לכן אנו פועלים להוצאת החברה. לשמחתי שלשום התקבתמורה
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כרגע ההחלטה התקבלה והיא דורשת  קראת שבוע הבא תצא הודעה בנושא.לשהחינוך, אני מניח 

  .ותיאום מול רשות החברות הממשלתיות משרד החינוךמנכ"ל אישור של 

 תהליך ההם רוצים שמכיוון ש ההחלטהאיכות ו כי אנו לא מרוצים מניר מולשיני דרשתי לפתוח בדיון א

 -כך שב יקרה כאן ועכשיו זהים שלא מסכימים לכך, אנו רוצ כשנה ואנוההיפרדות כולו יימשך 

ת עמותה, המועצה : הקמהמסגרות האפשריות הןמסגרת אחרת, ינוהל ע"י בית הספר  01.09.2018

את המסגרת  תנהלהמועצה וחזקה כזאת או אחרת. העדפתנו היא ש רשת ישירהאו  אזורית עמק חפר,

 .הזו

ל בת חפר הוסדר "תמ . כפי שאתם יודעיםלים"אנו מנהלים דיונים ומאבק עם מדינת ישראל בנושא התמ .ו

דורשים לצמצם בצורה דרמטית את מספר יחידות  ל של חבצלת איננו מוסדר ואנו"ומתקדם והתמ

 הדיור.

ואני מחכה ממנו  , יחד עם עוד מס' חבריםראש מטה הדיור הלאומיבילסקי, זאב לצורך כך נפגשתי עם 

 לפידבק. 

למרות שמשפחות הישוב שילמו אני שמח לבשר שהרחבת גאולי תימן יצאה לדרך. לצערי,  -גאולי תימן .ז

 אנו ביצענועיכב את החלטותיו לגבי משפחות אלו. מנהל מקרקעי ישראל אש"ח,  180הרבה מאוד כסף, 

ההסכם. בלית ברירה  בדבר מבנהקיבלנו הערות  החלה פרשה ארוכה בה ההרחבה ואז בגאולי תימן את

של  ימים לאחר חודשו של בת חפרל "במסגרת הותמ על מנהל מקרקעי ישראל נאלצתי להטיל סנקציות

לאחר מכן מגרשים שהם אלו שיקבעו את המחירון ו 11סנקציות אושר התהליך ופורסם מכרז לגבי 

אין ספק שהזמן הארוך שבו הנושא נגרר מתסכל את התושבים, מעלה את  ישווקו לתושבים.המגרשים 

 המחיר וחבל שהגענו לכך.

בעיות  . לצערי ישנןנוערהבני  בשל התנהלות סיכונית בקר בימים אלו אנו מתמודדים עם בעיות קשות .ח

שולחן עגול,  פורוםאנו הקמנו לעניין זה סמים וכו'.  לא מוגן,מין , , נהיגה פרועהמופרזת של שתיה

 את ההתנהגות הזו. להפחיתבשולחן העגול האחרון קבענו מס' פעילויות ומקווה שנצליח 

אנו  .4ל משרד התחבורה בנושא של הרחבת כביש "למנכ משנה ,טשטייןיבלקובי פגישה עם  נערכה .ט

 .יתניידו בצורה בטיחותית. כדי שהילדים יבנו מערכת של שבילי אופניםבמסגרת ההרחבה דורשים ש

במהלך השנה הזו התחלנו להכשיר את  -. פרק ב' הסתייםאנו מובילים מהלך רחב של התחדשות בחינוך .י

 ר.ת ההורים ולבתי הספגועדות משותפות להנהומתקיימות  יחד עם ההורים והמנהלים מורי בתי הספר

איתם את  מתחילים להכין יחד הורים ומורים ואנו בהשתתפותאנו מקיימים מפגש רחב אחת לחודש 

 שנה הבאה.תוכניות העבודה ל

 מתחילים אנו  אני אוכל להציג לכם את ראשי הפרקים לשנה הבאה.שבעוד חודשיים לערך  אני מניח 

 להתרחב, התוכנית הוטמעה בחטיבות הביניים וגני הילדים.

 כל הדיווחים שלך בסדר היום לא רלוונטיים לנושא אליו התכנסנו, אנא קצר את יפין: עזריאל 

 העדכונים.
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 אידן:  דיווחי ראש המועצה תמיד נמצאים בסדר היום ע"פ הנוהל. רני

 

 בבית הספר רופין. חטיבה שבזכותה לא חטיבת אלכסנדרוני לזכרטקס  רכיםשנה אנו עומידי   .יא

 אנחנו הקמנו פה לזכרם צו את מדינת ישראל מאיזור תל קקון ועד היום ממלחמת העצמאות. ח

 ולכבודם.כרם ורכים טקס לזאנדרטה בתל קקון ואנו ע 

 

 :שלם אלדדדיווחי 

 .המועצה הדתית בשיתוף "תרבות יהודית" תבמסגרשהתקיימו אירועים  3ישנם   . 1

נערים   250-אירוע של פעילות אזורית לילדי שנת מצווה בעמק חפר, בהשתתפות כ -אוצר העמק  א. 

