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 חבר וועד   מר עו"ד אבי ממן 

 חבר וועד   מר עו"ד אמיר פינטו 

 מ"מ יו"ר    מר מיכאל אמסלם 

 נציגת ציבור    גב' אודיה שראל 

 עוזרת מנכ"ל העירייה   גב' לירון רבינוביץ 

 

 

 על סדר היום:

  החלטה בדבר פיחת חשבון בנק עבור תרומת קרן הלמסלי. .1

   דברי פתימנכ"ל הקרן:

היועמ"ש של הקרן,    - נמצא איתנו עו"ד רומן שפירא ממלא מקומה )בישיבה( של הגב' עו"ד קרין כהן

 אשר מסיימת היום את תפקידה. נאחל לה ברכה והצלחה בדרכה החדשה.   

נקדם בברכה את חברת הועד החדשה, הגב' ורד דניאל שמחליפה את מר יגאל ברכה שעזב ביחד עם  

 הגב' לירון באום.  

חברים במספר. לאחר שקיבלנו הערה בדו"ח ביקורת,    10רשימת חברי הועד הישנה, כללה    כאמור,

כ מונה  הועד  כיום  זוגי,  אי  מספר  להיות  צריך  החברים  מספר  בנוי    9  -כי  הוועד  הרכב  חברים. 

  2/3משלושה נציגי ציבור, שלושה נבחרי ציבור ושלושה עובדי עירייה, כאשר היחס המגדרי הוא  

  כמתחייב  נשים  1/3  -גברים ו

 

 : נושאים על סדר היום

   -תיירותתוכנית 
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בע אני    בירן:    ארנון ופיתוחו  נושא התיירות  ומלווה את  עיקר    2019. בשנת  2017משנת    ירמייעץ 

העיסוק היה בתשתיות תיירותיות מול יזמים ופיתוח חבילות אירוח. תחילה, רצינו לעשות בידול  

הטרור המתחבר לחוסן של העיר, מתוך רצון שיבואו תיירים לא  תיירותי של שדרות תחת מתקפת  

רק בשביל לראות את הקסאמים, אלא שהמבקרים יעצרו במקומות נוספים ובכך, יחוו ו"יטעמו"  

 "שדרות הרפתקה בלי גבול". . הסלוגן שקבענו הוא את העיר

נוהל    מהן   גובהבדרך כלל, קבוצות שמגיעות לסיורים בעיר, העירייה לא  יר:  ראש הע כסף. יקבע 

, היא תעבור דרך הקרן ע"י ארנון, על מנת לגבות על  שברגע שמתקבלת בקשה של משרד מסוים

 הסיור. יהיה מנגנון שהקרן תקבל את הפניה, תיתן הצעת מחיר ותטפל בגביה.

מצבור   את  רואות  המשטרה  תחנת  ליד  עוצרות  היו  לעיר  שהגיעו  קבוצות  כה  עד  הקרן:   מנכ"ל 

מים ונעלמות מהעיר המטרה היא לקיים פעיליות ארוכות בעיר ולהביא את הקבוצות לידי  הקסא

 לעסקים וליזמים בעיר. ויסייעוכך שישיארו כסף בעיר 

כדי להביא תיירות צריך לייצר גם חוויה וגם הזדהות. הרצון של הקרן "להניע" את התיירות  ארנון:   

 קורס מלווי קבוצותעם  . התחלנו  פעילויות שנעשות כל השנהתוך כדי פעילויות, כחלק מתוך ארסנל  

את הסיפור  להם  מדריכים יקבלו קבוצות מבקרים ויעבירו  ה  הנרטיב של העיר.  יר אתהעבל  בכדי

קיבלנו יועצת שיווקית   יזיה.ו תקבל בערוצי הטלוכמו שאנחנו רוצים שיוצג ולא כפי שמ ,של שדרות

לת מול סוכני תיירות ומביאה קבוצות לעיר, חגית המזכירה במשחקייה מקבלת את ההזמנות  שפוע

תיירותית.   מדיניות  וקובעי  בלוגרים  סיורי  סוכנים,  סיורי  מקיימים  אנחנו  היזמים.  מול  וסוגרת 

