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אישור פרוטוקולים.
הערכות לשנה"ל תשע"ח.
פטור מאגרות והיטלים לרמ"י בגין עבודות פיתוח ותשתית בשכונה כ"א.
הקצאת קרקע.
אישור הסכם-השכרת משרדים קומה ג'.
תב"רים.
שונות 




יו"ר:



ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה. 
 בפתחהישיבה,מבקשלברךאתמרגלעדרבינוביץואיתןפטיגרו,ביוםהולדתשמחובהמשךעשייה. 

סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים
יו"ר:



מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהומליאהשלאמןהמניין,מיום 13.6.17 

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה ומליאה שלא מן המניין מיום .13.6.17
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סעיף  3לסדר היום:
פטור מאגרות והיטלים לרמ"י בגין עבודות פיתוח ותשתית בשכונה כ"א.
יו"ר:


ג.רבינוביץ:

יו"ר:

א.פטיגרו:

יו"ר:

בחודשיםהאחרוניםבמקביללעבודתהתיכנון,כנגזרתשלעבודתהתיכנוןהמפורט,נערךחישוב
שלתכניתהפיתוח. 
מעטדירותיחסית,עלשטחגדול לפיתוח,הכוללאתפארקיערשוהםויציאותלכבישיםחדשים.
היהחשובלנולבצעאתחישוביהתיכנון.מוצעכאןתקציברעיוניחזוילשכונה. 
 בעברבשכונתרקפות,אזורתעשייהוכרמים,עבדנולפיהכנסותמהיטליהפיתוח,משוםשעלות
העבודותבפועלהייתהיותרנמוכהמהיטליהפיתוח. 
בשכונהכא'המצבהפוך.קרי,סךכלהגבייה,הכנסההצפויהמהיטליפיתוחנמוכהיותר
מתקציבהפיתוח,לאורתשתיותעל.המטרה,בכפוףלאישורהמליאה,שהמינהליסכםאיתנואת
התקציבויעבודאיתנועלבסיסהוצאות.התקציבגובהמראשבמכרז,בחלוקהלמספרהמגרשים
ובעצםמתקצבאותנולפיעלויותהפיתוחעדלתוםהפרוייקט. 
מהשאומרשהשכונהשתוקםתעלהאתמחיריהדירותבשוהם. 
לאבהכרח.ככלשמעליםאתעלותהפיתוח,מחירהקרקעיורד. 
80%מחירלמשתכןודירהלהשכיר,ו20%משווקלשוקהחופשי. 
לצורךהעניין,אםמחירליחידתקרקע100₪ותקציבהפיתוח50,₪אזמחירהקרקע50,00₪.
אםמחירהקרקע60₪,אזתקציבהפיתוחיורדל40-.₪ 


ד.פרומוביץ :הנושאאושרבוועדתכספים.אנחנובאומדןבסך296,000,000₪.אםהיינומתבססיםעלאגרות
והיטלים,היינומכניסיםסךשל180,000,000₪ומכאןהפער. 
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יו"ר:

כלחישובהאגרותוההיטליםמחושביםלפימחירקרקעבנויולפיכללהמטריםבנייה(100%
ניצולשלכלזכויותהבנייה),היינומגיעיםלגבייהשל-180,000,000₪,בעודשהאומדנים
הכולליםאתכלתשתיותהעל,הםבסךשל-296,000,000₪. 


ד.רבינוביץ :המינהלמתחייבלממןאתכלהפיתוחוהתשתיותברמההגבוה? 

ד.פרומוביץ : ישדבריםשאינםנכלליםבהיטלהפיתוחשלנו,כמוגשרים.אוטרנדחדששנכנס,אנויכולים
לקבלתקציבחדשעלעבודותבמגרשיםחומים(דבריםשנוספו)ולכןישפערים.אנובמשאומתן
והמינהלבודקאתהתיכנון.בכלמקרהב-180,000,000₪איאפשרלפתחאתהשכונה. 

ד.רבינוביץ :80% מהשכונהזהלאלשוקהחופשיאלארקלדיורלמשתכןוהמדינהמחליטהמייגורשם. 

א.פטיגרו :רקזכאיםשלמשרדהשיכון. 

מתוךסךהזכאים,זה20%בניהמקום. 
יו"ר:

עדייןמחירלמשתכןבשוהם,יהיהביןהגבוהיםבארץבפרויקטיםשלמחירלמשתכן. 
א.פטיגרו:

ד.רבינוביץ :לאידעתיש80%-מחירלמשתכן.הייתיבטוחהשרק20%-,זופעםראשונהשאנישומעתאת
זה. 