 יישובים ברחבי העמק, עם הורים מלווים. 21–ונערות, ילדי שנת בר מצווה מ

כל . בחפר חולק לכל תלמידי כיתות ח' בעמקשסיפורו של מקום" הוא ספר חדש  - חידון עמק חפר  ב. 

 על תחרוה בתחרויות צטיינוהתלמידים שה ,תחרות ידע אודות מורשת עמק חפר נערכהבית ספר 

 ר".חפ עמק של המורשת אלוף" תואר

עיבודים מתקדמים. שילוב של ושירים , ף של לחנים מנגינותסאואירוע המציין  -"עוד חוזר הניגון" ג.

 ותיקים עם מקהלת העפרוני.תושבים 

. כמו כן יגיעו נציגים אירוע מקורוק המסורתי עתיד להתקיים 07.06.2018הקרוב,  חמישי ביום.  2

 בתחום.עבורם אירוע זה ואנו נהווה מודל לדוגמא  ניהול מכל העולם ללמוד על

 

 רני אידן: האם יש שאלות/ הערות?

 מכרזים , האם זוהי ועדתועדת המכרזים שדנה בבית הראשונים יש לי שאלה לגבי :סיבק חיזקי

 ?רגילה

 ,של המועצה. : כןאידן רני

 את ההתקשרות ללא  המועצה שומרת לעצמה את הזכות להפסיקשרשום בהסכם  האםחיזקי סיבק: 

 ?הפרה יסודית

 רני אידן: אני לא מכיר סידור כזה.

 ?במכרז : כמה הצעות הוגשוסיבק חיזקי

 אחת.הוגשה הצעה : אידן רני

  גדעון ברי: מניין מגיע התקציב לרמות ים? 

 שרד החינוך הם גובים יותר. הכסף וממ₪ אלף  50-60 -ה גובים בסביבות מהמועצה הם: אידן רני

  רובו לרשות הפנימיה.אך ומד לרשות בית הספר ע

 ₪מיליון  6שותף סמוי שגרף לכיסו לכך כי ברשת הפייסבוק מדברים על פלוטקין: אתה מודע גיל 

 שהגיע ממשרד החינוך למרות שיועדו ישרות לרווחת התלמידים?
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 אנו בתקופת בחירות, כל אחד יוכל לומר מה שהוא רוצה.: אידן רני

 

 , מציג: ראש המועצה, רני אידן.עלויות קייטנות הקיץ –דיון בנושא . 2

 להציג את עמדתכם בנושא. הנוכחים אני מזמין אתכם ההורים 

 . בעמק חפר הורי ילדי הגניםכל אני מדברת בשם ו , ממושב אביחילמיטל פלדאני שלום לכולם,  

 נציג מכל ישובישנו  שלנושאנו ההורים מכלל הישובים התאחדנו בנושא. בקבוצה פעם ראשונה זוהי  

 במליאה.אנו זקוקים לכם כנציגינו ו

 -ילדים משלמות מחיר של כ 3ומשפחות בעלות  לילד אחד₪  2,500 עומד כיום עלמחיר הקייטנה  

 המוגדרת אנו נמצאים במועצה סוציו אקונומית ,הישוביםאני פונה אליכם כנציגי  לחודש.₪  7,500

 לא מרווחים בהתאם.כשכירים אך אנו ואכן האדמות שלנו שוות הרבה כסף  8

על צהרון במהלך כל השנה עד  משלמים. אנו אנחנו צריכים לשרוד – קייטנה הינה מצרך בסיסי 

לשעות לאותן  ₪ 2,500אנו נדרשים לשלם סכום של  ובאוגוסט₪  1,025סכום של  17:00שעה ה

07:30-16:00. 

קייטנת הקיץ לא צריכה לעלות יותר  . לפי החישוב שערכתייסודהמ חוק זהאני פונה אליכם שתשנו  

 תוספת נפרדת.ללא שום ו ה, הביטוח, העובדות הן של המועצהמבנים שכן ₪ 1,000 מ

ך כל למש לקייטנה נפרסה? העלות רק עכשיו התעוררנו? למה מה קרהאם תשאלו את עצמכם,  

כי סבסוד הקייטנות  החליטההקיץ המדינה ולא הרגשנו זאת אך  השנה ולא היינו מודעים לכך

במקביל גבו מאתנו גם את התשלום לשנת  .תשלומים 3 ובפרישה של עד בפעימה אחת ישולם

 הלימודים הבאה. 

