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סעיף  1לסדר היום


סיכום שנתי  1111-1112עבירות פע"ר.

היו"ר:

א.עוז:


י.לוי :

ר.פרידמן:


א.פהאן:

א.עוז:

א.פטיגרו:

א.עוז:



ביקשתילזמןלכאןאתאיציקעוזורונןפרידמןכדילתתתמונתמצבלסיכום
שנת,9101ישנהירידהמשמעותיתשל21%בגניבותכליהרכבבהשוואה
לשניםעברוובהשוואהלרשויותאחרות. 
מציגאתהנתוניםבעזרתמצגת,אירועיתגובהשלהמשולבתמשנת9100ועד
9101 אפשרלראותשאנומטפליםבהרבהדבריםשמורידיםמהמשטרהוזה
בהחלטמפחיתלהםאתלחץהעבודה.לגביעבירותפע"ראפשרלראות
שקיימתירידהגםבפריצותלדירותוגםבגניבתכלירכב,לשםההשוואהמ–
21גניבותכלירכבבשנת9100ירדנול–02גניבותבשנת,9101הירידה
נובעתמפעילותגלויהשלנובאמצעותניידתשיטורקהילתימתנדבים
והפעלתממחסומים .
אנייכוללהסיקמהנתוניםהללושבשנההבאהתחולירידהנוספת? 
הירידההזולמעשהגרמהלירידהשל11%גםבמשטרה,זאתאומרת
שהמועצהמטפלתבזה,קיימתנוכחותשל92שעותביממהשלשוטרבשהם,
בנוסףפועלתגםיחי'הג'יפיםולמעשההגמישותוהכוננויותהםאלהשנותנות
אתהתוצאותהטובות .
השאלההיאהאםהמענההוארקמהשהצגתםאושבנוסףמרשתיםאת
הישובגםבמצלמות? 
בנוסףלמצלמותשקיימותאנונציבמצלמותנוספותבמסגרת"עירללא
אלימות" .
כמהמצלמותישהיוםבישוב? 
קרובל-51מצלמות .
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ר.פרידמן:

היו"ר:

א.עוז:

א.פהאן:

א.עוז:

ר.פרידמן:

מ.רימון:

א.עוז:

י.לוי:

א.עוז:

מ.רימון:

א.עוז:


היו"ר:

אופיהגניבותגםהואהשתנה,לא"מרוקניםדירה",היוםגונביםטלפונים
ניידים,מחשביםניידיםוכו',ישגםבנינוערשגונביםבשהם .
המשטרהעלתהעלבנינוערשגונביםוהםמטופלים .
מציגנתוניתאונותדרכים,עפ"יהנתוניםרואיםשנוהגיםטובבשהם,נושא
כיבויאשגםמטופל .
בישובישאמבולנסאחדולפעמיםהואלאזמיןלישובכיהואנוסעלערים
אחרות .
נכון,אםישלוקריאהלמקוםאחרהואיוצא,ככההםעובדים .
ישלנוגםארסנלשלמתנדבים,היהמקרהשלאישהשהתעלפהוהזעקנואת
המתנדביםשהגיעותוךדקותוטיפלובה .
האםהמתנדביםמקבליםקורסיםלהכשרה? 
כמובן,ישהכשרותלמתנדבים .
כיצדמטפליםבהפרעותמנוחה? 
בנינוערנמצאיםבגניםואיןמהלעשות,ברגעשישקריאהאנומגיעים .
נושאהשמירהבכניסהלישוב,אנילאמבינהאתהמדיניות .
מעכשיוהשעותהשתנוומתחיליםמהשעה09:11בלילה,השומריםאמורים
להיותבחוץולתשאלאתהנהגים,המערכתשמזההאוטומטיתאתכליהרכב
אמורהלהקלעליהם.דברנוסףשאנימבקשלעדכןאתכם,מהחודשהבאנק'
המשטרהשלנותעבודתחתמשטרתראשהעיןולמעשהאנועובריםממרחב
השפלהלמרחבהשרון,משטרתראשהעיןתטפלגםבאלעדוגםבשוהם
ובסה"כאניחושבשהמעברהזהיעשהלנורקטוב .
מודהלאיציקעוזולרונןפרידמןומצייןשלפעילותההתנדבותיתישתרומה
משמעותיתלירידהבעבירותהפע"ר .