א.פטיגרו :שנהשלמהאנומדבריםעלזה.מדוברבזוגותצעיריםשבוניםאתביתםהראשון. 

ד.רבינוביץ :הבנתישקודםכלזהמיועדלבניחמישיםללאדירה. 

א.פטיגרו :לאמדוברבמחירמטרה. 

ג.רבינוביץ :מחירלמשתכןבשוהםיהיהגבוהיחסיתלשארהמקומות .

ד.פרומוביץ :לאמדוברעלאז רחיםהקוניםמחירלמשתכןבקריתמלאכי.מדוברבאוכלוסייהשונה.יתרעלכן 
 יכוללהיווצרמצבשגםאלהשיזכובמחירלמשתכן,לאיוכלולשיםאתההוןהעצמיהראשוני
והדירותיצאולשווקבשוקהחופשי. 

הרבהדירותבנות150מטר,עלותםגבוההולאבטוחשיצליחולהימכרבדיורלמשתכן. 
יו"ר:
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ד.פרומוביץ :בעמוד3 למסמכיםמצורףתקציב,ניתןלראותשירדנולרזולוציותנמוכות.לאורהפערים,מליאת
המועצהמתבקשתלאשרפטורמאגרותוהיטלים. 
במקוםלעבודלפיאגרותוהיטלים,ניתןפטורונעבודעפ"יתקציבמולרמ"י. 
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א.אלטלף:

ד.פרומוביץ:

ד.רבינוביץ:

י.שטרסברג:

יו"ר:

הקבלןבעצםמשלםלרמ"יוזומשלמתלנו. 
לפיתקציבשאושרמראש. 
בציפייהשרמ"ייאשרלנוהכלולאיבקשלרדת. 
הםמחויבים .
לאבהיקףהזה,יותרקטן,אבלבטחשלאפחותמ-180,000,000₪.ישכאןהוצאותשרמ"יעצמו
כפהלביצוע,כמו:העתקתקומקורות,כביש.444 
אנחנודאגנולתקציבכמו:שיפורשדרותעמקאיילון,גשרהולכירגלליערשוהם,שצ"פמזרחי,
10,000,000₪ועוד. 


ד.רבינוביץ :מהצפוילהיבנותשם? 

מרכזספורטאתגרי,מרכזמבקריםובסיסיציאהלרוכביאופנייםועוד. 
יו"ר:
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יו"ר:

א.פטיגרו:

ג.רגב:

יו"ר:


מבקשלאשרפטורמאגרותוהיטליםולנהלמשאומתןעםהמינהלבכדילגבשאתתקציב
הפיתוח. 
 מבקשלצייןאתעבודתושלמהנדסהמועצהיעקבירקוני,עלעבודהאינטנסיביתוירידהלפרטי
פרטיםבחודשיםהאחרונים. 
 אניעובדתעםהרבהרשויותוחייבתלצייןשלאנתקלתיבירידהלפרטיםעםחשיבהמעמיקה
לצורכיהתושביםובאכפתיותכפישבאהלידיביטויבפרויקטזה. 
משרדפזכלכלה,ליווהאתעירייתהרצליה,בהסכםהמסגרת.משרדשמאיםויעוץכלכלימוביל
בארץ,וסייעלנובמטרהלקדםולעזורבמו"ממולהמינהל. 

מחליטים :
לאשר פטור מאגרות והיטלים והמשך במשא ומתן עם רמ"י בגיבוש תקציב הפיתוח.
סעיף  2לסדר היום:
היערכות לשנת הלימודים תשע"ח
יו"ר:

 כדרכנו,בישיבתמליאהחודשיולי,אנומציגיםהיערכותלשנה"להבאה.עבודהשהחלהעוד
מחודשינואר,בונפתחהרישוםלגנ"יובתיספר.בוצעושיבוציםוניתןמענהלכלבקשהוערר
שהוגש.כידוע,כתוצאהמקיטוןבשכבותהגילהנמוכות,אנועושיםכלשביכולתנולשמורעלתקן
הכ יתותבכמותתלמידיםאופטימלית.הדבריבואלידיביטויבשימורמספרגנ"י,למרותשישכ-
80תלמדיםפחותלעומתשנתתשע"ז .
 המשמעות,מחירתקציבישידוןבישיבתתקציבמילואיםבספטמבר. 
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א.ביטון:

ראשיתאסקורמספרנתוניםעלתכניתקיץ.2017פעילותתוססתעםהרבהילדיםבמסגרות
שהוצעו.עדהיוםעדייןבאיםהוריםלרשוםאתילדיהם,דברהמצביעעלשביעותרצון
מהמסגרותהמוצעות. 