עלויות אין סיבה שאנו נקרוס בגלל  שתורידו את העלויות, מכם מבקשיםו אנו צריכים להתפרנס 

אני מבינה שנעשה רווח ע"ח ההורים בקייטנות והוא מכסה הוצאות אחרות במרכז  .חודשי הקיץ

 הקהילתי.

 מנשה דוד: זה לא נכון. 

שלא מצליחים לשרוד  חשוב שתסתכלו על ההורים הצעירים. לד: זה המידע שאנחנו קיבלנומיטל פ 

 3עלויות פרטיות של  ןישנוקורסים כלכלית. במחיר הזה אפשר לסבסד קייטנה פרטית ובמקביל 

כמו במהלך  17:00 -שעהשהקייטנה תסתיים בשבועות נוספים בחודש אוגוסט. כמו כן אנו מבקשים 

אין סיבה שישנו את השעה בקיץ. בנוסף, לפי הטבלה שלפניכם אתם תראו  – 16:00 שעהולא בהשנה 

 כי העלות לקייטנה במועצה הינה יקרה באופן משמעותי לעומת כל הארץ. 

 אני סיימתי את דברי.

מציג  מכם כל אחדמכיוון ש סבוך מבחינת הצגת הנתוניםדי הנושא אני רוצה להבהיר,  :אידן רני 

 אנו ניתן להורים להציג את דבריהם ואז יהיה זמן לשאלות.נתונים שונים. 

 בגנים. 2מתוכם  ,ילדים 3 -עולש, אמא למהיישוב , דותןשלום לכולם, אני 



 

 
הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

 

 
 http://www.hefer.org.il  הבית שלך בעמק

 
 

6 

 כמו שמיטל אמרה אנו הורים צעירים שעובדים מאוד קשה.

 

 :מבחינתי חשובות מאוד נקודות שנם מס'י

שכן רב ההורים  מבחינתנו הינו קריטי 17:00 סיום הקייטנה בשעה –שעת סיום הקייטנות  . 1

 -במשך כל חודשי יולי לפחות שעה אחת קודםלאסוף את הילדים ולצאת מוקדם  צריכים להיערך

 אוגוסט כמו בכל שאר השנה.

ה. חוץ מהעובדה שהמחיר הינו מסגרות האלבהעובדה שיש פה הורים שיש להם יותר מילד אחד  .2

איננה  על הילד השני 5%. הנחה של ילדים נוספים רישום על לא מקבלים הנחה יקר בעיני אנו בנוסף

 . משמעותית עבורנו

סכומים  , משמעעל קייטנות₪  7,500קייטנת יולי אצטרך להוציא ב ילדים אני 3-אם אני אמא ל

 אחד. וסף להורים שיש להם יותר מילד אנו מבקשים סבסוד נ .מאוד גבוהים

 ם.ילדים בגני 3-לאם בורגתא, מהישוב  לרויטשלום לכולם, אני 

ולצהרון  07:30-13:00  לקייטנת בוקר הקייטנה מתחלקתאני רוצה לעשות סדר בנתונים היבשים. 

 .13:00-16:00בשעות 

 ₪. 935ועל השהייה בצהרון המועצה דורשת ₪  1,500לקייטנת בוקר המועצה דורשת 

הלימוד הרגילות במהלך השנה, משמע עד  הדרישה שלנו היא להשוות את שעות הקייטנה לשעות

 .17:00שעה 

 ?16:00-17:00רעיה קידר: האם יש תוספת תשלום משעה 

 רויטל: לא, זה אותו סכום.

 אנו מבקשים הנחה נוספת לילדים השניים והשלישיים, על הילד הראשון אנו משלמים מחיר מלא.

משמע יש פה רווח ₪,  1,025לעלות של איננו גזברים אך חישבנו את העלויות הבסיסיות והגענו 

 ההורים. ל חשבוןשנעשה ע

אנו מבקשות מכם לעשות את החישובים, כי אתם יודעים מהם התקציבים. אנו מדברים אל ליבכם 

לקבל את בקשותינו. שוב, המהלך הזה אינו צריך להיות חד פעמי אלא להילקח בחשבון כבר לשנה 

 הבאה ואילך.

 שהמועצה מרוויחה עליכם כסף? עזריאל יפין: את טוענת

רויטל: לפי הנתונים שאנו קיבלנו, הצהרונים והקייטנות מנוהלים במרכז הקהילתי ולא במועצה 

לאן הולכים עוד ₪  1,000והתקציב מפוזר לנושאים נוספים חוץ מהקייטנות. ככה שאם העלות היא 

500  ?₪ 

 אנו נתייחס לזה. יש שאלות?: אידן רני

 רני אידן:התייחסותו של 

 , אני מציע לכם להישאר אך ההחלטה בידכם.אפשרויות 2 עכשיו ישהורים יקרים, 



 

 
הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

 

 
 http://www.hefer.org.il  הבית שלך בעמק

 
 

7 

 אנחנו עשינו הכנה וההכנה תתחלק למס' חלקים.