בהפעלת   קולינרייםהתחלנו  ל  סיורים  קידום  מפעילויות  וכחלק  בעיר. הגבר חיזוק  הכלכלה    ת 

עד סוף שנת  ש  בית המייסדים, פארק המוסיקהבתשתיות תירותיות כמו האגם  ב משקיעים הרבה

, מחכים לאישור ממשרד התיירות עבור  החלו עבודות בניה בשטח   גבעת קובי,  יתחיל לפעול  2020

ובב שדרות ובודקים אפשרות להקמת אכסניה ומלונית ליד כפר הסטודנטים.  תכנון שביל אופניים ס

משרד התיירות בנושא. שידרגנו מאוד את פסטיבל סוכה למחשבה השנה  אנחנו נמצאים במגע מול 

 איש. 5,000אלף איש לפסטיבל שהתחלנו הגיעו   20הגיעו למעלה מ 

מיטל  סיימנו התקשרות עם    .בגלל החורף  הוקפא    שדרות מרקטשוק האיכרים    –מנכ"ל הקרן  

 במרץ בקונספט שונה ממה שהיה.  מתכוונים לחזור ולהפעיל אותו  מפיקת השוק,

העיר ש  - ראש  בדבר  הנוגעים  את  תכשיר  הנחתי  הקרן  בעיר,  פסטיבלים  שיתקיימו  הבאה  בפעם 

  בציוד   נעזורשיעמדו בהספקים הגדולים לפסטיבל כזה, אנחנו    המוכריםבעלי העסקים וותצייד את  

שיווקי שיסייע לבעלי העסקים הללו ויהפוך את הכל למזמין  קונספט  להכין    וכדאי    דרשישי  מתאים

 יותר. אני בטוח שבעלי העסקים יכולים להכפיל את ההכנסות שלהם.

 - פרויקטים חינוכייםעדכון 

ושיננו מעט  השנה הרחבנו את הפעילות בפרויקט הן במתמטיקה והן באנגלית    - פרויקט גשר •

בתוך המסגרות בשיתוף עם כלל בית הספר    , את הקונספט. אנו מפעילים את הפרויקט בבקרים

היסודיים בעיר. יצרנו הקבצות בתוך מע' החינוך על מנת לסייע לבתי הספר לקחת תלמידים  
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כמו כן, הוא  למידה בהפרדה ו  -נתנו מענה גם למגזר הדתי.   למצוייניםטובים ולהפוך אותם  

ישר כח למיכאל אמסלם שמסור מבוקר עד ערב  .  כפי שפעל בשנים קודמות  גם אחה"צפועל  

,  במקיף הכללי  תגבורים לכיתות ט'ב   פועלים  אנחנו  מעבר לכך  בהתנדבות מלאה.    לפרויקט

בבגרויות   מיצ"בו  תגבורים  לבחינות  תלמידים  עירוני    הכנת  בפרויקט  להתחיל  ומתכוונים 

 עיר.  לטובת מיצוי זכויות של תושבי ה

דולר לטובת שיפוץ וחידוש    1,000,000  תרומה גדולה של כמעט    רה"ע גייס  - שיפוץ המשחקיה •

אנחנו נמצאים בהליך תכנון     , וג'ימבורי לקטנטנים.I JUMPהמשחקיה. יוקם מתחם באולינג,  

 מתכוונים להתחיל בשת"פ 

 -גיוס כספים

  21.9גייסנו תרומות ע"ס    18-19בשנים    .גיוס כספים עירוני    אפס ללא מערך מהתחלנו      - מנכ"ל הקרן

והיד עוד נטויה.. ראש העיר עסוק בכך מאוד ואנחנו רואים הצלחות גדולות    מלש"ח לפרויקטים

כספים   במגייסי  ההשקעה   . נכונה  מאוד  בהשקעה  מדובר  דעתי,  לעניות  להביא.  מצליח  שהוא 

וההוצאות עבור גיוס כספים הם לא גבוהות והתפוקה היא אדירה למען העיר. צריך למצוא דרך  

אם היו לנו עוד כמה מגייסים, שפותחים דלתות  יוס המשאבים כי  לסייע לנו במימון של הוצאות ג

