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סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים.

יו"ר:

 מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהומליאהשלאמןהמנייןמיום22.3.17וכןפרוטוקולטלפוני
מיום4.4.17. 
 

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה  3/2017מיום 22.3.17
לאשר פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום  22.3.17חמש
לאשר פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום  22.3.17חכ"ל
לאשר פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 4.4.17
סעיף  2לסדר היום:
נתוני פע"ר לחודשים  1-3/2017והמלצות להמשך/ביטול סגירת שערים.
יו"ר:


ר.פרידמן:

יו"ר:

מ.ויגדור:


יו"ר:

הזמנואתמפקדיחידתהגיפיםויו"רועדתביטחון,מררונןפרידמןואשתורקפת,חבריהיחידה,
המתנדביםלכבודזכייתםבפרס,יחידהמצטיינתמרחבית(השרון),ממשטרתישראל.יחידה
מוערכתשתרומתהלאתסולאבפזבשמירתביטחוןהתושביםוהרכוש.זולאהשנההראשונה
שהיחידהמקבלתפרס.היחידהמונה86חבריםשמזמןהפכולקבוצהמגובשת,מעיןמשפחה.
מבקשיםלכבדאתכםבמעמדזהולהעניקתעודתהצטיינות. 
תודהרבהלכולם. 
 אנומבקשיםלכבדולהוקירגםאתמרמוחמדגדיר,עלרקענתוניהפשיעה.מוחמד,מצוותסיור
מוסדותביטחוןוסיורלילה.בעלעברעשירבשרותהביטחוניואומץלב. 
 ציוןלשבחלמוחמד,מגיעעללכידתשניפורציםשאחדמהםממשוחרריעסקתשליט.מוחמד
התעקשלחפשאתתעודתהזהותשלהפורץשנזרקהבשטחבעתמנוסתו. 
נמצאעמנוגםאחמדגדיר,שדואגומביאאתעובדיהסיורהמופלאיםלשהם.עדהיוםנתפסועל
ידםחמשחוליותפורציםובנוסף,סייעורבותלמשטרה. 
מעניקיםלמוחמד,מנוישנתילקנטריקלאבביישובותעודתהוקרה. 
לאחרשלושהחודשיניסיוןבסגירתהשערהצפוניוהידוקהשמירהבשערהדרומי,אנומבקשים
להציגאתנתוניהפע"רבישובוללמודאתמשמעותהסגירה.משמעויותשאינןכספיותבלבד,
אלאגםמגבילותאתחופשהתנועה,פוגעותבנוחותועוד.נקייםדיוןונקבלהחלטהלאחרסקירה
שליו"רועדתהביטחוןוקב"טהמועצה. 
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מ.ויגדור:

א.פטיגרו:

מ.ויגדור:

א.פטיגרו:

ש.אלבז:






ניתןלראותירידהמשמעותיתבסךעבירותהפע"רמ42-אירועיםלשנת2016,ל-30אירועים
לשנת.2017בנושאגניבתכלירכבישנהעלייהבאירועאחדבלבד,משנת2016–7אירועיםובשנת
20176-אירועים. 
בהלימהלנתוניםהמוצגים,האםישעלייהבאירועיםמסביבלישוב? 
ישעלייהבשיעורנתוניהפע"רבכלהמושביםמסביב. 
בניגודלשוהם. 
זההמקוםלהזכירשהנתוניםירדולמרותשהישובגדל. 
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מ.ויגדור:

רפרידמן:

ר.פרידמן:


י.לוי:

ר.פרידמן:

יו"ר:

מ.ויגדור:

יו"ר:






ניתןלראותבשקףאתסךעברותהפע"רלפיחודשים. 
סגירתהשערהצפוניביןהשעות1:00-5:00,החלמ-22.2.17במגמתירידה. 
סגירתהשערהצפוני,נסגרבפועלבתאריך.22.2.17נכוןלאתמולעדייןאנובמגמתירידהבנתוני
הפע"ר.לצורךהשוואהביחסלשנת2016,אנובמגמתירידהשלכ-40%בפריצותלדירה
ולסגירתה שערהצפוניבהחלטהשפעהעלכך.בנוסףמאזסגירתהשערהצפוני,נמצאקצין
משטפלבעבירותהפע"רהיושבבמשרדימשטרתשוהםולאפעםמתקיימיםמארביםשל
המשטרההמאוישיםב-13-15שוטריםבנוסףליחידתהגיפים.מודהלמשטרה. 
מהההבדלביןעבירותפע"רבבתיםלביןעבירותפע"רבכלירכב? 
 ברובהמקריםפורציםלבית,לוקחיםאתהמפתחותולאחרמכןגונביםאתהאוטו.אותופשערק
הנזקכפול. 
 הנזקנרשםפעמיים,גםכפריצהלביתוגםכגניבתרכב.האםהעבירותבוצעובעיקרבשעות
הלילה? 
מאזסגירתהמחסום,צצו עבירותבשעותהבוקר.לגביהירידהבנתוניפע"רמחודשאפריל,מאי,
סבירלהניחכיהיאנובעתמסגרוהמחסומיםשלצה"ללרגלחגהפסחואירועיהעצמאות. 
ישעלייהבגניבתכליהרכב.הזמןשמוציאיםאותם,בלילה. 
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מ.ויגדור:

יו"ר:

מ.ויגדור:

ר.פרידמן:


א.כהן:

יו"ר:

ר.פרידמן:

יו"ר:

ר.פרידמן:

ש.אלבז:

ר.פרידמן:

ש.אלבז:

א.פטיגרו:

ר.פרידמן:

א.פטיגרו:

י.לוי:

ר.פרידמן:




 נכוןלהיוםאפשרלהיכנסרגליתלישובולהוציארכבים.נעשותפעולותנוספותעלידנוכמו,סגירת
פרצותבישובבאמצעותעמודים.בנוסףהמשטרהמתפרסתבצורהגלויהמסביבלישובבמטרה
להרתיעכניסתגנביםלישוב.דברששינהאתאופןהסיורים. 
מההרלוונטיותלגביסגירתהשערהצפוני? 
סגירתהשערתרמהלענייןהירידהבשיעורהפריצות,מציעלשקולבמקבילמתכונתפתיחה
סלולריתלכוחותביטחוןבלבד. 
מישרוצהלגנוברכב,יכוללהוציאומהישובגםבשעה5:01לפנותבוקרכשאיןשומרבשער.
סגירתהשעראינהמונעתגניבתרכבים.כןעזרה,סגירתהשערהצפוניוהתמודדותעםשעראחד
פתוחונראותהמשטרהמסביבובתוךשוהםבתוספתהמארבים.יתרעלכןבשערהדרומינמצאים
שומריםאיכותייםביןהשעות01:00-05:00לפנותבוקר. 
שמירהקבועה? 
לאמדוברבשמירהשלשומרשעומדפיזיתבשער,לאורךהמשמרת,יכוללהיותגםשומרהעומד
בתצפיתממקוםאחר. 
כשהיהשומרגלויבמשך13שנה,לאתפסואףחולייה. 
ישבעיהעםהשיטה,התוש ביםלאמודעיםלעבודתושלשומרשיושבברכבבתצפיתשלהמחסום.
כשהחלטנועלסגירתהשערהצפוניהתכוונולנוכחותפיזיתשלשומרבשערהדרומישיבדוקכל
רכב. 
 נכוןשהכוונההייתהששניסייריםיעמדובשערהדרומיפיזיתויבצעומחסום,אבלזהלאקרה
משוםשכללילההשומריםנקראיםלפעולותואירועיםנוספים.הםכןעומדיםבתחילתהמשמרת
ביןשעהלשעתיים. 
אבליש2סיוריםבלילה,שיעשוהחלפהבניהם. 
ניידתמשולבתנותנתמענהגםל.106- 
אנחנולאמחליטיםאיך. 
מציעששומריעמודפיזיתבין01:00-05:00בבוקרבשערהדרומיולהראותנוכחות. 
בנוסף? 
כן .
יותרחשובשיעמדוביציאהולאבכניסה. 
אולינבררעםהקב"ט,האםניתןלתתמענהלכךעםכוחהאדםהקיים? 
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יו"ר:

ר.פרידמן:


א.כהן:

רפרידמן:

א.כהן:

ג.רבינוביץ:

א.כהן:

ר.פרידמן:

אפטיגרו:

יו"ר:

א.פטיגרו:

ש.אלבז:

מ.ויגדור:

יו"ר:

מ.ויגדור:

יו"ר:

א.פטיגרו:

האםישאפשרותלצמצםאתשעותהסגירהוהשמירהבשערהצפוניל3-שעותמשעה2:00-5:00
ולהציבשומרבשעותאלהבשערהדרומי?לאורהקושיוהצורךהציבורי.אנחנוהולכיםלימיהקיץ
וישיותרצעיריםשיוצאיםלבלותבלילות .
בחודשנובמבר,2016ישבוכללילהבין12-5שוטריםממשטרתראשהעין,בישוב.בדקואת
תנועתכליהרכבבלילהומספרהגנבותבאותוחודש.הםהסיקוכיסגירתהשערהצפוניתורידאת
אחוזיהגניבות .
אניחושששאםנורידאתהשמירהבמחסוםהצפוניבשעה,נראהעלייה.אפשרלנסותלהוריד
בשעהבלילשישי.מעדכןכיבאפליקצייתוויז,עודכנובדברסגירתהשערהצפוניבשעותהלילה
והתוכנהאינהמאשרתכניסה. 
ישמספרתושביםשפנווהתלוננוכיסגירתהשערהצפונימפריעה.אניחושבשכדאילצמצםאת
שעותהסגירהבכלהשבועבמיוחדלקראתהקיץ. 
ישארבעשעותשזהסגורוישנתוניםהמראיםאתהתוצאות. 
לאהוכחתםלי. 
חושבשכדאילהשאירלגורמיביטחוןאתההחלטה. 
לאמקובלעליי,אנימציעהצבעה. 
ברמהארציתאיןירידהשל40%.כלהישוביםסבבנולאמפסיקיםלסבולמגלהפריצות.אני
מזמיןאתכםלהצטרךלסיורלילהולשמועעלהפריצותסביבנו,כוללאיירפורטסיטי. 
לימפריעההעובדה,שאםכברעשיתיאתכלהסיבובעדהמחסוםהדרומישלפחותאראהשומר
בשער. 
הסייריםלאמוכניםלעמודבשער. 
להביאשומררקלשלוששעותבלילה. 
מייבואלשמורבשביל3שעותבלילה? 
 מניסיון,אםנגדירשעבודתהמאבטחצריכהלהיותעמידהבמחסום,לאנקבלאיכותשלשומרים.
כלהרעיוןזהלהקפיץמעמדהלעמדהומישהגיעלמסקנהזו,זההמשטרה. 
 האםהתוכניתשאישרנולפניארבעהחודשים,שהשערייסגרלארבעשעותובתנאישהניידתעם
שניהסייריםעומדיםובודקיםרכב,ישימה? 
כן. 
איןבעיהמבחינתהסייריםשלנו? 
 אנימבקשלחדד,הסייריםשלנויצטרכולהמשיךלעשותאתהעבודהשמבוצעתעלידםעדהיום,
מחסומיפתעותצפיות.אבלבנוסף,להוסיףשומרשיראהנוכחות.יפתחאתהשערויסגור.עיקר
הטענה שלהתושבים,שעושיםאתכלהסיבובובסוףאיןשומרשבודקאתהנכנסיםוהיוצאים. 
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י.לוי:

יו"ר:

א.פטיגרו:

א.פאהן:

ש.אלבז:

א.כהן:

ר.פרידמן:

י.לוי:

מ.ויגדור:

י.לוי:

מ.ויגדור:

י.לוי:

יו"ר:


א.כהן:


בשעותהקטנותשלהלילהאיןלחץשלכלירכבבשעריםואפשרלבדוקאחדאחד. 
במחסוםהצפוניהיהשומרשפותחוסוגראתהשער,אבללאהסתכלושאלשאלותאתהנכנסים
והיוצאים. 
מציעניסיוןלשלושהחודשיםנוספים.נשמעתגובות. 
 אםזוהמלצתאנשיהמקצוע,אזחושבשכדאילהקשיבלהם.הגענוגםלהחלטותאלהלפנישנה
ושנתיים.סגירתהשערהיאנטלקשה,אבלדורשבגרותואחריותולראייהזהעובד. 
אולינבחןאתסגירתהשערבשעות02:00–05:00לשלושהחודשים? 
באלעדהשערסגורבלילהוישהרבהפריצות. 
צורתהסגירהשלהשערהצפוני,מבוססתעלמחסוםישן.מבקשיםכיכוחותהביטחוןיוכלו
לעבורבמחסומיםע"יפתיחהטלפונית.כמוכןאתהשעריםהישנים,הירוקיםלהעבירלמקום
הנכוןולתקןאתהבוכנותשירדו.אמצעיביטחוןחשובולאיקר. 
לאפעםראיתיניידתשלהישוב,עוצרתכלירכבבכביש444למה? 
 הסיכוםשלנועםהמשטרהוהחלטהשלמחוזמרכזבמשטרתישראל,שהניידתפועלתבתוך
שוהם.עדייןישפעולותשנעשותע"יהניידתבכביש,444453ואינןפעולותאכיפה. 
 לאנכון.הםמחכיםשמכוניותיצאולעקיפהמצדימין.אנישאלתיאותםבאופןאישיעלמעשיהם
והודעתיבמקביללמנכ"להמועצה,שנתןהוראהלהחזירםמידיתלישוב. 
במקרההספציפישהערת,אכןמישיצאקיבלהנחייהלחזורליישוב. 
באותורגעהתקשרתילמנכ"להמועצהשטיפלבכךמידיתומודהלועלכך. 
המלצתועדתהביטחון,הארכהלשלושהחודשיםלאורהירידההמוכחתבנתוניהפשיעה
והפריצותלבתיםובהמלצתהמשטרה.נמצאכיישקשרהדוקביןהאבטחהוסגירתהשערהצפוני
בשעות הקטנותשלהלילהולאורהעובדהשעיקרהפשיעהמתרחשתבלילות,כךשישרלוונטיות
מבחינתהישגהאבטחה.ההמלצהלהאריךב3-חודשיםבאותןשעותובמקבילמחייבתלהציב
שומריםבמחסוםהדרומי. 
מבקשלהצביע. 
הצבעה:
בעד10 :חברים  -גילליבנה,איתןפטיגרו,אבימשיח,גלעדרבינוביץ,דפנהרבינוביץ,ערןאלראי,
אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלףויוסילוי. 
נגד1 :-אליכהן 
נמנעים :2חברים-חניקרסושימיאלבז,מבקשיםלצמצםאתשעותהסגירהוהשמירהלשלוש
שעותוביןהשעות2:00-5:00. 

מחליטים
לאשר סגירת מחסום צפוני לשלושה חודשים נוספים ,בתנאי שתתקיים שמירה במחסום הדרומי ע"י
שומר :בין השעות  1:00-5:00לפנות בוקר.
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סעיף  3לסדר היום:
דוח כספי תאגיד לחינוך שוהם 2016

יו"ר:

י.פרקש:

א.פאהן:

א.ביטון:

י.פרקש:

א.פטיגרו:

א.ביטון:

י.פרקש:

 מדישנהמביאיםלדווחואישוראתהדוחותהכספיים.נמצאתעמנומנכ"ליתהתאגיד,הגב'אופירה
ביטוןורו"חיפהפרקש,שיציגואתהנתונים. 
הפעילותמפורטתבעמוד4לדוח.ניתןלראותהתרחבותהפעילותועלייהבמחזורמ-22,091,864ל- 
24,809,584₪.עלייהשל2,717,720₪,קרימעל12%. 
סךכלעלותהפעילותבשנת2015–21,583,057₪מולשנת2016לסך24,372,776₪. 
עיקרהעלייה,כשרשוםהכנסותמהשתתפותהמועצהשוהםוממשרדהחינוך? 
כן.התאגידמעסיקאתהסייעותהרפואיותואישיותבגנ"י.ישעלייהגםבפעילותאבלרובהעלייה,
בשכר. 
סה"כעלייהבפעילות2,789,719₪,מסךכלהפעילות. 
כמהסךהכולהוצאותעלצוותכ"א? 
אעבירבמייל.לאנמצאכרגעברשותי. 
סה"כרווח,הכנסותנטושלהפעילותלפניהוצאותהנהלהוכלליותלשנת2016–436,808לעומת
שנת2015,508,807,ירידהבעודףהכנסותשל71,999₪,זניח.מסיימיםבדוחחיוביהמסתיים
בעודףהכנסותעלההוצאות101,1100₪לשנת2016לעומת202,538₪לשנת2015.סיימנובעודף
שמצמצםגירעונותמשניםקודמות. 


ג.רבינוביץ :מבקשלשמועמההחריגות? 

י.פרקש :ישפעילותשאנומייחדיםאותה,כדוגמתשלהבתוהגמלאים.(עמוד10לדוחבאור.)9באולפנת
שלהבתהפסדשל397,260₪. 

ג.רבינוביץ : בעברדנובישיבתמועצהוהתקבלההחלטהעקרוניתלהעביראתהפעילותשלהבתלרשתחיצונית.
מבקששהדבריבוצעבמידי.אנחנוכמועצהלאמצליחיםלנהלאתהחטיבההדתיתוכלהזמן
נשאריםבגירעונות. 

זהגירעוןנגרראוחדש? 
איפרח:

י.שטרסברג:חדש. 

 הוכןמכרזשיפורסםבשבועהקרובלניהולרשתבתיספר.מקוויםשתהייההתעניינותבמכרז.
יו"ר:
במקבילהמידעהועברלהנהלתביתהספרוהמוריםבמטרהלהתארגןבשנתהלימודיםהבאה. 
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א.יפרח:

יו"ר:

א.יפרח:

יו"ר:


י.לוי:

יו"ר:


א.ביטון:

מהזהאומרמבחינתההורים? 
שוםדבר.ניהולעלידירשת,ניהולופיקוחהדוקתוךתמיכהמקצועיתופדגוגית.בהקשרשל
הגירעוןובעקבותהחלטתמועצהקודמת,הוחלטלצמצםאתהגירעוןמדישנה. 
ממהנובעהגירעון? 
הגירעוןנובעמתקציבשנבנהעלמספרתלמידיםובפועלהיופחותמ-15תלמידים.אםניקחאת
מספרהתלמידים,15כפול6000₪ שכרלימודושעותמתוקצבותמשרדהחינוךפרתלמיד,הביאו
לירידה.הרישוםבתחילתשנתהלימודים;,מולמספרהתלמידיםשלמדובפועלהשתנה.בנוסף
מוריםעב רולרפורמה"עוזלתמורה",דברהמשנהאתמבנההשכרשלהמוריםשעלה,ביחסלמה
שתוקצבבתקציב.המידעעלהעברה"לעוזלתמורה"לאהגיעכלללידנו. 
השאלההחשובה,האםההשקעהבילדישוהםאולילדיםשאינםתושבישוהם. 
כ-90%תלמידיםתושבישוהם.גירעוןבניהולביתהספרעליסודימוכרלארקמשלהבת,ישגם
בתיכוןשוהם.במקוםסבסודשל2,000,000₪הגענול-3,000,000₪. 
אחוזגבייהלמעלהמ90%,אבללאורך8-9שניםמאזהקמתהמוסד,הסכומיםהמצטבריםעל
שכרלימודקרובלכ-300,000.₪ 
סכוםשל300,000,₪אולינשמעסכוםגבוה,אבלאחוזהגבייהגבוהועומדעל93%ובכלזאתכל
אחדשלאמשלםזההרבהכסף. 


למההםלאמשלמים?מיסים,ארנונההםמשלמים,אזאוליאמצעיהאכיפהאינםמספקים? 
י.לוי:

י.שטרסברג:אמצעיהאכיפהאינםכמובארנונה. 