 -רשות מכינה את התקציב שלה בחודשים אוקטוברה -עתיד הרחוקראשית, אני רוצה להתייחס ל

 .לערך דצמבר

 המועצה לשנת אנו נקיים דיונים על תקציב אה, בעזרת נציגי המליככל שאתם תרצו בכךמשמע, 

, שכרגע ך תג מחירכל היהי -את הקייטנות/ צהרונים משמעותית הבצור דוככל שיציעו לסבס 2019

 .איננו יודעים מהו

, אני רוצה להסביר את השתלשלות 2018אוגוסט  -מדובר על קייטנת יולי -לגבי הטווח הקצר

 .םהענייני

היגוי ע"מ לבחון מהי העלות הבסיסית והאמיתית לקייטנות אלו ולאחר השר דרעי הקים ועדת 

 שזו לא הנחה מספקת. הוא החליט ₪ 1,000 -קבלת הנתונים שעלות קייטנת הבוקר עולה כ

בשונה ממשרד החינוך שמשלם חלק מהעלויות כגון בבתי הספר, משרד הפנים במקרה זה איננו בעל 

על הרשויות גם אם זה באמצע שנת תקציב ואנו לא ערוכים מקור כספי ומטיל את הספיגה הכספית 

 לכך. 

בהתאם לכך, יצא צו פיקוח על המחירים ולכן כמעט כל חודש ראינו נתונים חדשים כי מה שהוגדר 

 בצו לא היה ריאלי.

 בהיקף כולל של מיליונים רבים לפתוח מסגרות לקלוט עובדים, צריכיםאנו בהתאם להנחיה הזו, 

ההנחיה הכי קריטית בצו הפיקוח שאיננה מתאימה כלל למועצה  .ים תשובות ברורותמקבלואנו לא 

 -המשמעות היא שיותר מילדים ומעלה.  28אזורית היא הקביעה שצו הפיקוח יכלול קייטנות של 

 17-22 של כי רוב הקייטנות הינן בקבוצות קטנות לא יוכלו להיפתחמהקייטנות בעמק חפר  2/3

 ילדים.

 

 .2018קייטנות קיץ בנושא  מציג את המצגת אידן רני***

 כמו שאמרתי ביצענו הכנה לפגישה זו ועשינו ככל שביכולתנו להתחשב בבקשתכם.

 וזה יכול ליצור בלבול. : אני רוצה לחדד, אנו אומרים קייטנהזונשיין רינת

"צהרון" ולאחר מכן מדובר על  07:30-13:00בהגדרות "קייטנה" בעצם מדברת על שעות הבוקר 

13:00-16:00. 

ישנם הורים שמעוניינים בקייטנה בלבד, חלקם רק בצהרון וחלקם בשניהם, לכן היה חשוב לנו 

 להראות לכם במצגת את כלל האפשרויות מוצגות לחוד.

 באתר המועצה לא פורסם עדיין תיקון בנושא. תושבת:

. לאחר 17.05.2018 -ת התיקון בבאתר המועצה לא פרסמנו את התיקון, אנו קיבלנו א :זונשיין רינת

 מליאת המועצה וקבלת ההחלטה אנו נפרסם את המידע בהתאם.
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הילדים שרשומים כיום בצהרון במהלך השנה יהיו רשומים גם בחודשים יולי אוגוסט, תושבת: 

 כמות הילדים לא תרד.

ים קודמות שאנו בוודאי שכן, יש לנו כבר היום נתוני רישום עדכניים ונתוני רישום משנ: אידן רני

 .מסתמכים עליהם

 ומייקרות את הקייטנה? פיעות על המחירמשההעשרה אכן  פעילויותהאם חיזקי סיבק: 

 : אכן.רינת זונשיין

 

ואנו רואים את ההבדל בתעריפון בשל  ימים 23ימים ולא על  15הצו מדבר על נעשה סדר, : אידן רני

 ימים. 23חודש שלם, מדובר בעצם על  אחרות כתבו. בכל המקומות שראית שרשויות כך

 חשוב לי שתבינו, אני לא נגדכם, אני גם אבא לילדים וסבא לנכדים ואני מבין אתכם. 

כמו שאמרתי, אנו נמצאים בשנת תקציב, אנו צריכים לראות מה אנו מסוגלים לעשות השנה ומה 

אנו גם נקבע ע"ח איזה נוכל לעשות בטווח הארוך. אם אנו כמליאה נחליט על הפחתה יותר גדולה 

 תחום זה יהיה.