א.ביטון:


 להלןמערכתגנ"יושיבוציםלשנתתשע"ז.ניתןלראותחיתוךלפיגילאים,בנים,בנותומספר
התלמידיםהסופי. 
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א.ביטון:

ח.קרס:

א.ביטון:


א.פטיגרו:

א.ביטון:

ח.קרס:

א.ביטון:


תחזיתמצבתתלמידיםלשנתתשע"ח:לצערי,המספריםגםבבתיהספרהיסודייםהולכים
וקטנים.שכבותהגילהבוגרעובריםלעליסודיושכבותהגילהצעירנכנסותליסודי.ביתספר
צוקיםבשניםאחרונותעם2כיתותבשכבתגילבלבד. 
למהלאלהעבירמביתספררביןלאבןחן,צוקיםבויש2כיתות?כלשנהזהחוזרעלעצמו .
 מעבירים.נעשוויסותים.העברנותלמידיםמכרמיםלבתיספרמרוחקים,למרותשביתספררבין
קרובאליהם. 
 תסתכליעלהויסותיםבביתספרניצנים,עשינומאמץלפתוחשתיכיתותלמרותשמספר
התלמידיםלאמצדיק. 
 כלהילדיםמשכונתכרמים,נרשמובביתספראבןחן,למרותשביתהספרהקרובזהביתספר
רבין .
לאפשוטאנחנומתמודדים. 
בבנייןברחובהמצפה,2תלמידיםשעברולגורבכרמים,נרשמובביתספררבין,למה? 
משוםשבביתספררביןיש71תלמידיםובכדילפתוח3גנ"יעפ"יתקןנדרשלישרקו. 
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א.ביטון:


יו"ר:

א.ביטון:

א.כהן:

א.ביטון:

יו"ר:

ח.קרס:

יו"ר:

א.כהן:

יו"ר:

א.אלטלף:

יו"ר:

א.אלטלף:

א.ביטון:

יו"ר:




 בביתספריהלום,מספרהתלמידיםנשארפחותאויותרעםאותהכמותתלמידים,כוללכיתות
החינוךהמיוחד. 
בביתספרשלהבתנעשהפילוחלפיתושביחוץמולתושבישוהם,בניםובנות.כ400-תלמידים
בביתספרשלהבת. 
האםאיןכיתתליקוילמידה? 
ישכיתתליקוילמידה,עם5תלמידיםכרגע.עוליםלכיתהי'. 
כמהכיתותז'בשלהבת? 
שתיים.אחתבניםואחתבנות.55תלמידיםבשכבה. 
בשלהבתכיתותקטנות.15בניםו-26בנותבשכבהז'משוהם.41משוהםמתוך55. 
האםלאנערךמכרזלהוצאתביתספרשלהבתלניהולחיצוני? 
היהמכרזובוטלע"יועדתמכרזים,לאורהצעתיחיד. 
היושתיהצעותואחתמהןנפלה. 
נדוןבישיבההבאהונערךלמכרזחדש. 
זוהייתהטעותלבטלאתהמכרז .
מקוויםשישתתפובשנית. 
אורטקיבלוהמלצהשלהרבסתיו. 
לאקיבלתיכלהמלצהמהרבסתיו. 
להבאבשביללהתרשם,מומלץלצורךהתרשמותלהזמיןלמכרזאתמנהליהרשתות. 
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א.כהן:

ש.אלבז:

א.ביטון:

זהבדיוקמהשביקשתימסגןהגזברלעשות,ולאנעשה.כלהמכרזנעשהבצורהחפוזהללאכל
הכנהמוקדמת. 
כמהתלמידיםסיימוללמודבשלהבת? 
במחזורתשע"ז55תלמידיםסיימובשלהבתו53-תלמידיםסיימומחוץלשהם.מחזורקודם
קצתיותר.מחזורכיתהט'קצתפחות.מחזוריםי'יא'יב'הרבהיותר. 


ביתהספרלאהיהצריךלקוםמלכתחילה .
אכהן:

ג.רבינוביץ:  מישאשם,זהרקההורים.מעדיפיםלשלוחאתהילדיםללמודמחוץלישוב:לקוםבששבבוקר
ולחזורבשבעבערבהביתה. 