א.פאהן : אנישמחשהכסףעלהגירעונותיוצאעלחינוךולאעלדבריםאחרים.השאלהאםגולשים
מהסטנדרטבשלהבתאולא?מתוך3,832,275₪,כמהכסףזהמשרדהחינוךוכמהנותנתהמועצה
לשלהבת. 

א.ביטון :בתקציב2017,ניתן850,000₪ע"יהמועצה. 

א.פאהן :כמהתלמידיםעלכלהרצף? 

א.ביטון :445תלמידים .

א.פאהן :כמהכסףלתלמיד?לתלמידכ-1900₪.בתקציבהמועצהאושרלתיכוןשוהםכ-3,000₪לתלמיד.
אניחושבשחייביםלהיותברמההערכיתמולהתושביםולראותאםחורגיםאולא?זהשמוציאים
עלתלמידיתיכון3,000₪,אנישמח,זהלמטרהחיובית,חינוך!לתיכוןשוהםהוסףקרובל-
1,000,000₪,בעודשלהבתמקבליםשנישלישממהשהתיכוןמקבל. 

ג.רבינוביץ :ישהבדל.התיכוןזהלכיתותי-יב'ושלהבתזהלכיתותז-ט'. 

א.פאהן :ישתמיכהגםבחטיבה .
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ג.רבינוביץ :נכון,אבלהרבהיותרנמוכה. 

כמהבניםובנותנרשמולכיתהז'לשנתהלימודיםהבאה? 
א.כהן:
א.ביטון:

כרגענרשמו, 83יחדעםזאת,בניגודלחינוךהממלכתישנרשמיםמספרתלמידיםובפועללומדים
קרובלאותומספר,בדתיהרישוםגבוהובפועלמספרםנמוךבהרבה. 


א.כהן:

א.ביטון :כן.נכוןלעכשיו. 

מציעלבדוקאחדאחד. 
א.כהן:

מבקשלהתקשרלהוריהתלמידיםאחדאחדולבדוק. 
יו"ר:

ד.רבינוביץ :מבקשתלקרואאתהמכרזלחינוךרשתארציתבטרםיתפרסם. 

מודהלרו"חיפהפרקשעלהסקירה. 
יו"ר:
כיתהז'בניםתיפתח? 

מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר דוח כספי תאגיד לחינוך שוהם . 2016
סעיף  3לסדר היום:
עדכון תקציב  – 2017משלחת הרובוטיקה תיכון שוהם
יו"ר:

מבקשיםלעדכןולאשרתקציב,לאורהתמיכהבמשלחתהרובוטיקהשלהתיכוןבסכוםשל112,000₪ 

י.שטרסברג:עדכוןבסך112,000₪עבורמשלחתהרובוטיקהשלתיכוןשוהם. 
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יו"ר:

להלןפירוטהתקציב:רישום18,500-.₪מורהומנהלתכלאחת5,042.₪מלוןוכלכלה4,492.₪
טיסותשלהנבחרת21משתתפיםו2-מנטורים76,536,₪בוגריםהמלוויםאתהתוכניתבמשךכל
השנה.אשריהמועצהשיכולהלסייעולתמוךבנבחרתמשובחתולממן.הקבוצהעלתהביוסטוןלחצי
הגמר,אחתמשמונההנבחרותהטובותבעולם. 



מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר עדכון תקציב  – 2017משלחת הרובוטיקה של תיכון שוהם
סעיף  5לסדר היום:
היערכות לתחילת האכיפה לפי חוק האופניים.
יו"ר:

ד.בקשטין:

 אנונערכיםליישוםחוקאכיפהעלאופניים,הכנסתהחליטהלהעביראתחוקהאכיפהלפיקוח
פקחיהרשויות.נמצאעמנומנהלאגףאיכ"ס,מרדורוןבקנשטיין,שאמוןעלהפיקוחוהאכיפה
בנושאיםאלה. 
לאחרונהפורסםברשומותהחוקלייעולופיקוחהאכיפההעירונייםברשויותהמקומיות.החוק
באלעזורלרשות,לבצעפעילותאכיפהופיקוחבתחוםהתעבורה,רוכביאופנייםחשמליים,
סקייט-בורדממונעועוד.עלמנתשנוכללהכילאתהחוקבישוב,קבענולפיסעיף2בחוק:"רשות
מקומיתבאישורהמועצה,רשאיתלפעוללאכיפהעבירותתעבורהבתחוםשיפוטה". 
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אםאנחנולאמחליטים? 
יו"ר:

ד.בקנשטיין :זהאומרשלאתהיהלנוהסמכה. 

ההצעהנבעהמתוךצורךבייעולהאכיפה.בשניםהאחרונותתוקנוכלמיניתקנותתעבורהלרוכבי
אופנייםחשמליים.למשל:רוכביאופנייםחשמלייםאינםצריכיםלהחזיקברישיוןנהיגה.חל
איסורמוחלטעלר כיבהבאופנייםחשמלייםעלמדרכותהמיועדותלהולכיהרגל.רכיבהעל
אופנייםחשמליים,מותרתאךורקעלהכבישועלשביליהאופנייםהספציפייםהמיועדיםלכך.
המהירותהמקסימליתהמותרתבעתרכיבהעלאופנייםחשמלייםהיא25קמ"ש.משקל
האופנייםהמרביהוא30ק"גוכןתקרתההספקהמותרהוא250וואט.רכיבהעלאופניים
חשמלייםורכיבהעלקורקינטחשמלימוגבלתלגיל16ומעלה.חובהללבושאפודזוהרבלילה
ולחבושקסדהבעתהרכיבה .





ד.בקנשטיין :הנושאיםשסקרתי,המשטרהלאהצליחהלאכוףאותם. 
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ד.בקנשטיין : שלביבינייםביישוםהחוק:ראשיתאנוזקוקיםלאישורהחוקבמליאתהמועצה.שלבשני,
הכשרתהפקחיםוהסמכתםולאחרמכןהליךפרסוםוסברה.חודשייםמיוםהחלטתהמועצה
אפשריהיהלהתחילבהליךאכיפהשלהתראותומאוגוסטלתתקנסות. 
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ד.בקנשטיין : אנולומדיםאתאופןנתינתהדוחמאחרואיןאמצעיזיהוילאופניים.דוחותידניים,מסופונים.
בודקיםמולמשרדהתחבורה,מילאון. 