 ?הדיון כיום מדבר רק על הגנים ולא על בית ספריפין:  עזריאל

 .מסבסדלבי"ס יש עלות נמוכה כי משרד החינוך אכן, : אידן רני

 

 ***רני מציג את הצעות המועצה לתעריפי הקייטנה. 

 ₪  1,320 -אנו מציעים להוריד את המחיר ל -קייטנת בוקר •

 .₪  821 -אנו מציעים להוריד את המחיר ל -צהרון •

 ₪. 2,141 -אנו מציעים להוריד את המחיר ל -קייטנה+ צהרון •

 אפשר לדבר על פרישת תשלומים בהתאם ולסייע לכם.כמו כן, בהמשך לבקשת מיטל, 

אנו נביא את זה לעדכון ו אש"ח 400 -המועצה כ יגזלו מתקציב, אלהשהשינויים ה ההערכה שלנו

המועצה ספגה  י המליאה. כמו כן, חשוב שתדעו כי בתוכנית הקודמת של הצהרוניםבפנ תקציבי

 .כחצי מיליון ש"ח

 ?מתשלומי ההורים על הקייטנות : מה לגבי הטענה שעלתה פה כי המועצה מקבלת רווחקידר רעיה

בעבר  את זה. המועצה תצטרך לסבסדזה היה בעבר, היום לא רק שאין רווח יש הפסד ו: אידן רני

היום המועצה תיקח ו פדגוגית ורכזתכגון מנחה  הצהרונים נשאו על עצמם הרבה עלויות נוספות

 על עצמה.זאת 

 20 ילדים אך אנו מדברים על מינימום של 28חשוב להבהיר, צו הפיקוח מדבר על  :זונשיין רינת

-14לנו  שבהם יש מסגרות כאלו 5-6יש לנו  .השנה קיימותישנן מסגרות חריגות שבמסגרת.  ילדים

 ילדים. 16

 .ע"פ צו הפיקוחכמו שנקבע  08:00 בשעה ולא 07:30 פתיחתה קייטנה בשעה אנו מדברים על



 

 
הה צ ע ו תה מ י ר ו ז קע א רח מ   פ

  09- 8989292פקס. 09- 8981666טל.  40250ליד מדרשת רופיו מיקוד 

 

 
 http://www.hefer.org.il  הבית שלך בעמק

 
 

9 

פעילויות כפי שהוגדר. אני מבינה שכאן ניתן לצמצם אך יש  9במסגרת ולא  פעילויות 18אנו נותנים 

 לזכור כי קיצוץ בפעילויות יקשה על המובילות ועל הילדים. 

 חודש אוגוסט יהיה בהתאמה לחודש יולי. כמו כן,

אישרתי לכם לעשות כך לפנים משורת ואני את טענותיכם אתם הצגתם הורים יקרים, : אידן רני

 הדין. אני מבקש שמעכשיו המליאה תנהל את הדיון ולא תהיה כל התערבות מצדכם. 

 ל מחיר.אני מזכיר לכם כי המועצה נותנת פתרונות הן של איכות והן ש: שלם אלדד

 המחירים שנגבו עד עכשיו מהתושבים היו בשיח עם הקהילה ובמידה והיה ניתן שירות שאינו 

מספק, התושבים היו פונים לגופים פרטיים. אני מבין את הצורך ואנו מנסים להגיע להסכמה מלאה 

 אך אף פעם לא נוכל לרצות את כולם.

צריך להיעשות בין נציגות מקצועית של המועצה לבין הדיון היה  .סדר הדיון : לא ברור ליברי גדעון

ההורים וההחלטה הייתה צריכה להגיע לדיון המליאה. מבחינתי שיקבלו את הסבסוד בחינם. כחבר 

פה דו אך במקום זה נהיה  אני יכול לעמוד בזה ומה המשמעויות צריך להחליט האם מליאה אני

 עם ההורים וזה לא לעניין. שיח

 עכשיו אנו דנים על ההצעה של המועצה. אתה צודק, הדו שיח נגמר.ון גדע :אידן רני 

: אני מצטרף למה שגדעון שאל, מה העלות של הפעילות הזאת שנקראת מסגרת קיץ, סיבק חיזקי

שבה ההורים יוכלו מסגרת  רוצים לא רוצים פעילויות במסגרת, אלא אנו  .כי זו לא בדיוק קייטנה

  .לצאת לעבודה ולהיות שקטים

 רני אידן: זה מה שאתה רוצה, לא ההורים.

 יו נוכל להציג בנוסף את התוספות הכוללותחיזקי סיבק: יש לבחון קודם את השירות הבסיסי ועל

 פעילויות וחוגים.

 רינת זונשיין: הוצג השירות הבסיסי.

 למטה ולא מלמעלהאנו בוחנים את המחיר חיזקי סיבק: נכון אך לא הוצגה העלות. בכל הדיון 

כמה עולות הסייעות? המבנה? הציוד? וכו'. אם נחליט לקחת כסף  מלמטה למעלה. בוחנים אותו

 ממקום אחר אז ניקח תקציב מגשרים בנחל ונעביר לנושא זה.