אנייודעמהזהביתספרחילוני,באתימשם. 
א.כהן:

מהעושיםעםביתספריהלום,35-36תלמידיםבכיתה? 
יו"ר:

יששתיכיתותלאתקניותואנילאיכולהלפתוחעוד.אםנקבלמעל361תלמידיםנפתחעודכיתה
אביטון:
לאתקנית(11כיתות). 

כמהתלמידיםבכיתה? 
אאלטלף:

35-36. 
אביטון:

מבחינתמשרדהחינוךהיינוצריכיםלהיותעם9כיתות. 
יו"ר:

מההפתרוןשלכיתותלאתקניות? 
י.לוי:

הפוך.כיתותלאתקניותזההפתרון.במקום38-39תלמידיםבכיתהנהפוךל35-36תלמידים
אביטון:
בכיתה.עםכיתהנוספת,למרותשמשרדהחינוךלאאוהבאתזה. 

בביתהספרהיסודיאבניהחושן,יש2כיתותעם50תלמידים:25תלמידיםבכיתה. 
יו"ר:
בדמוקרטי20תלמידיםבכיתהא'? 

 לאכולםרשומים,ממתיניםלאישורמחבלמודיעין.במועצתחבלמודיעיןלאמשחרריםתלמידים
א.ביטון:
כבעבר,ישעדייןערעוריםשהוגשולוועדתעררבמשרדהחינוך. 

כמהבכיתהא'בקשת? 
יו"ר:

בכתהא'29תלמידים. 
א.ביטון:

א.אלטלף :כמהדתייםוכמהלא? 

11ממלכתידתיוכלהשארחילוניים. 
א.ביטון:

לאמסתדרליממוצעתלמידיםבכיתה. 
יו"ר:

יכוללהיות.אתזהלאבדקתי. 
א.ביטון:

כלהכיתותנעותסביב30תלמידיםוהממוצערשום34תלמידים.בביתספרצוקים466תלמידים,
יו"ר:
זאתאומרת14כיתותולא12. 
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א.ביטון:

יו"ר:

א.ביטון:


יו"ר:

א.ביטון:

יו"ר:

אכהן:

א.ביטון:

י.שטרסברג:

יו"ר:

אביטון:

י.שטרסברג:

אביטון:

יו"ר:

א.ביטון:

יו"ר:

הממוצעיםלאנבדקו,מתנצלתמחראשלחטבלהמעודכנת. 
לאעובריםאתה-29תלמידיםבכלהכיתות. 
כמהסה"כתלמידיםלעומתשנהשעברה? 
איןליאתהנתוןכרגע,לאנמצאבטבלה. 
עדייןישרישומיםוהדבריםמשתנים(בעיקרמכיתותד'ומעלה.) 
בתיכון,המספריםלאמשתנים.מתווספתכיתתתקשורת,בחינוךמיוחד. 



למהכיתהיא'מחולקתל-12כיתותבעודישבהפחותתלמידיםמכיתהי'? 
זהההרכבשלביתהספר. 
ישלזהמחיר. 
כתהתלמידיםבכיתהי'? 
360תלמידים+8בחינוךמיוחדבכיתתתקשורת .
הממוצעבתיכון,יותרנמוךמיהלום. 
דורשבדיקה.זהלאצריךלהיותכךבכיתהיא' 
אלונתוניםשביתהספרהעביר. 
גםכיתהי'לאהגיוני.10כיתותל-360תלמידים. 
בגללכיתתחינוךמיוחדעם8תלמידים. 
מבקשלבדוקהיתכנותלפתיחתכיתהי'נוספתובכיתהיא'להורידכיתה. 
ייבדק. 
מבקשלקבלנתוניםיותרמסודרים 
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אביטון:




עדכוןמסגרותחינוךמיוחדעםמסגרותחדשות. 
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א.ביטון:


ח.קרס:

א.ביטון:

א.כהן:

א.ביטון:


תוכניותמובילותגנ"י–שתיתוכניותחדשות"מוזהבאהלגן",תוכניתשהוכנסהבעקבותשנת
האומנויותאשרבאהלקדםאומנותבגנ"יותכנית"ישראלחוגגת"70. 
לאורניסיוןמוצלחשלתכניתרובוטיקה,הוכנספיילוטגםבגניחובהבחט"צ. 
שלושהגנ"יקיבלוהסמכהלרשתהירוקה. 
 בבתיהספר:הוראתלמידה,העוסקותבפדגוגיהחדשנית,הובלתשינויופיתוחשפהשלצוותי
הוראה.תכניתמפרס-מודלישוביבהובלתשינוי,שייכותוזהות,קשרהורהתלמידועוד.כיתת
העתיד-כיתהמשתנה. 
מהעםשינוימבנהמערכתהחינוךבביתספריהלום? 
לקחנויועצתאירגונית,דליתשטאובר,שנפגשתעםצוותיההוראהוהמנהלותשקשוריםלתהליך.
כוללעםהנהגתהוריםוועדתחינוך.נמצאיםבשלבבחינתהנתונים.המלצותיוגשובהמשך. 
האםזהיהיהלשנתהלימודיםהבאה? 
לא.אםכן,אזלשנתתשע"ט. 
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אביטון:


חינוךחברתיערכי-70שנהלמדינתישראל.תרומהלקהילה,מחויבותאישית–הוספולתלמידי
כיתותי'עודכ3-שעותלתלמידים.שיחפתוחומשתףעםהורים. 
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א.ביטון:


יו"ר:

א.ביטון:

יו"ר:


א.ביטון:

יו"ר:

א.ביטון:


קידוםהישגים- לקחנועלעצמולשיםבמרכזאתהנושא.אניומנהלתמדורבתיהספר,הגב'שירי
עופר,מגיעותלישיבותצוותבבתיהספרכוללישיבתפתיחתשנה,בהאנומעביריםאתהמטרות
שעומדותלנגדעיננו.ישכאןאמירהוהצהרתכוונותלצוותיםשמגיעהישירותמאתנוולאמצד
שלישי. 
 אנחנוצריכיםשהדבריםיהיוכתוביםאצלנו.לעבודעלשיפורהמיצביםוההישגים,תוצאות
המבחניםבמקצועותהליבה. 
המטרהכתובה,הצגתיזאתבנתוניהמיצב,זהגםמהשהוצגלמנהלים. 
 נכוןוצריךלהיכללבמצגתולהעלותבאתרהמועצה,כוללמטרותהחינוךשלאגףהחינוךומועצה
מקומיתשוהם.אםזהלאשם,זהלאקיים.אנולאיכוליםלצפותמבתיהספרלמלאמטרות
שלאכתובות.כולנותמימידעיםשנושאההישגיםהלימודייםטעוןשיפור. 
ביעדיםהמרכזייםלשנתתשע"ח,צריךשכלביתספריכתובאתמטרותיוכוללהישגיםואקלים
ביתספריכתוכניתעבודהסדורה. 
 כחלקמהכנתהילדיםלהישגיות,אנומתגבריםאתהתלמידיםבסלתגבורשלשעותבכדילאפשר
לבתיהספרלתתאתהתגבורים.וזהברורשזוצריכהלהיותמטרה. 
 מצפיםלראותתוכניותעבודהממנהליביתיהספראיךמשפריםבכלמקצוע.בתוכניתהעבודה
יכוליםלהיות:סלתגבור,השתל מויות,מרכזלמידה,שעותפרטניות,ועדהביןמקצועיתועוד.אם
לאתהיהמטרתעלהכוללתתוכניתעבודהסדורה,הסיכוישלנולהשתפרנועדלכישלון. 
עידודתלמידים- איןבתיכוןשוהםסמסטרקיץכברשנהשנייה.משרדהחינוךאינומאשר.אנו
מסיעיםאתהתלמידיםלאזורמרוחקבסכוםסימלי.(כדילגרוםלילדיםלהגיע).נרשמולתכנית
13תלמידים(10מהתיכון+3משלהבת)למרכזלמידהביהודלמשךשלושהשבועותהראשונים
שלהקיץבכדישיוכלולהיבחןשובבבגרותולשפרציונים.התכניתפתוחהלעודתלמידיםוהוצעה
לתלמידים. 
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יו"ר:

בנוסףבחטיבות הבינייםושלהבת,קיבלנושעותשלמשרדהחינוך(תכנית)במטרהלתגבראת
התלמידים,לצעריתלמידיםלאמגיעים.הוריםיודעיםשהילדמקבלבחינםתגבורולאמגיעים. 
הוריםקיבלוטלפוןאישיועדייןאיןמיצוימלא. 
צריךלשלוחחוזרלהורים.מדוברבמשאבנהדרשהולךלאיבודוחבלשחוסרבתקשורתמול
הילדיםוההוריםיפילאתזה.אםיזמנולפגישההורהוילדויסבירולהם,זהיראהאחרת.יתרעל
כןמנהליהתיכוןצריכיםלדווחעלניצולתכנית.איאפשרלהאשיםרקאתההוריםותלמידים
שלאבאים.דווקאהילדיםהאלה,הםהאתגרהגדולשלנו. 