עם גופים וקרנות שאין לנו נגיעה אליהם, יכולנו להגיע לסכומים גדולים הרבה יותר כי ישנו המון  

בריטניה    JNFפוטנציאל. לדוגמא, דוד בוסקילה עובד כמגייס כספים כמה חודשים ובזכות קשריו ל  

 מלש"ח.    6.9מה ע"ס  תרוהצלחנו לגייס 

העיר  טיפולים    -ראש  החוסן שכולל מערך  עבור מרכז  לגייס את הכסף  יעד  לעצמנו  השנה שמתי 

באמצעות בעלי חיים, מרכזי טיפול, מרכז מידע ומחקר וכו' אני שמח לבשר לכם כי גייסנו כמעט  

  את כל הקומפלקס לטובת התושבים והילדים שלנו הרוב המוחלט מקרנות ותורמים פרטיים וגם 

 בעזרת משרדי ממשלה.  

, היא אחת ההשקעות הטובות של העירייה, היות ויש המון הוצאות וצריך  ההשקעה במגייסי כספים 

עזרה במימון ההוצאות. אומנם אני מצליח לגייס ולהביא, אבל אני אחד שלא יכול להתחלק לכמה.  

אני מבקש  זה מוביל.  צריך לשבת על ת"ע מסודרת כי בנושא גיוס כספים אף פעם לא יודעים לאן  

 ממנכ"ל הקרן ומיהודה הגזבר, תשבו ותביאו לי תוכנית עבודה בנושא.  

מהניסיון, ככל ששולחים זרועות ושלוחות בסוף  אבל    אפשר לשבת על בקשה ובסוף היא לא מניבה

 זה נתפס. יש לחפש את כל הידע שנדרש כדי שנגיע לעוד תורמים. 

היכל תרבות גדול וממוגן שנוכל לקיים בו את ההפעות  הפרויקט הבא זה "היכל ישראל" הקמת   

עלה רעיון גיוס המונים, שיפנה לכל    שלנו ולא נצטרך לראות שוב את המראות ראינו בקיץ האחרון.  

   אנחנו בוחנים את העניין. קהילות העולם וליחידים שיתרמו כל אחד כפי יכולתו ברמת ההזדהות.

  -ועדת תרומות

וקבענו נוהל תרומות חדש על  התכנסה    רין ויהודהאק  כוללת אותי,הוועדת תרומות    מנכ"ל הקרן:

 מנת שלא יהיו ניגודי עניינים, שלא יהיו שיתרמו ויקבלו טובות הנאה.  
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₪  תהא בסמכות וועדת התרומות    20,000על פי משרד הפנים תרומה שאינה עולה על סך של    -הנוהל

 ₪, תעבור לאישור דירקטוריון.   20,000ואילו תרומה העולה על סך של 

 מה קורה כאשר תורם מבקש בתמורה לתרומה?  -פינטו

  - פרויקטשלט במבנה. זה תלוי זמן וגודל    תקרן היסוד למשל, תורמת לבניית מבנה ומקבל   -אלון

 שונה בין סוגי תורמים.  מאוד ,וצריך להתגמש בין התורמים  ככל שזה פרויקט מגה אז אין ברירה

 מאשרים את קבלת הנובל פה אחד 

 לישיבה הבאה נביא לאישור את החלטות הוועדה שמאשרת את התרומות.  -מנכ"ל הקרן

     -שכר מנכ"ל

 מנכ"ל הקרן עזב את הישיבה.

נפח הפעילות של הקרן, שכר מנכ"ל הופך  ראש העיר:   לגידול  ובהתאם  עירוני  היא תאגיד  הקרן 

יש לי כאן אישור של מר איתי פולמבו ממשרד הפנים    משכר מנכ"ל רשות מקומית.  70-80%להיות  

כיום מיכאל עובד בקרן בחצי משרה ולפיכך, מובא בזאת בפני הועד מנהל,  .    להעלאת השכר הזו

 . 2019רטרואקטיבית מינואר   70%  -להעלות את שכרו ל

 נכ"ל הקרן. אין מתנגדים. וועד המנהל אישר פה אחד, העלאת שכר למ

 