אש"ח  24 -כ ע"י משרד הפניםהעלות נקבעה בצו אני רוצה לבדוק אם הבנתי נכון. : מדליה הדס

רוצה לתת את  תהא ימים. משמע, 23 -את המחיר ל אתה תרגמת. רני, ילדים 28 ובה  לקייטנה

 הבנתי נכון? שלו. תנאיםצו הפיקוח אך ללא ה לפי המחיר של משרד הפנים

 רינת זונשיין: כן ,הבנת נכון.

ויש קייטנות קטנות יותר, מה הסיכוי ליצור אשכול ולאחד יישובים, האם זה מידה חנן אדרי: ב

 יחסוך עלויות? 

שהכי חשוב ממה שאנחנו יודעים אחד הדברים . טובה, אין ספק שזה יוזיל עלויות: שאלה אידן רני

 להורים הוא שהילד יבוא למקום מוכר וידוע לו שזה הגן שלו.
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לדון עליהם לקראת שנת התקציב שנצטרך  אנו נמצאים דקה לפני פתיחת הגנים, אלו הצעות טובות

לרצות את ההורים ולבצע ציב הקיימת נוכל התק מסגרתאיך בתוך  ה. אנו כרגע צריכים לראותהבא

 עדכון תקציבי.

 לסייע?ות לתגבר ושיכול סייעותאולי יש בנושא כ"א, דורון גייר: 

חודש יולי אך לפי מהלך לאייש שבועיים ב ותדור ג' מחויבהסייעות כיום, המוגדרות כ: זונשיין רינת

 .הזמן לפרויקט הזה בשארמחויבות מהסייעות אינן  חלק ההסכם שלהן,

 כמה ילדים נרשמו לקייטנה?  סיבק:  קיזיח

 ילדים. 1,000  -כ: י אידןרנ

קהילתי המרכז ה תחבר בהנהלכיג כלל התושבים וצכנ ואני מבין אותם. : ליבי עם ההוריםכהן רעופ

עוד תוספת ו₪  300 -כ את המספרים, מדובר על הנחה שלנכון אם אני מבין  הנמצא תחת קריסה.

 שעה בבוקר. של חצי 

 אלא מתחומים אחרים. רכז הקהילתיהממתנוכה עלות לא הת פתוסשכל  להצעה אני מבקש להוסיף

 , מנשה יכין לנו סל קיצוצים ואכן זה יהיה ע"ח , אנחנו נבצע עדכון תקציביאידן: כמו שאמרתי רני

 ההוצאה הכוללת של המועצה ולא ע"ח המרכז הקהילתי.

 . מדובר פהאני שמתי לב כי כל אחד דואג לקופה הקטנה שלו ע הצעה.אני רוצה להצי יפין: עזריאל

ל של משכנתא ומיסים. אני מאמין כי יש לפעול ע"פ השכל הישר כי באנשים צעירים שיש עליהם נט

מעורבים פה התושבים שלנו וחינוך ילדינו. אני מעוניין שנשב עם גזבר המועצה ועם חברי המליאה 

 אנו נסייע.–כל לסייע ונקבל החלטות. איפה  שנו

. הארכת הקייטנה כאלו ואחרות מנהלות את סדר היום לא אוהבת שמחאותבדר"כ : אני קידר רעיה

וכמו שנאמר  לעבודנשים היום מנהלות גם הן קריירה ויוצאות , הינה מצרך חובה 17:00 עד שעה

 , גם קריירה.הכי חשובים שישהערכים חינוך זה אחד פה 

עלויות. אני מבינה שיש עלויות  זיליםולראות איך מ, אני כן חושבת שצריך מתוך המקום הזה

משתנות אך עלתה פה טענה האם יש רווח של המועצה בנושא אך יש פה מידע שלוקה בחסר. ואם 

 אש"ח מהיכן מתקצבים זאת? 400העלות למועצה הינה 

 לילד שלישי. 10%אני מציעה כן לבחון איך מגדילים את ההנחה מעל 

 חודש אוגוסט? מה בדבר ופר כהן:ע

 ימים. 7 -חודש אוגוסט ל: נעשה אדפטציה לזונשיין רינת

חודשיים מתוך השנה ולא על פתרון על ן הזה לוקה בחסר כי הוא מסתכל : הדיובורנשטיין דותן

 ארוך טווח. 

ת , מה שגורם לתושבים לפנווהקייטנותהבעיה בעלות נמוכה היא פגיעה ברמת איכות הצהרונים 

 .יש גם עניין של איכות חשוב להדגיש כי מחיר אבלה בעיקר הוא פההקול שנשמע לגופים פרטיים. 