א.ביטון:





















שיפוציקיץ-השקענוכ-2,200,000₪בבטיחותמוסדותחינוך,הכוללים:איטומים,בדיקות
חשמלוקרינה,צביעתבתיהספר,שיפוץחדריספרייהופיתוחחצרמרכזיתבתיכון.צביעה
חיצוניתשלביתספררבין,מוקדיםנוספיםבתיכוןוגנ"י.תוספתפינותפנאיביהלוםושלהבת.
שידרוגחצרותגנ"יובתיספר-הנחתדשאסינטטי.עיצובסביבותלמידהורכישתמזגנים. 
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א.פטיגרו:

א.ביטון:

א.פטיגרו:

א.ביטון:

יו"ר:

























ישלסדרבגנ"יבצוקיםהצללה.אםאיןהצללה,הילדיםמקבליםכוויהמהדשאהסינטטי. 
נקפידעלהצללה. 
במספרגנ"יוחט"ציםישלהסדירגםכיסוייםלגדרות. 
 היוםהגיעהיוטה,הנושאיוסדר.מאזקיבלנועובדתחזוקהבחינוךהדבריםמתפקידיםטוביותר. 
תודהלגב'ביטון. 
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סעיף  4לסדר היום:
הקצאת קרקע

ד.זביב:


א.פטיגרו:

יו"ר:


ד.זביב:

הועברהפנייהלמועצהמעמותתשק"ללהקצותקרקעלשםהקמתביתלחיים,לאנשיםעם
מוגבלויותבשכונהכא'מגרש413 .
 התייחסותמהנדסהמועצה:הקרקעבכתובתהידועהבשכונהכא'כגוש4964בייעודתא413,
כהגדרתומבנהציבורעםהנחיותמדוייקות,ישמשכמעוןלמגוריאנשיםבעלימוגבלויות(24
יחידותדיור)כהגדרתובסעיף188"לחוקתיכנוןהבנייה".הקרקעעברהתהליךהפקעהלפי
סעיפים5-7וסיימההליךשלהקניתבעלותלפיסעיף19,הקרקעבבעלותשוהם.איןמניעה
לקדםהליךהקצאה.הקרקעהמיועדתתואמתאתייעודהוכלולהבמסגרתהפרוגרמההמאושרת
לשטחיציבור. 
החלטתהוועדה:ל פרסםמודעהבדברהאפשרותלהקצאתקרקעהכוללתמודעהעלפנייתעמותת
שק"לעפ"ינוהלמשרדהפנים. 
האםאפשרלהגדילאתהמקום?ל24-יחידות? 
זהכברבפרוגרמה.אולייהיהלנו12לשוהם.לבקשל-24יחידותולבקשאופציהלהרחבהעבור
תושבישוהםבעתיד. 
במסגרתהליךההקצאהתיבחןהאפשרותלהרחיבאתהפרויקטעפ"יהפרוגרמהשתעשהע"י
מהנדסהמועצה. 
בתאריך17.1.17אישרהמליאתהמועצהאתהקצאתהמקרקעיןלצופיםהעבריים–שבטראם
ברחובתפן.בהתאםלנוהלהקצאותקרקע,אנונדרשיםלאישורההסכםבהליךמהירלשנה.
מצ"באישורהיועמ"ש. 
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מחליטים פה אחד :
לאשר פרוטוקול ישיבת הקצאות קרקע מיום  – 27.6.17עמותת שק"ל
לאשר הסכם הקצאת קרקע מיום  – 3.7.17לצופים העבריים -שבט ראם.

סעיף  5לסדר היום:
אישור הסכם -השכרת משרדים קומה ג'.
יו"ר:

וועדתמכרזיםמיום-4.4.17הסמיכהאתהגזברותלנהלמשאומתןעםשוכריםפוטנציאליםל2-
יחידותבקומהג'.נוהלמשאומתןעםמס'מציעים,ביניהם:יניב-מרפאתשיניים,עו"דדביר
לצורךמשרד,חברתקמפוסואיתירוגללצורךמשרד.ההצעההכלכליתהטובהביותרהייתהשל
רובייותםשהציע5,326₪+מע"מ.מדוברעלשטחשל52מ"ר,2יחידותיאוחדולמשרדאחד
ע"חהמשכירובהשקעהמשמעותיתלשדרוגהמשרדשתחזורלמועצהלאחר5שנים.ע"פהנחיית
היועץהמשפטינתבקשנולהביאאתהמלצתנולאישורתנאיההסכםע"ימליאתהמועצה .