סעיף  2לסדר היום


תכנית הפיתוח לשנת  .1112


היו"ר :


י.לוי :


כזכור,ערכנוואישרנותכניתפיתוחתלתשנתיתשהסתיימהואנו 
מבקשיםלעדכןאתתכניתהפיתוחלשנת9102בתקציבובפרויקטיםשלא
היובתכניתהקודמת,פרויקטיםבתחוםהחינוך–בחט"ביהלוםבניית
אודיטוריום,ספריהוחדרימנהלהובמקבילמתבצעותהשלמותפיתוח.
אולפנא/ישיבהשלהבת–בניהשלבג',מדוברבתוספתשלאגףכיתות
ומעבדות,כרגעישהרשאהלאגףהכיתותוהמעבדותואנומצפיםלהרשאה
נוספתשלבנייתכיתות .
כלתב"רצריךלעבוראתאישורועדתכספים .
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היו"ר:

י.לוי :

היו"ר :


י.לוי :

היו"ר:

ועדתכספיםהיאועדהסטטטוריתרקבעיריות.התב"ריםאושרובהנהלה .
אנימבקששהיועמ"שיבדוקזאת .
היועמ"שיבדוקותינתןתשובה.שדרוגמוס"ח–בכלשנהמאשרים 
בתכניתהפיתוחהקצבה,מערכתבקרתחשמלבבי"ס,משרדירווחהושפ"ח,
התאמותאופקחדשביהלום,חצרלימודיתבבי"סניצניםאנוממתינים
לתקציב,רהוטספריהוחדרימנהלהביהלוםהנגשתכיתהבאבןחןוהנגשת9
כיתותברבין,בנייתמעוןיוםבשכונת"כרמים",איכה"ס–בכלשנה
מאשריםתקציבלשדרוגגינותמשחקיםבשכונותהישנותובנוסףמדרכות
ואספלט .
חייביםלהביאלאישורמליאהאתפרוטוקולועדתכספים .

אםאיןאישוריםמיוחדיםאזאיןצורך.החלפתשעוניםוחידוששעונימים
ברחביהישוב,החלפתצנרתמיםברח'תרשישומרגלית,שדרוגתאורת
רחובות,שדרוגתחנתביתעריף–זהתב"רשיובאלועדתהמועצה,שביל
אופנייםהיקפי,9תב"ריםשלפיתוחשכונותחדשות,אזורתעסוקהצפוני–
ממתיניםלתוצאותמכרזלשיווקמגרשמס'00היזםשיזכהבוישלם
למועצההיטליפיתוחואנונשתמשבזהלפיתוח,מצפיםכיהשנהישווקוגם
מגרשים5ו6ונצטרךלעשותעבודותפיתוחבמקום.שדרוגמט"שאיילון–
אנוצריכיםלשלםאתהחלקהיחסיבהרחבתהמט"ש,הסדרתחנייהבצמוד
למועדוןהצופים,מעגלתנועהברח'לפיד,פסיהאטהומעבריחצייה
מרוצפים,פרויקטיםתחבורתיים,פרויקטגינותקהילתיות,שדרוגקוביוב
ברח'יסמין,הקמתקיוסקושירותיםבגןהחבל.בתחוםהספורט:אולם
ספורטבשלהבת–תב"רמאושר,מתקןגלגיליות–התב"רמאושר,מיזוג
אולמותספורטיהלוםוניצניםכברבביצוע,שדרוגאולמותספורט,הרחבת
חדרכושרכושרבמועדוןהספורט.בתחוםהתרבות:החלפתצ'ילרים
שהתיישנוומבזבזיםחשמל,התייעלותאנרגטיתבביתהתרבות–מייצב
מתח,תב"ר כללי,שדרוגמבניציבורשזקוקיםלשיפוץ,שדרוגמבנידתגם
תב"רכלליושדרוגהמקווה.בתחוםבטחון:הערכותלשע"ח,מל"ח,מצלמות
והמוקד,אולםספורטברביןמצפיםלתקציבמקרןהמתקנים. 
הכנסות:תחזיתלתקבוליםמשיווקיםשליחי'דיור,מסחר,באזה"תהצפוני
שלושהמגרשיםשישווקובמהלךהשנה,מתביעתהמנהלמגיעלנותשלום
שלישימתוךארבעה,אנוצופיםהכנסותגםהשבחותמיזמיםקיימים.טבלה
הבאהמתייחסתלהיטליהפיתוחמהשיווקיםשיצאולדרךבאזוה"תהצפוני
פרויקטכרמיםובניהמקום.טבלהד'–הכנסהמקרנותשונות,טבלהה'–
הכנסותמקרנותהפיתוח,טבלהו'–הכנסותממשרדיממשלה,הראשיהוא
משרדהחינוך.סה"כהכנסותצפויותקצתיותרמ–029מיליון,₪מתוךזה
אנומקציםלשנת9102כ89מיליון,₪הכסףמפיתוחכרמיםיכנסרקבסוף
9102כךשרובהכסףינוצלהחלמשנת9105ועדסוףשנת .9108

עדסוףהשנהיהיוהכנסותשלכ81מיליון₪כשהמסגרתהיא092מיליון.₪ 
י.לוי :
ישלנוכאןיותרמ–61%הכנסותאזלמהצריךלהעלותאתהארנונה? 