ד.בקנשטיין : החוקקבע,שמבצעהעברהצריךלהזדהותבפניהפקח,להציגתעודתזהות.ישסמכותעיכוב
למפקחעדבאשוטרואםמדוברבקטיניםעדבואההורים.החוקגםקבעכיישזכותלהוציא
אווירמהגלגליםעלמנתלקרקעאתהאופניים. 
 המלצתנו:הקמתועדתהיגוילחינוךוהסברה.מתחוםחינוך,נוער,דוברות,עירללאאלימות
ושיטורקהילתי,עלמנתלאגםאתכלהכוחותולהתעסקיותרבמודעותוחינוךמאשרבעצירהשל
ילד. 

ישלהגדירלפקחיםכלליהתנהגותמולהילדים. 
י.לוי :

ד.בקנשטיין : מועצהמקומיתשוהם,רשאיתלבחורלאכיפתעברותתעבורה,בכפוףלנוהלארצי.הנוהלכבר
בידנו.ראשהרשותרשאילהסמיךפקחיםלשםאכיפה. 
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ד.בקנשטיין:

יו"ר :

ד.בקנשטיין:

ד.רבינוביץ:

ד.בקנשטיין:

ד.רבינוביץ:

יו"ר:

ד.רבינוביץ:

ג.רבינוביץ:

א.כהן:

יו"ר:


גובההקנסברמההארציתטרםנקבע .
בתקנותהתעבורהלאנקבעגובההקנס? 
לא.





איזהרשויותמיישמותאתהתקנות? 
כלהרשויותכרגעמחויבותעפ"יחוק. 
אזלמהמביאיםלדיוןבמליאה? 
 כיבמסגרתההסדרה,הרשותהמקומיתצריכהלהחליטאםהיאמיישמתאתהחוקאולא.יכולה
להחליטשלא. 
אול יכדאילחכותולראותאתיישוםהחוקברשויותאחרות,ללמודמהםאתהמשמעויות. 
אבלישחוק. 
מדוברבביטחוןשלאנשים. 
 בכדישנוכללשלוחפקחיםלקורסהסמכה,צריךלהחליטשמיישמיםתחילהאתהחוק.לאחר
קבלתתעודתפקח,יוחלבתהליךהסברה,התראות,טלפוןלהוריםבכלהחודשייםהראשוניםורק
מהחודשהשלישייינתנוקנסות. 
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ד.רבינוביץ:

ג.רבינוביץ:

ד.רבינוביץ:

א.פטיגרו:

יו"ר :

ד.שטיניג:

ד.רבינוביץ:

אםילדיברחמהפקחותגרםתאונה? 
אותודבר,אםמשהובורחמשוטרורץלכביש,ישחוק. 
מדוברבילדים. 
 מישאחריחודשייםשלהטמעהנוסעבניגודלחוקובהפקרות,לאצריךלהיותסלחנייםכלפיו. 
מהגםשאנונותניםפתרון,שביליאופנייםבכלהישוב. 
תושביםמצפיםלאכיפה,תקראובפייסבוק .
מבקשתלהצביע.לעניותדעתי,ישלתתזמןולראותאחרישלושהחודשיםמהקורהבמקומות
אחרים.חלילהאםילדיםיהרגווידרסו.מהגםשאיננייודעתמהגובההקנסומהןסמכויות
העיקוב. 


ע.אלראי:

ד.רבינוביץ :אנימסבירהלמה,ילדיםיכוליםלהיהרג. 

גםהולכירגליכוליםלהיהרג. 
ע.אלראי:

 אנחנוננחהאתהפקחיםלאלרדוףאחריילדים.אפשרשנקבלעדכוןלאחרקורסהכשרת
יו"ר:
הפקחים. 

הצבעה:

בעד:-11 גילליבנה,שמעוןאלבז,אבימשיח,אליכהן,חניקרס,גלעדרבינוביץ,ערןאלראי,אשרפאהן,אלי
יפרח,אביאלטלף,יוסילוי. 

נגד:2-דפנהרבינוביץ.איתןפטיגרו–מסתייגבהיבטההחמרה,מבקשלאכוףמהיוםהראשון. 

למהלהתנגדלסכנתנפשות .

מחליטים
מחליטים לאשר היערכות לתחילת האכיפה לפי חוק האופניים .
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סעיף  6לסדר היום:
תב"רים
י.שטרסברג : 
א .שכונת רקפות – פיתוח ()380:סה"כ עלות הפרויקט לחכ"ל:37,995אלפי.₪מצ"במאזןהפרויקט
שהתקבלמהחכ"ל.בנוסףלכךהוצאותישירותשלהמועצהבסך352אלפי.₪סה"כההוצאה38,347
אלפי.₪
ב .מקורות מימון חיצוניים:דייריםישירותלחכ"ל:6,433אלפי.₪(הוצאהוהכנסהשלאנכללה
בתב"רזה).משרדהתחבורה:350אלפי₪(הוצאהוהכנסהשלאנכללהבתב"רזה).סה"כ:6,783
אלפי₪למולתב"רקודם.
ג .עלות הפרויקט למועצה:עלותהפרוייקטשלהמועצהעבורהחכ"ל:31,212אלפי.₪עלותישירה 
שלהמועצה:352אלפי.₪סה"כסכוםתב"רמעודכן:31,564אלפי .₪
ד .מקורות מימון התב"ר:היטלסלילתרחובותכללי:2,065אלפי₪-ללאשינוי.קרנותפיתוחבגין 
שכונתרקפות:29,499אלפי .₪
ה .הוצאות התב"ר:עבודותקבלניותמועצה:352אלפי₪-ללאשינוי.עבודותקבלניותחכ"ל:31,212
אלפי.₪תוספתבסך1,530אלפי.₪סה"כ:31,564אלפי.₪
הערה:במסגרתהוצאותהפרו יקטבוצעותשתיותלאישירותבשכונהבהיקפיםמשמעותיים(תשתיות
על).עיקרההוצאהקירתמךמעללנחלביתעריףשגובלבשכונהכ"א,בהיקףשלכ–2.4מלש"ח.
במסגרתפיתוחשכונהכ"אתיעשההתחשבנותבגיןהוצאהזו.מקורהמימון:קרנותפיתוח .

 .2נגישות כללית לבי"ס רבין ()659:תקציבלביצועעבודותנגישות(כללי)בבי"סרבין.תקציבבסך110,000
.₪מקורהמימון:משרדהחינוך .

 .3נגישות כללית לבתי ספר שונים ()623:תקציבלביצועעבודותנגישות(כללי)בבתיהספר:צוקים,
יהלום,ניצנים,אבניהחושןוהתיכון.העברתתקציבהנגישותהפרטנישלבי"סאבןחןלתב"רנפרד
(.)660מדוברבעדכוןסכוםהתב"רומוסדותהחינוך–הפחתהשל450אלפי₪מקרנותהרשות.
מקורהמימון:משרדהחינוך–550,000.₪ק.ע.פ.–הפחתהבסךשל450,000 .₪

 .4נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן ()660:תקציבלביצועעבודותנגישות(פרטני)בבי"סאבןחן.נגישות
פרטניתמקבלתתקצובממשרדהחינוךהכוללגםמעלית.הפרויקטתוקצבבתב"ר623ומועברלאישור
בתב"רנפרדבסךשל450,000₪.בשלבזה ועדלאישורהתקציבע"ימשרדהחינוך,מקורהמימוןהוא
מק.ע.פ.מקורהמימון:ק.ע.פ–450,000₪.