א.פטיגרו :האםבגללהשיפוץשלרובייותם,הואמקבללחמששניםשכירות? 

י.שטרסברג :לא.ההסכםאחידלכולם. 


מחליטים פה אחד :
לאשר הסכם השכרת משרדים קומה ג' .
סעיף  6לסדר היום:
תב"רים

יו"ר :מחשביםלמוסדותחינוך- מפעלהפיסאישרתקציבלרכישתמחשביםלמוסדותחינוךלהלןהפירוט :
א .רכישת מחשבים לבי"ס צוקים ()668:תקציבבסך34,960₪.10עמדות.מקורהמימון: 
מפעלהפיס–סךשל34,960 .₪

ב .רכישת מחשבים לבי"ס ממ"ד אבני החושן ()669:תקציבבסך76,912₪.22עמדות.
מקורהמימון:מפעלהפיס–סךשל76,912 .₪

ג .רכישת מחשבים לבי"ס אבן חן ()670:תקציבבסך69,920₪.20עמדות.מקורהמימון: 
מפעלהפיס–סךשל69,920 .₪

ד .רכישת מחשבים לבי"ס יהלום ()671:תקציבבסך115,368₪.33עמדות.מקורהמימון: 
מפעלהפיס–סךשל115,368 .₪

ה .רכישת מחשבים לישיבתי שלהבת ()672:תקציבבסך17,480₪.5עמדות.מקורהמימון: 
מפעלהפיס–סךשל17,480 .₪
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ו .רכישת מחשבים לבי"ס רבין ()673:תקציבבסך27,968₪.8עמדות.מקורהמימון: 
מפעלהפיס–סךשל27,968 .₪

ז .רכישת מחשבים לבי"ס ניצנים (: )674תקציבבסך20,976₪.6עמדות.מקורהמימון: 
מפעלהפיס–סךשל20,976 .₪

ח .רכישת מחשבים לבי"ס שחף-דמוקרטי ()675:תקציבבסך34,960₪.10עמדות.מקור
המימון:מפעלהפיס–סךשל34,960 .₪


רכישת המחשבים (ניידים  /נייחים) מציוד הנלווה עפ"י התוכנית הכוללת של אגף החינוך .סה"כ
תקציבלכללמוסדותהחינוךבסך398,544₪ .

ט .יהלום שלב ג' ( )450 :משרדהחינוךאישרתוספתמימוןלתשתיותהיקפיותלבי"סיהלוםבסך
 595,578.₪בהתאםלכךעודכןתקציבמשרדהחינוךבתוספת 595,578₪והופחתהההשתתפות
מק.ע.פ.בהתאם.סה"כהתקציבהכוללשלהפרויקטלאהשתנה.מקור המימון:משרדהחינוך .

 

מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים הבאים:




א .רכישת מחשבים לבי"ס צוקים ()668:
34,960ש"ח.מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס34,960.₪ 

ב .רכישת מחשבים לבי"ס ממ"ד אבני החושן ()669
76,912₪.מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס76,912₪ 

ג .רכישת מחשבים לבי"ס אבן חן ()670
69,920.₪מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס69,920₪ 

ד .רכישת מחשבים לבי"ס יהלום ()671
115,368.₪מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס115,368₪ 

ה .רכישת מחשבים לישיבת שלהבת ()672
17,840.₪מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס17,840₪ 

ו .רכישת מחשבים לבי"ס רבין ()673
27,968.₪מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס27,968₪ 

ז .רכישת מחשבים לבי"ס ניצנים ()674
20,976.₪מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס20,976₪ 

ח .רכישת מחשבים לבי"ס שחף  -דמוקרטי ()675
34,960.₪מקורמימון:מפעלהפיס.סה"כיעמודהתב"רע"ס34,960₪ 

ט .רכישת מחשבים לבי"ס יהלום שלב ג' ()450
תוספתתקציב595,578₪.מקורמימון:משרדהחינוך.הפחתהבסך595,578₪מקרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס7,000,000₪ 
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סעיף  7לסדר היום:
שונות.
ג.רבינוביץ:

ד.זביב:

ג.רבינוביץ:

יו"ר:

א.פטיגרו:

יו"ר:

ג.רבינוביץ:












בישיבהקודמתביקשנועדכוןעלמחשובעירוניבמשרדיהמועצה. 
במהלךחודשמאיהתקבלהטיוטתמכרזלמערכותגביהוהנהלתחשבונותמהיועץעמיתבר-און,
לאחרהחלטתמליאהכיישלצאתלמכרזלמערכתמחשובעירוניות–ולארקלמערכותגבייה
והנה"ח.נערכהישיבתהתנעהבתאריך23.5.17למכרזמערכותמחשובעירוניות.בישיבהזודנו
עלמערכותמחשובשילוואתהמועצהב-7-10השניםהבאות.החשיבההייתהלאלרכושמערכת
כספיתבלבדאלאמארגשלכליםשישמשואתכללאגפיהמועצהעםמערכותBIמתקדמות
לביצועמעקבובקרהבכלנקודתזמן. 
וועדתמחשובוהיועץעמיתבר-און,שמהוויםחלקמצוותההיגוילמכרז,סיכמנוכיוועדת
המחשובתלווהאתהתהליךותוודאכיהכליםוהמערכותמותאמותלכליםהחדשיםשיובילו
אותנובעשורהקרוב.בדיוןהעלנודרישותשמערכתהמחשובהעירוניתתכלולמערכות מידע
ושירותים שיכללומערכותרכש,גבייה,הנה"ח,משאביאנוש,שכר,נוכחות,הנדסה,רווחהוכו'.
מערכות ניהול שיכללו:מערכת,CRMתהליכיםעסקייםחוציארגון,מחוללדוחות,BIתובנה
עסקית.פורטל ארגוני שיכלול:שירותיםלתושב–רישוםלחינוך,תשלומים,אתראינטרנט
רשותי,רישוםלחוגים,שליחתשובריםבמייל,תיקתושבוכו' .
היועץהתבקשלהמציאמסמךמיפויהצרכיםהמחשובייםשלהמועצהכפישוועדתההיגויביקשה
ומולם–הצגתהפתרונותהקיימיםבשוקאשרנותניםמענהלצרכיםאלו .
אתמולשוחחנועםהיועץבנושאוסיכמנולקבועפגישהעםוועדתההיגוישתתמקדבהגדרת
הצרכיםשלהמועצהושעלפיההיועץימציאאתמסמךהפתרונות .
מבקשלישיבההבאהמפתדרכיםושלביביצוע. 
ישלתכללאתכלעבודתהייעוץללוחזמנים,בכדישנדעשעד31.9.17יהיהחומרמוכןלקראת
המכרז.חייביםלתתמענהלמחלקותהמועצההשונותוהנושאחייבלהיכללבתכניתהעבודהשל
השנה. 
 התרענובתחילתהקיץעלבריכותמתקפלותבגגותהבתיםשגורמותלרעשומסוכנות.מבקש
לצאתבפרסוםואכיפה.הדברמסוכןמאוד.תושביםמרכיביםבריכותבמשקלרבעלמבניםשלא
מיועדיםלשאתמשקליםכאלה.כמוכןמבקשבדיקההאםניתןלהיעזרבחוקהעזר? 
 ראשיתנוציאמודעהבמיידי.בנוסףנבדוקמוליועמ"שאםישחוקארצישאוסרשימושבבריכות
במרפסות. 
איןהרבהבנייניםמשותפים,מציעלשיםמודעותבפתחיהבנייניםבכדיליצורהרתעה. 
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ריכוז החלטות :

נושא

מס'

החלטה

1

אישור פרוטוקולים

2

הערכות לשנת הלימודים
תשע"ז
פטור מאגרות והיטלים
לרמ"י בגין עבודות פיתוח
ותשתית בשכונה כ"א.

לאשרפטורמאגרותוהיטליםוהמשיךבמשאומתןעםרמ"יבגיבוש
תקציבהפיתוח 


4

הקצאת קרקע

לאשרפרוטוקולישיבתהקצאותקרקעמיום27.6.17עמותתשק"ל 

5

אישור הסכם -השכרת
משרדים קומה ג'

לאשרהסכםהשכרתמשרדיםקומהג'. 

6

תב"רים

8

שונות

לאשראתהתב"ריםהבאים:,668,669,670,671,672,673,674
,675450 
לקדםמכרזמחשובמערכותעירוניות. 
לצאתבפרסוםבנושאבריכותמתקפלותעלגגות .

3

לאשרפרוטוקולישיבתמליאהומליאהשלאמןהמנייןמיום 
13.6.17 
מצגת 

לאשרהסכםהקצאתקרקעמיום3.7.17–לצופיםהעבריים-שבט
ראם. 













 
 



 ----------------------  ------------------------
דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 





הערה – מצגת היערכות לשנה"ל מעודכנת הועלתה לאתר המועצה .
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