י.שטרסברג :התחזיתהכוללתהיא021מיליון₪ועשינותכניתל81מיליון.₪יתרת
הכסףיהיהלתוכניותהפיתוחשלהשניםהבאות.לאניתןלהשתמשבכסף
שלקרנותהפיתוחלתקציבשוטף,מהשמקבליםבשוטףמכסהאתהשוטף
והשוטףלאיכוללכסותאתהפיתוח.הכסףהזהמשמשאךורקלפיתוח. 

מבקשלאשראתתכניתהפיתוחלשנת .9102
היו"ר:
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הצבעה:

בעד :גילליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,דפנה 
רבינוביץ,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלף 

נגד:יוסילוי. 


החלטה 


לאשר את תכנית הפיתוח לשנת .1112

סעיף  2לסדר היום 


דו"ח הביקורת בנושא הניהול הכספי במוסדות חינוך.

היו"ר :

יוסילוי:

כמושאמרתיבישיבתהנהלה,תמיראנימאודמעריךאתעבודתך 
המעמיקהשמאודעוזרתלמוסדותהחינוך .
הדו"חראוילהערכהמקצועיתאךקשהליעםהממצאיםשבדו"חואיאפשר
לעבורלסדרהיום,אניאפרטאתהסיבות :
 יתרותהכספיםבבתיה"סעמדועל0.9מיליון₪שמתוכן761,259₪כספיםשלההוריםשלאהוחזרולהםכדין(עמוד97סעיף.)5
 נעשוקניותבאלפישקליםללאקבלתהצעותמחיר,בביקורתנמצאוהתקשרויותעםאותוספקלאותהעבודהובמחיריםשונים.
 לאנמצאתיעודלביצועביקורותכספייםבבתיה"סלשניםתשע"בותשע"ג.
 לאנמצאתיעודלכךשהמועצהקיבלהדיווחאומשובמהנהלותבתיה"סעלתיקוןהליקוייםשנכללובבדיקותהקודמות.
 במועדהביקורתלאנמצאדו"חכספישלבתיה"ס,מנהלתבי"ס"צוקים"ציינהכיהדו"חהכספישלביה"סלאהוגשבזמןעקבאי
סדרים.
 במועדהביקורתבתיה"סלאהכינותקציבשנתילקראתפתיחתשנה"להמפרטאתכלסעיפיההוצאות.
 נמצאחוסראחידותבתהליכיהרישוםוהגבייהשלהתשלומיםבבתיה"ס. נמצאואיסדריםברישומיהנה"חשלבתיה"סבשנתהלימודיםתשע"ב.מנהלתשלאחדמבתיה"סציינהבתגובתהכיהנהלתהחשבונותבשנים
תשע"אותשע"בלאהתנהלהלשביעותרצונה.עלאףשאגףהתכנוןפרסם
בשנת9111דפיעזרלתכנוןתקציבשנועדולהנהלותבתיה"סכדילסייע
להםבהכנתתכניתעבודהותקציבשנתי.
עםממצאיםכאלהולאאתכולםפירטתי,הדו"חרחוקמלהיות 
משביערצוןומעידעלליקוייםלכאורהבהתנהלותכספיציבורותוך 
התעלמותמנהלים,מועצהמקומיתשהםשקיימת91שנהואנומתגאים 
 בניהולתקיןהאםלזהאנוקוראיםניהולתקיןבמוסדותהחינוך?צרלי 
 שהמבקרכותבבפתיחתעיקריהממצאיםשהניהולהכספיבבתיה"ס 
נמצאומטופלבצורהנאותהובהתאםלהנחיותהמחייבות .

5

היו"ר:


לסיכום,אנימברךאתעבודתושלמבקרהמועצה,מרתמירפוגלואתחברי
ועדתהביקורת,חברתהמועצהמיכלרימוןוחברהמועצהאשרפאהןואני
מקווהשהצוותשישבבישיבהעלתיקוןהליקוייםיעשהמלאכתוכראוי
ונקווהשבשנההבאהנוכללברךעלהמוגמר .