יו"ר:

 מדוברבילדנכהבביתהספראבןחןואנועפ"יחוקחייביםלהתקיןמעלית.כלהמימוןמגיע
ממשרדהחינוך .


 .5גן ילדים בכרמים – תכנון ()600:ביטולהתב"רוהעברתולתב"רבניית2כיתותגןבשכונתכרמים(.)617
מוחזרלק.ע.פ.סךשל150,000₪ומוקצהמק.ע.פ.לתב"ר617סךשל80,355.₪

 .6בניית  2כיתות גן בשכונת כרמים ()617:עדכוןהתב"רלסךשל2,200אלפי.₪ישנהתוספתמימון
ממשרדהחינוךבסך119,645₪(ביסוס,מרחק,מיזוגאויר).סה"כמימוןמשרדהחינוךבסך1,602,027
.₪תוספתמימוןמק.ע.פ.בסך80,355.₪מקורהמימון:משרדהחינוך:1,602,027₪בתוספת
119,645₪.ק.ע.פ:597,973₪בתוספת80,355₪ .
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יו"ר:

.8

.9



יהלום שלב ג' ()450:עדכוןתקציבהפרויקטלסךשל7,000אלפי₪,דהיינוהקטנהבסך50אלפי.₪
שינוייםבמקורהמימון:משרדהחינוךהכירבתוספתתקציבבגיןתשתיותהיקפיותבסךשלכ–1
מלש"ח.בשלבזהמתוקצבעלידו712,692.₪בהתאםלמפורטלעילמימוןקרנותהרשותקטןבסךשל
762,692₪וסךהשתתפותק.ע.פ.יעמודע"סשל890,123.₪תקציבמשרדהחינוךיעמודע"סשל 
6,109,877,₪דהיינותוספתשל712,692₪(תשתיותהיקפיות).מקורהמימון:משרדהחינוך:
6,109,877₪בתוספת712,692₪.ק.ע.פ.890,123:₪בתוספת762,692 .₪

 מגיעציוןלשבחלגזברהמועצה,עלהתנהלותמקצועית:הוגשהלמשרדהחינוךבקשהלמימון
תשתיותהיקפיותבביתהספריהלוםובגיןזאתהכירולנובתוספתתקציביתבסך1,000,000₪על
קירותהתמך.דברהמאפשרלהקטיןאתההשתתפותק.ע.פבפרויקט. 

שדרוג מוסדות חינוך )648( 2017:עפ"יתוכניתהפיתוח,תקציבשדרוגמוסדותחינוךיעמודבשנת,2017
ע"סשל2,200אלפי.₪עדהיוםאושרתקציבבסך1,150אלפי.₪מובאלעדכוןתוספתבסך1,050אלפי
₪.מקורהמימון:ק.ע.פ. 

חידוש גינות ציבוריות ( )649:עדכוןהתקציבלסך1,300אלפי₪.תוספתבסך300אלפי.₪בהתאם
לתוכניתהפיתוח .2017


 .10מועדון גמלאים (: )661הרחבתמועדוןהגמלאים.תוספתשטחשלכ–220מ"ר.מיועדלחדרפעילות
גדול(אומנויות),חדרפעילותנוסף,חדראוכל,שירותיםומשרד.בשלבזהמבוקשלאשרתקציבבסך
1,388אלפי₪ עפ"יתקציבממפעלהפיס.הערכהשתידרשתוספתתקציביתשבין100ל–150אלפי.₪
יאושרכאשרתהיינהתוכניותסופיותוהמועצהתקבלכספיםשלק.ע.פ.מקורמימון:מפעלהפיס.(אמת
מידה) .

 רובהשימושבסטודיולאומנותע"יהגמלאים,הרעיוןלהצמידאותולמועדוןהגימלאיולאלפצל
יו"ר:
אתהפעילותלשנימקומות. 

האםישחשיבהעלביתמלון? 
י.לוי :

במסגרתתוכניתהמתאר,במע"רהדרומילהוסיףלתב"ע. 
יו"ר :

מציעלהביאאתהשרשיכוללתתתקציבנכבד. 
י.לוי :

מציעלהביאגםאתטרם(מרכזרפואהדחופה).ללאעלות,ישלדאוגרקלמקום. 
א.יפרח:

בבקשה,תבדוק.מוכניםלתתמקום. 
יו"ר :

 .11מחשבים למוסדות חינוך (: )662אישורתקציבבסך400אלפי.₪בהתאםלתוכניתכוללתלמחשבים
למוסדותחינוךלשנת.2017מקורהמימון:מפעלהפיס.(אמתמידה) .

 .12מלגות לסטודנטים (: )663אישורתקציבלמלגותסטודנטיםבסך100אלפי.₪תמיכותמפעלהפיס(אמת
מידה),למימוןמלגותלסטודנטיםבהיקףשל10,000₪לסטודנט.צפי,30מלגות.המלגותיינתנוב–2018
מתקציבזהומהתקציבהרגיללמלגות.

 .13סטודיו לאומנות כותר פיס ()612:במסגרתהרחבתמועדוןהגמלאיםיעבורהסטודיולאומנותלמועדון
הגמלאים.לכןמבוקשלבטלפרויקטזה.מקורמימון:החזר500אלפי₪לק.ע.פ.
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 .14מגרש אתלטיקה ()664:התקציבשלמ.מ.שהםבפרויקטהואבסך1,650אלפי.₪מבוקשלאשרבשלב
זהתקציבבסך1,000אלפי.₪יתרתהתקציבתאושרלאחרשהמועצהתקבלהיטליהשבחה.מקור
המימון:ק.ע.פ.

 .15נגישות אקוסטית ללקוי שמיעה בבית הספר רבין ( :)665תב"רשאושרוהגיעאתמול,מבקשלאשר.
מקורמימון30,000₪ממשרדהחינוך.סה"כיעמודהתב"רע"ס₪ 30,000



מחליטים פה אחד
לאשר את התברים הבאים:
.1משכונת רקפות – פיתוח ()380:תוספתתקציבבסך1,529,829₪:מקורמימון:השתתפותבעלים 
סה"כיעמודהתב"רע"ס31,564,000.₪
 .2נגישות כללית לבי"ס רבין ()659:תקציבבסך110,000.₪מקורהמימון:משרדהחינוך .
סה"כיעמודהתב"רע"ס110,000₪ 

 .3נגישות כללית לבתי ספר שונים ()623:הפחתהבסך450,000₪מקרנותהרשות.סה"כיעמוד
התב"רע"ס550,000₪. 