 אני בעד הצעת המועצה אך שוב, יש להסתכל בראיה שנתית.
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כל פעם  היא שמשרדי הממשלה מפתיעים אותנוך, הבעיה היחידה תמדבל את עקמאני  אידן: רני

 של הצהרונים. חוק ניצניםמחדש כגון 

 .צגו כאןוהש התחשיביםנציג את כל  2019 שנתאנחנו כהכנה לאני רוצה לומר את הצעתי, 

אנו יודעים את המצב ואנו נקיים  .של המרכז הקהילתי המדיניותההורים הם אלו שקובעים את 

 אנו נטפל בהם. -פערים בדרךואם נראה שיש  2019לקראת שנת דיונים יותר מעמיקים 

 בפניכם. שאנו מציעים כאן 2018אוגוסט לשנת  -במחירים לחודשי יולי האני מציע שנלך עם ההפחת

 נאפשר לפרוש את התשלומיםכמו כן, אנו  שני ושלישי.לגבי הנחה לילד אני מקבל גם את הצעתכם 

 להורים. זאת היא ההחלטה שאני מציע לחברי המליאה.

 מישהו רוצה להוסיף?

ילדים המחיר יורד. אני מבקשת שבגנים  28 -יותר מ: בהתאם לצו הפיקוח אם נרשמים מדליה הדס

ילדים המחיר ירד בהתאם לצו הפיקוח. דבר שני, אני מבקשת שקייטנת אוגוסט תעלה  28של מעל 

 אותו סכום כמו קייטנת יולי ביחס לימים.

כרגע אני מבינה את ההורים, אבל קצת קשה לקבל החלטה כי חסרים לי נתונים. : פליישר גלדיס

 המוצגים פה הינםבמקביל. המחירים וחבל שלא רואים אותו  המקור התקציביג בפנינו לא מוצ

 של  ילד שלישיאני כן בעד הנחה ל לכן ילדים בגנים, 3 -אין הרבה משפחות לכמו כן, רווח. ולא עלות 

15%. 

כיום קייטנות מנוהל הרונים וה: אנו מכירים את הנושא לעומק כבר שנים, הנושא של הצוייס סתיו

שההחלטות לפתוח או לא לפתוח  לא אומר שהם רווחיים או גרעוניים, זה אומר כמרכזי רווח, זה

ת ממניעים ומתקבל כאן זה לא יתכן שההחלטות שמתקבלות. מסיבות כלכליות בין היתר ותלמתקב

 ם.יכלכלי

יהיה ר שדזה בס ךמסגרות חינוב, גם וזה עולה כסף אחריםכאלו וכמו שאנו מקבלים שירותים 

את  וונותן להשם את ההורה במרכז צריך להיות שירות הולם וראוי . השירות שירות גרעוני

הוא  "סאמר סקול" יותר פעילויות כגון רוצה שיהיה לילדושהורה יש האפשרות לצאת לעבוד. אם 

 אנו מחויבים להיפגש במכנה המשותף הנמוך יותר ולא הגבוה יותר. ימצא את האפשרויות.

 אני לא רואה תמונה כוללת של המרכיבים מלמטה. תחושה של משא ומתן,יש פה 

. הוא דיון עקר כי אנו לא שותפים לבניית התקציבע"ח דברים אחרים הדיון למצוא מקור תקציבי 

הלוואי שהיית מזמין אותי לבניית התקציב כמו שהזמנת את ההורים כאן ואני מקווה שאכן תעשה 

שה של עופר שהקיזוז לא יבוא ע"ח המרכז הקהילתי שבסה"כ מוציא אני יכול להצטרך לדרי זאת.

 פעילויות ברמה טובה.

 יר כדור העתיד.עצויש להתייחס לדור ה אני מקבלת את ההצעה של המועצה :רגב בתיה

היה להיות הרבה יותר קצר. אני יכול הדיון היום לא ניהלנו כמו שצריך, : את הדיון סיבק חיזקי

וזאת ההצעה  לטובת צהרון₪  800 -לשעות הבוקר ו₪  1,000 -ה של ההורים למציע לקבל את ההצע
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שלי. אם אתם רוצים מקור תקציבי ניקח תקציב מגשרים בנחל, או ממאבק אסדות הגז שאני מאוד 

 בעדו ואנו נחבר סכומים מפה ומפה ונספוג את העלות בהתאם.

ימים במועצה כדי לקבל את  3שבוע השאלות שלך, והייתי פה ה ןאות: אני שאלתי את מדליה הדס

 התשובות לשאלותיי ממי שצריך. יכולת גם לעשות כך.

 רעיה קידר: אני מרגישה כמו בדיון בחירות.

 , בואו לא נהיה תמימים. בחירות כך כי אנו במערכת היוםפה : זה מתנהל אידן רני

 חיזקי סיבק: אז תסגור את הדיון.