תודהרבה,דרכהשלהביקורתהיאלהציף,להדגישולהבליטדבריםשהם
טעונישיפור,אבלכשמסתכליםעלכללההתנהלותהכספיתשלבתיה"ס
ומביניםשבמספרמצומצםנמצאיםליקויים,אזצריךלהעמידאתהדברים
בפרופורציה.הצוותברשותמנכ"להמועצהומנהלתאגףהחינוךישבועל
הליקוייםואנונעמודעלתיקונםאחדאחד. 

מחליטים פה אחד 


לאשר את דו"ח הביקורת לשנת  1111בנושא ניהול כספי של מוסדות
החינוך.
סעיף  5לסדר היום


אישור תב"רים .


י.שטרסברג :תב"ר202שכ'כרמים–עדכוןהיקףההוצאותסה"כהוא29,211,206,₪
הכנסותהיטליהפיתוחששולמוע"יהמינהלויועברולמועצהבזמןהשיווק,
אנונעבירלחכ"לאתהכספיםלפיהתקבוליםשנקבלבפועל. 

האםפרויקטיםחדשיםהעובריםלחכ"לעובריםאישורכאן? 
א.פאהן:

י.שטרסברג :כן.במסגרתהסכםביןהמועצהלחכ"ל.שדרוגמקווה–קיבלנותקציב
ממשרדהדתות,שכ'רקפותתבר181מעדכניםאותו,התקבוליםשהתקבלו
כברותקבוליםנוספיםשמקבליםמהמינהל .
סגירתתב"רים:מבקשלאשרסגירהשל52תב"רים,5מתוכםהסתיימו
בגרעון,9באיזוןו–26תב"ריםהסתיימובעודף,כלהתב"ריםשהסתיימו
בגרעוןישצורךלאזןאותםומהעודפיםשנשארומבקשלאשרפתיחת
תב"רים–הצטיידותמוס"חתב"ר,591פרויקטיםתחבורתייםתב"ר,592
שדרוגמבנידתתב"ר595ושדרוגמבניחינוךתב"ר.507 

אתסגירתהתב"ריםאנימאשר,פתיחתהתב"ריםאנימתנגד. 
י.לוי :



הצבעה:

בעד :גילליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,דפנה 
רבינוביץ,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלף 

נגד:יוסילוי .
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מחליטים 


לאשר התב"רים עפ"י הפרוט שלהלן:
 .0שכונת כרמים שלב א' ()212:לעדכןאתתב"רשכונתכרמיםשלבא',לסךכוללשל
29,211,206₪.

 .9שביל אופניים היקפי ()291:הגדלתהתקציבב-511אלפי₪ .
מקורות המימון:קרןעבודותפיתוח(כללי):0,511אלש"ח.
הקטנהשל511אלפי.₪
קרןהיטליסלילתרחובות:0,111אלש"ח.
 .1שדרוג מקווה נשים ()515:לשנותאתמקורותהמימוןכךשהתקציבמקרנותהרשות
יקטןבסך011,111₪.סה"כהתקציבלאהשתנהויעמודעל211אלפי .₪
 .2שכונת רקפות-פיתוח (:)281לעדכןאתתב"ררקפות(שלבא'+בניהמקום)לסך
כוללשל92,162,180.₪ 
סגירת תבר"ים
הצבעה:

בעד :גילליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,דפנה 
רבינוביץ,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלףויוסילוי .

מחליטים פה אחד

לאשר סגירת  52תב"רים-להלן:,069,959,956,111,112,198,117,116,122
,125,127,150,159,155,158,175,177,178,172,161,169,161,180,181,186,129
,212,216,218,212,201,205,206,290,299,292,295,297,292,217,216,220,222
,225,227,228,222,259,251,256,275,276,261 .280


פתיחת תב"רים
 .0תב"ר הצטיידות מוסדות חינוך )512( 1112:מהעודףשנוצרמסגירתהתב"רים
בתחוםההצטיידותוהריהוט.מיועדלריהוטמוסדותחינוךבשנת9102סךשל961
אלפי .₪
 .9תב"ר פרוייקטים תחבורתיים )512( 1112:מהעודףשנוצרמסגירתהתב"ריםשל
פרויקטיםתחבורתייםסךשל21אלפי.₪מיועדלמימוןפרויקטיםתחבורתיים
ברחביהישוב .
 .1תב"ר שדרוג מבני דת )515( 1112:מהעודףשנוצרמסגירתהתב"ריםבתחוםדת.
מיועדלשדרוגמבנידתבשנת.9102סךשל051אלפי .₪
 .2שדרוג מוסדות חינוך )515( 1112:מהעודףשנוצרמסגירתהתב"ריםשלשדרוג
ובינוימוסדותחינוך.תוספתבסך111אלפי₪.סה"כהתב"ריעמודע"סשל211
אלפי.₪מיועדלשדרוגמוסדותהחינוךבשנת .9102
7


הצבעה:

בעד :גילליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,דפנה 
רבינוביץ,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלף 

נגד:יוסילוי .