 .4נגישות פרטנית לבי"ס אבן חן ()660:תקציבבסך450,000₪מקורמימון:קרנותהרשות.סה"כ
יעמודהתב"רע"ס450,000₪
 .5גן ילדים בכרמים – תכנון ()600:הפחתהבסך150,000₪מקרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס
0 ₪

 .6בניית  2כיתות גן בשכונת כרמים ()617:תוספתתקציבבסך119,645₪מקורמימון:משרדהחינוך 
תוספתתקציבבסך80,355₪.מקורמימוןקרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס2,200,000₪. 

 .7יהלום שלב ג' ()450:תוספתתקציב712,692₪מקורמימון:משרדהחינוך.הפחתהבסך762,692₪
מקרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס7,000,000₪. 

 .8שדרוג מוסדות חינוך )648( 2017:תוספתתקציבבסך1,050,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
תוספתתקציבבסך41,500₪.מקורמימון:משרדהחינוך.סה"כיעמודהתב"רע"ס2,241,500₪ 

 .9חידוש גינות ציבוריות ( )649:תוספתתקציבבסך300,000₪.מקורמימון:קרנותהרשות. 
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,300,000₪.
 10מועדון הגימלאים – הרחבה ()661תקציבבסך1,388,000₪.מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמוד
התב"רע"ס1,388,000 .₪
מחשבים מוסדות חינוך ( ) 662תקציבבסך400,000₪.מקורמימון:400,000₪.סה"כיעמוד
.11
התב"רע"ס400,000₪.
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 .12מלגות לסטודנטים ( ) 663תקציבבסך100,000₪.מקורמימוןמפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס
100,000₪. 

 .13סטודיו לאומנויות כותר פיס ( )612הפחתהבסך500,000₪מקרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס
500,000₪.
 .14מגרש אתלטיקה (:)664תקציבבסך1,000,000₪.מקורמימון:קרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"ר
ע"ס1,000,000₪.
 .15נגישות אקוסטית ללקויי שמיעה – בי"ס רבין ( )655תקציבבסך30,000₪.מקורמימון:משרד
החינוך.סה"כיעמודהתקציבע"ס30,000₪. 

ע.אלראי:

יו"ר :

ע.אלראי:

יו"ר :


האםהתיכנוןבפרויקטנגישותהושלם? 
כלהתכנוןהושלם. 
האםאפשרלהציגלנובמליאההבאה? 
כמובן 

סעיף  7לסדר היום:
סגירת תב"רים
י.שטרסברג :נוספותב"ריםמשנת2016לסגירההמתבססיםעלהדוחהכספילשנת2016. 

 .1שדרוג מבנה דת : )525( 2014-2015תוספתתקציבבסך133,254₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,033,254₪ .

 .2הצטיידות מוסדות חינוך :)523( 2014תוספתע"ס11,121₪מקורמימון:קרנותהרשות.סה"כ
יעמודהתב"רע"ס281,121₪ 

 .3שדרוג מוסדות חינוך )484( 2013:תוספתתקציבע"ס11,133₪מקורמימון:קרנותהרשות
סה"כיעמודהתב"רע"ס2,067,133₪ 

 .4בריכת שחייה ( :) 243תוספתבסך129₪.מקורמימון:קרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס
3,400,129₪. 


מחליטים פה אחד
לאשר את סגירת  28תברים 8 .תב"רים בעודף 4 .תב"רים בגירעון ו 16 -תב"רים באיזון.
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סעיף  8לסדר היום:
ועדת קשרי חוץ
החלטותהוועדהכדלקמן :

יו"ר:


מועדי נסיעה
מס"ד שם המשלחת
16-23.4.17
נבחרת הרובוטיקה ביה"ס רבין
1
5-12.8.17
שבט עמית צופי שוהם
2
5-12.8.17
שבט ראם צופי שוהם
3
10-14.9.17
משלחת שגרירים צעירים
4
2-12.8.17
משלחת אהאוס שוהם
5
23.5-1.6.17
עמותת השחייה שוהם
6
2-9.7.17
מועדון כדורגל שוהם
7
3-9.4.17
דוליארט  -מרכז חמש למחול
8
19-24.7.17
שוהם בשיר
9

10
סה"כ

מכבי שוהם כדורסל

ארץ יעד
ארה"ב -יוסטון
שבדיה
שבדיה
סנט פטרסבורג
גרמניה
איטליה
ספרד
איטליה
לטביה (ריגה)

טורניר -30.7 -1
4.8.17
טורניר  6-11.8.17 - 2ארה"ב

סכום מבוקש ב  ₪ -אישור
16,500
15,000
6,000
8,000
4,000
5,000
5,000
10,000
5,000
15,000
5,000
6,000
5,000
5,000
0
11,000
5,500
5,500

20,000
100,500

הערות
מימון מנטור מלווה וסיוע לתלמידי הקבוצה
ג'מבורי  -סבסוד למשפחות ולמדריכים ועזרים ייצוגיים
ג'מבורי  -סבסוד למשפחות ולמדריכים ועזרים ייצוגיים
תמיכה לתכניות וצוות מלווה
תמיכה לתכניות וצוות מלווה
מחנה אימונים  -מימון איש צוות ומתנות למארחים
השתתפות בנסיעת מנהל מקצועי ,סבסוד הנחות ומתנות לאירוע
מימון המלווים (  2,800יורו לפי שער )3.907
מימון מלווה  -מנצח  +תלבושות

8,000
60,000

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום  28.3.17



סעיף  9לסדר היום:
תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה בארנונה ,תיקון מס'  3תשע"ז ) 2017
אחתלמספרשנים,שרהפניםמתקןתקנה,בדברמבצעלביצועהנחותעלחובותישנים.כלהשנים
לאוראחוזיגבייהגבוהים,איןחובותמרוביםלמועצה. 
במועצהפועלתוועדתהנחותאשרעושהעבודתהבצורהמצוינתוהמלצתוועדתהכספיםלהמשיך
באותהמדיניות. 

יו"ר:

מחליטים פה אחד
מתן הנחות בארנונה יינתנו ע"י המלצת ועדת כספים ובאישור המועצה .


סעיף  10לסדר היום:
מינוי חברים בוועדת כספים.
יו"ר:



מבקשיםלמנותאתמראיתןפטיגרו,כחברבוועדתהנחות.במקומושלמריאירורדילאורנסיעתו
לחו"ל.מודהלועלעבודתובוועדה. 
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מחליטים פה אחד
למנות את מר איתן פטיגרו כחבר בוועדת כספים .

