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אישור פרוטוקולים.
הצגת תוכנית מבנה מערכת החינוך.
ועדת תמיכות
תב"רים
ועדת הנחות (נזקק) בארנונה 2016
ועדת הקצאות קרקע
סיכום ועדות מועצה לשנת 2016



יו"ר: 



ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה. 




סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים.

יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולמישיבתמליאהמיום20.12.16. 
 

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה  10/2016מיום 20.12.16
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סעיף  2לסדר היום:
הצגת תכנית מבנה מערכת החינוך
יו"ר:


ההצעהנדונהבישיבתהנהלהתשובותדוןבישיבתהנהלההבאה. 



מחליטים פה אחד
מחליטים לשוב ולדון בישיבת הנהלה הבאה.


סעיף  3לסדר היום:
ועדת תמיכות
יו"ר:

בית כנסת שכונה ט'  :משרד הדתות אישר למועצה תמיכה בסך  250אלפי  ₪להרחבת ביה"כ
בשכונה ט' .סכום זה מצטרף לתמיכה בסך  250אלפי  ₪שאושרו בתאריך  .18.6.13הוועדה
המקצועיתמאשרתאתהגדלתהתמיכהבהתאם,כךשסכוםהתמיכהלשדרוגביה"כבשכונהט'
יעמודע"ס500אלפי₪.העברתהתמיכהבהתאםלהסכםביןהמועצהלעמותה.
קריית א .ספרא  :הוועדה מאשרת תקציב בסך  248,055 ₪ לפתרון בעיות בטיחות במרכז א.
ספרא .מובהר כי סכום זה הוא עודף מתב"ר  488שיועד לשדרוג בתי הכנסת  - 2013שלא נוצל.
לאורדרישותלפתרוןבעיותהבטיחותובעיקרןכוללביצועספינקלריםבקומפלקסמצאההוועדה
לנכוןלאשרתמיכהזו .
מבקשלאשרפרוטוקולועדתהתמיכותמיום5.1.17 

נשמעמעטכסף. 

א.אלטלף:

י.שטרסברג :הסכוםבאמעודףמסגירתתב"רשדרוגבי"כ2013שלאנוצל. 

ישהצעתמחיר,מדוברבעיקרבצנרת. 
יו"ר :

י.שטרסברג : הסכוםנובעמתב"רשלאנוצלושינינוייעודולאוררצוןלתתמענהבטיחותלבי"כספרא. 

 היוםכלהיתרבנייהשמוסיפים,כב"אלאתיתןאישורללאעמידהבתנאיהבטיחות.
יו"ר:

מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 5.1.17
סעיף  4לסדר היום:
תב"רים
יו"ר:
 .1שביל אופניים– עמק איילון ()557:עדכוןהתב"רלסךשל6,278,411₪.מקורהמימוןלתוספת,
מהכרהשלמשרדהתחבורהבפרויקט,והשתתפותובסךשל1,878,411₪.תוספתהתקציבמיועדת
להרחבתהפרויקטלמימוןשבילאופנייםלאורךרחובהחבל,חידושריצוףהמדרכותוהגינוןבשדרתעמק
איילון.כמוכןישורייןתקציב5%לבלתיצפוימראש.מצ"במאזןהפרויקט.
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 .2מחשבים לתיכון שהם – תוכנית תקשוב )654( 2017:משרדהחינוךהחליטלשלבאתתיכוןשהם
בתוכניתהתקשובבגישת"הענןהחינוכי".סכוםהתקציבלביתהספר,סךשל40אלפי.₪שיעור
ההשתתפותהמועצה,סךשל180אלפי₪(.)45%מקורמימון:משרדהחינוך–220אלפי .₪
השתתפותהתקציבהרגיל–180אלפי.₪
 .3מחשוב לרבדים – תוכנית תקשוב )655( 2017:משרדהחינוךמשלבאתרבדיםבמסגרתתוכנית
התקשוב.סכוםהתקציב140אלפי.₪שעורההשתתפותשלהמועצה63,165₪(.)45%מקורהמימון:
משרדהחינוך–76,835.₪השתתפותהתקציבהרגיל–63,165 .₪

 .4שכונת כרמים ()414:מבוקשלעדכןאתתקציבשכונתכרמיםלסךכוללשל75,831,281.₪תוספת
תקציבבסך11,907,000.₪ התקציבכבראושרבמליאהקודמתאבלנפלהטעותבהרכבהתקבולים.
משרדהפניםהנחהלאשראתהתקציבבמליאהמחדש.

מבקשלשבחאתכלהעוסקיםבמלאכתגיוסהכספיםהןממשרדהתחבורה,חינוךועוד.

מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים הבאים:



א .שביל אופניים  -עמק איילון ()557:
תוספתבסךשל1,878,411₪מקורמימון:משרדהתחבורה. 
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס:6,278,411₪ 

ב .מחשבים לתיכון – תוכנית תקשוב )654( 2017
180,000₪מקורמימון:תקציברגיל 
220,000₪מקורמימון:משרדהחינוך.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס400,000 : . ₪

ג .מיחשוב רבדים – תוכנית תקשוב )655( 2017
63,165₪מקורמימון:העברהמתקציברגיל 
76,835₪מקורמימון:משרדהחינוך 
סה"כיעמודהתב"רע"ס140,000₪ 

ד .שכונת כרמים () 414
תוספתבסך2,125,000₪מקורמימון:קרןהיטליביוב 
תוספתבסך6,122,000₪מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות. 
תוספתבסך1,821,000₪מקורמימון:קרןהיטלישצ"פים 
תוספתבסך751,000₪מקורמימון:קרןהיטלימים. 
תוספתבסך1,088,000₪מקורמימון:היטליתיעול 
סה"כתוספתתקציב:11,907,000₪ 
סה"כיעמודהתב"רע"ס75,831,281₪ 
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סעיף  5לסדר היום:


ועדת הנחות נזקק בארנונה 2016

י.שטרסברג :ועדתהנחותנזקקאחרונהלשנת2016.מצורףארבעבקשותשהוגשולוועדהבראשיתיבותואנו
נדרשיםלהציגבפניחבריהמליאה. 


מחליטים פה אחד

מחליטים לאשר המלצות ועדת הנחות נזקק בארנונה מיום . 8.12.16



סעיף  6לסדר היום:
ועדת הקצאות קרקע
ד.זביב :
 .1הקצאת קרקע גן איצרובל (גן אנטרופוסופי),הידועהכגוש,6864מגרש,618חלקה65רחבתעדי3שהם.
הסכםהקצאהלהפעלתהגןיסתייםבתאריך30.8.2017חבריהועדהמאשרים-איןמניעהלהחלבהליך
הקצאהחדשלתקופהבת3שנים(36חודש)בכפוףלהמלצתאגףחינוךועמידהבתבחיניםמידישנה .
החלטה :הועדהממליצהלהתחילהליךפרסוםלהקצאתקרקעלמטרתחינוך:לגןילדיםבשטחשל53
מ"רלתקופהשל3שנים בכפוףלהמלצתאגףהחינוךועמידהבתבחיניםמידישנה. 
 .2הקצאת קרקע גן חב"ד ,הידועהכגוש:6860מגרש:5443חלקה:46ברחובתמר12שהם.
הסכםהקצאהלהפעלתהגןיסתייםבתאריך30.8.2017חבריהועדהמאשרים-איןמניעהלהחלבהליך
הקצאהחדשלתקופהבת3שנים(36חודש)בכפוףלהמלצתאגףחינוךועמידהבתבחיניםמידישנה .
החלטה:הועדהממליצהלהתחילהליךפרסוםלהקצאתקרקעלמטרתחינוך:כתתגןבשטחשל127.69
מ"ר.לתקופהשל3שנים בכפוףלהמלצתאגףהחינוךועמידהבתבחיניםמידישנה .

 .3תנועת הנוער העובד והלומד ,תנועתהנוערהעובדוהלומדסיימהאתפעילותהבמבנהבכתובתתפן1
שהם,הרשומהכגוש6851מגרש5604חלקה96(חלק87).החלטה:תנועתהנוערסיימהאתפעילותה
במבנה,הסכםההקצאהשנחתםביןהמועצהלעמותהבתאריך29.10.15הסתיים .

 .4תנועת הנוער הצופים העבריים (ראם),בקשהלהקצאתקרקע.המועצהמעוניינתלפרסםהליךהקצאה
מזורז(14 יום)לתקופהשלשנהבעבורפעילותתנועתהנוערראם.התייחסותמהנדסהמועצה–אין
מניעהלאשר.החלטה :הועדהממליצהלאשרהליךהקצאהלתנועתהנוערהצופיםהעבריים–שבטראם,
לתקופהשלשנהבהליךמזורזעפ"ינוהלמשרדהפנים.בכפוףלהמלצתאגףחינוךועמידהבתבחיניםמידי
שנה.

יו"ר:

כניסתשבטראםלמתחםבתפן,מהלךמבורך,מתאיםמבחינתמיקוםוהשכנים.הדברחסךכסך
רבלמועצה. 

מחליטים פה אחד
לאשר הקצאת קרקע עפ"י פרוטוקול ועדות הקצאות קרקע מיום 21.12.16
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סעיף  7לסדר היום:
סיכום ועדות מועצה  2016

טבלהמסכמתכבכלשנהמספרהישיבות,מועדיהישיבותוהצפי.ניתןלראותמספררבשל
יו"ר:
התכנסויותוועדותאשרמשמעותןעבודהברוכהורבהשלכללהחבריםוהרפרנטיםבוועדות,תוך
שיתוףהציבור,מרשים.ישרכוחוהמשךעשייה.
ריכוז החלטות :


מס'

נושא

1
2
3
4
5

אישור פרוטוקולים
הצגת מבנה מערכת החינוך
ועדת תמיכות
תב"רים
ועדת הנחות נזקק בארנונה
2016

-

6

ועדת הקצאות קרקע

-

7

סיכום ועדות מועצה 2016

-

החלטה
לאשרפרוטוקולמליאה10/2016מיום20.12.16
הנושאישובויבחןבישיבותהבאות
מחליטיםלאשרפרוטוקולועדתתמיכותמיום5.1.17
לאשרתב"רים:557:654:655:414
מחליטיםלאשרהמלצותועדתהנחותבארנונהמיום
8.12.16.
לאשרהקצאתקרקעעפ"יפרוטוקולועדותהקצאות
קרקעמיום21.12.16
הצגתעבודתהוועדות


תמההישיבה. 








 ----------------------  ------------------------

דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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