 שאני אחליט בנושא, אני עדיין ראש המועצה. רני אידן: אני לא אסגור שום דבר עד

פלד, מנהלת המרכז  . יעלואני אסביר דבריך אינם נכוניםאני רוצה להתייחס לדברייך. ראשית,  סתיו

אחרת ומעלה בעיה כי יש לנו שלוחה קהילתית כזו ולנו ואומרת שיש  ,לא פעם ,פונה אלי הקהילתי,

אני מאשר לפתוח את הקבוצה? ופעם אחת לא ושואלת אותי אם האם  של ילדים קבוצה קטנה

גרעוניות והטענה שלך היא לא מאוד  שהן קבוצות לא קטן של  לראיה יש לנו מספראמרתי לה לא. 

 . כי אתה יושב שם ואתה יודע את האמת ולא הוגנת נכונה

 ליישרפ ת התיקון של גלדיסעצהני מקבל את אני מבקש שאנחנו נקבל את עמדת המועצה. אחברים, 

אוגוסט  -יוליילדים לחודשי  3עבור משפחה של %  15,סה"כ  5%עוד לגבי ילד שלישי לתוספת של 

2018. 

 ולקבל את עמדת המועצה. מי בעד ומי נגד? אני מבקש להצביע 

 .בעד חברי מליאה 26

 נגד. חברי מליאה 3

לא בעד או נגד ההצעה חיזקי סיבק: סליחה רני, זאת לא הדרך הנכונה. לא הצענו חלופה אחרת. זה 

אני רוצה להצביע ₪.  1,800 -שלך. באותה מידה זכותנו לעלות להחלטה את הצעתי לתשלום של

בעד/ נגד על אחת משתי הצעות ולא על הצעה אחת שאותה מעלה הרשות. זאת לא צורת הצבעה 

 וזה לא תקין.

 ליום? ₪  1,800 -רני אידן: מי בעד ההצעה של חיזקי ל

 .הצביעו בעד ההחלטה של חיזקי סיבקחברי מליאה  4

 המועצה התקבלה ברב קולות. ראש ההחלטה של

 רבה לכם.תודה 
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 ת מליאת המועצה:החלט
 

 החלטה נושא

 את 5.6.2018 שלישי ביום אישרה חפר עמק האזורית המועצה מליאת עלויות קייטנות הקיץ –דיון בנושא 
 של הגנים קייטנות מחירי את להשוות המועצה ראש של הצעתו
 המתייחסים, הפנים משרד של הפיקוח צו למחירי הקהילתי המרכז
 . הציבוריות הקייטנות למחירי

 
 לקייטנה ₪ 294 -ו, הבוקר לקייטנת ₪ 180 של חיסכון: המשמעות

 . צהרון הכוללת
 

 על תעמוד ובצהרונים בקייטנות שני לילד ההנחה כי הוחלט בנוסף
 .(5% במקום) 15% על שלישי ולילד 10%

 
 יופעלו הקייטנות כי גם נקבע, המליאה ידי על שאושרה בהצעה

 של הראשון לשבוע גם להארכה אופציה עם,  1-31.7 בתאריכים
 בין יותר ארוכה יומית במתכונת זאת. לביקוש בהתאם, אוגוסט
 .07:30-16:30 - השעות

 
 הקייטנה. חמה צהרים ארוחת ובצהרון, בוקר ארוחת תינתן בקייטנה
 של המקורי לתכנון בהתאם, הפעילויות תוספות את יכללו והצהרון

 מספר פי על השונים ביישובים ייפתחו הקייטנות. הקהילתי המרכז
 הילדים מספר הפיקוח שבצו אף על, זאת. ילדים 20 של מינימלי

 .ילדים 28 על עומד קייטנה לפתיחת המינימלי
 

 מקייטנות ליהנות ולהוריהם לילדים מאפשרת המליאה החלטת
 שבהם המקוריים בגנים, בתכנים ועשירות מגוונות, איכותיות

 - המופחת בתשלום זאת וכל השנה בכל הילדים נמצאים
 תהיה הקייטנות של החינוכית התוכנית. הציבוריות לקייטנות שנקבע

 לאורך הקהילתי במרכז שהתגבשו הגבוהים לסטנדרטים בהתאם
 .השנים

 
 :הקהילתי המרכז של הגנים קייטנות מחירי להלן

 ₪. 1,320:  07:30-13:00 בשעות 1-31.7
 ₪. 2,141:  07:30-16:30 בשעות 1-31.7
 ₪. 400:  07:30-13:00 בשעות:  1-9.8
 ₪. 652:  07:30-16:30 בשעות:  1-9.8
 .תשלומים 6 עד של בפריסה לשלם ניתן

 – 10.6.18 לתאריך עד המועצה של האינטרנט אתר דרך ההרשמה
org.ilhefer 

 

 

 רני אידן, ראש המועצה

 רינת זונשיין, מנכ"ל המועצה 