סעיף  11לסדר היום:
עמידתה של הרשות כרשות יציבה
יו"ר:

מבקשלעדכןכישוהם,סווגהכרשותיציבהלשנת2017לאורעמידהבקריטריוניםשלמשרד
הפנים. משמעותהדברכיהרשותתזכהלהקלותבדיווחיםעלפעילות2017. 




סעיף  12לסדר היום:
שונות
א.יפרח:

בעבר ,בוועדתתיכנוןובנייהעלהנושאהבריכות.מרפטיגרוכיהןכיו"רוחבריהוועדההעלוהצעה
עלהיטלהשבחהעלהבריכותועליותגג.משמעותהדברתוספתמסבמכירהבערךשל50,000-
60,000₪.בהחלטתנוהסתמכנועלהמלצתיועמ"ש,בכדילהטיבעםהתושבויצאבדיוקהפוך.
כעתתושביםהמעונייניםלמכוראתהבתים,מתקשים. 

יו"ר :

איפרח:

זההחוק 

יו"ר :

א.יפרח:

יו"ר:

אאלטלף:

יו"ר:

א.יפרח:

יו"ר :

א.פאהן:





בדיעבדהיועמ"שהטעהאותנו. ביקשנוממנולבדוק,רצינולהקלעלהתושבים.אםזההחוק
מבקשלהחזירלוועדהלדיוןחוזר. 
להחזירחזרה,זהלבטלתב"ע.כאשרמוכריםביתישתוספתזכויות. 
זהלאמענייןאתהתושב. 
 משמעותביטולהתב"ע,שכלמישירצהלהגישבקשהלעלייתגגאובנייתבריכה,יידרשלעשות
תב"עשתעלהלועשרותאלפישקליםוגםחושףאתהמועצהלתביעותירידתערך .
 בעברחלגםעלמרתפיםופתרוזאתברשויותאחרותע"יחיוברקבבניהבפועלולאבמכירה. 
איןאפשרותכזו.מחרנחליטשמוסיפיםזכויותבניהלווילות30-40מ"ר,רובהאנשיםלאיוציאו
זאתלפועל.אבלקיבלוזכויות .
זהלאאותודבר.כיהכרחתאותילשלם. 
זהאותודבר. 
לאאותודבר. 
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א.פטיגרו:

יו"ר :

אפטיגרו:

א.יפרח:

יו"ר :

א.פאהן:

א.פטיגרו:

גרבינוביץ:


יו"ר :

י.שטרסברג:

ג.רבינוביץ:

יו"ר :

ג.רבינוביץ:

הרעיוןהיהלעזורלתושבויצאשפגענובווזולאהייתהכוונתנו.אניכןחושבשברכותשחייה
צריכותלהישארבתב"עועליותגגלא. 
לחצימשוהםישאפשרותלעשותעליותגגלפיתב"עותישנות. 
זההגיעלאורבקשותמשכונהא',לרובםגגותרביץוהמימושלארלוונטי. 
לאהגיוני. 
זהמוסיףערךבמכירה. 
מצריךבדיקהמשפטיתולהביאלדיוןאתעו"דיובלגלאון. 
 אנחנולאמתעסקיםבהשבחה.הנושאהגיעלפתחנודרךבריכותהשחייהבבתים.להחילעלעליות
גגלאנכון,זהרקגרםלנזקכלכלי. 
 מבקשלעלותאתנושאמכרזלמערכותמידערשותי.מדוברבמערכתמידעשנועדהלשרתאת
הרשותושתהיהפתוחהלתושבים, תיתןכליםשאינםקיימיםבמערכתהנוכחית.בקשתישההליך
הנוכחייהיהשונהמהליכיםקודמיםשנעשובשקט.אשמחעםוועדתהמחשובוחברימליאהשזו
מומחיותםיתנומהידעשברשותםויתרמולנושא. 
מדוברבמערכתחדשההנותנתמענהרחבלכללאגפיהמועצהכוללראשהרשותולארקלמחלקת
הגבייה.לראשהרשותולמנהליהאגפים,תינתןהאפשרותבכלרגענתוןלדעתמהקורה .
ביקשתיממנכ"להמועצהלהובילאתהנושא. 
ישבתיעםמנכ"להמועצהוסוכםשנכניסלמערכתגםבי.אי. 
זהרקחלקמהצרכים. 
הנושאהועברלטיפולמנכ"להמועצהבשיתוףועדתמחשוב. 
המערכתמידעצריכה לשרתאתכלאגפיהמועצהולארקאתהגזברותכמוכןישלחשובעלעשר
שניםקדימה. 
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ריכוז החלטות :


נושא

מס'
1

אישור פרוטוקולים

 2נתוני פע"ר לחודשים 1-
 3/2017והמלצות
להמשך/ביטול סגירת
שערים.
 3 דוח כספי תאגיד לחינוך
שוהם2016 -
 4עדכון תקציב -2017
משלחת הרובוטיקה תיכון
שוהם.
 5 היערכות לתחילת האכיפה
לפי חוק האופניים
 6תב"רים
7
 8
 9
 10
 11

סגירת תב"רים
ועדת קשרי חוץ
תקנות הסדרים במשק
המדינה ( הנחה בארנונה)
מינוי חברים בוועדת
כספים
עמידתה של הרשות
כרשות יציבה

החלטה
לאשרפרוטוקולמליאה3/2017מיום22.3.17 
לאשרפרוטוקולמליאהשלאמןהמנייןמיום22.3.17חמש
לאשרפרוטוקולמליאהשלאמןהמנייןמיום22.3.17חכ"ל
לאשרפרוטוקולמליאהטלפונימיום4.4.17
לאשרסגירתמחסוםצפונילשלושהחודשיםנוספים,בתנאי
שתתקיםשמירהבמחסוםהדרומיע"ישומר:ביןהשעות1:00-
5:00לפנותבוקר.
לאשרדוחכספיתאגידהחינוךשוהם2016-
מחליטיםלאשרעדכוןתקציב2017–משלחתהרובוטיקהשל
תיכוןשוהם
מחליטיםלאשרהיערכותלתחילתהאכיפהלפיחוקהאופניים .
לאשראתהתב"ריםהבאים,380:,659,623,660,600,617
,450,648,649,661,662,663,612,664.665
לאשראתסגירתהתבריםהבאים:,525523,,484243.
לאשרפרוטוקולועדתקשריחוץמיום28.3.17
מתןהנחותבארנונהיינתנוע"יהמלצתועדתכספיםובאישור
המועצה.
למנותאתמראיתןפטיגרוכחברבוועדתכספים. 
עדכון


תמההישיבה. 
















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

דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 

25