מחליטים 

לאשר פתיחת תב"רים (.)515 ,515 ,512 ,512




סעיף  5לסדר היום 


עדכון הסכם ניהול מועצה – חכ"ל ,שינוי דמי ניהול.
היו"ר:

א.פאהן:

היו"ר:



אנומבקשיםלעדכןאתשיעורדמיהניהולשלהחכ"למ5.5%ל– .6%
היקףעבודותהפיתוחהצפויותב–9102קטןונחוץלשמורעלרמתההכנסות
שלהחכ"לכדישתוכללעמודביעדיהתקציב. 
מהתוקףההסכםהזה? 
עדמתישמשניםאותו,אפשרלאשרלשנתיים .
מחליטים פה אחד 


לאשר עדכון הסכם ניהול מועצה – חכ"ל שינוי דמי הניהול של חכ"ל
מ –  5.5%ל – .7%

סעיף  7לסדר היום

הסכם הלוואה בין המועצה לחכ"ל.


היו"ר:

אנומבקשיםלאשרהלוואהלחכ"לבסך0,251,111₪עבורפרויקטלהרחבת
חדרכושרוהתייעלותאנרגטית,מדוברעלהחזרלתקופהשל01שנים .


י.שטרסברג :כנראהשניתןשנהאחתגרייס .

מהיהמטרהשהמועצהמבצעתאתההלוואהולאהחכ"ל .
א.פאהן:
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היו"ר:

לחכ"לישקושילאשרהלוואותולכןהמועצהעושהזאתבשבילה.בנוסף ,
ישיתרונותלביצועהפרויקטבאמצעותהחכ"לשגםמחזיקהומתפעלתאת
מועדוןהספורט.אנוכמובןנביאאתהתב"רלאישורונציגאתהפרויקט .


מחליטים פה אחד 


לאשר הסכם הלוואה בין המועצה לחכ"ל.


סעיף  8לסדר היום


מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים  -עדכון .



היו"ר:

י.לוי:

אנימבקשלאשראתהרשימההמעודכנת .
היותואניחברבהרבהועדותואנייו"רועדתביקורת,אנימבקששבתאגיד
חינוךתחליףאותירחל .


היו"ר:

י.לוי:

נציגךבתאגידהחינוךהואחברמועצהבהתאםלהרכבהדירקטוריון .
אשר,מכיווןשאתהחברבוועדתכספיםעפ"יחוקאתהלאיכוללהיותחבר
בוועדתביקורת .


היו"ר:

א.פטיגרו :בוו עדתמלגותמנהליחידתנוערוצעיריםצריךלהיותמוזמןבאופןקבוע .




הצבעה:

בעד :גילליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,דפנה 
רבינוביץ,אשרפאהן,אלייפרח,אביאלטלף .

נגד:יוסילוי .

אנונבדוקאתזה .

מחליטים 


לאשר את עדכון מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים לרבות מנהל
יחידת הנוער כמוזמן קבוע בוועדת מלגות עפ"י הפירוט הבא:
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שהם  -ועדות המועצה -שיבוץ חברים ינואר 1112
שם
הועדה
תכנון ובניה:
מליאה
תכנון ובניה:
ועדת משנה

הנהלה

מכרזים

הרכב
יו"ר – גיל ליבנה 

 11חברי מועצה
יו"ר – "שהם שלנו":אלי כהן 

"שהם שלנו" 
חבר:איתןפטיגרו 
 "שהם בתנופה"
חבר:דפנהרבינוביץ 
"יחד"
חבר:אשרפאהן 
"עתיד לשהם"
חבר:יוסילוי 
 
יו"ר – גיל ליבנה
איתןפטיגרו 
"שהם שלנו" :
שמעוןאלבאז 
מיכלרימון 
אליכהן 
חניקרס 
"שהם בתנופה":גלעדרבינוביץ 
דפנהרבינוביץ 
ערןאלראי 
"יחד" :אשרפהאן 
אלייפרח 
"מאמינים בשהם":אביאלטלף 
יו"ר – "שהם בתנופה" :דפנה רבינוביץ
"שוהם שלנו"
חבר:אליכהן 
"יחד"
חבר:אלייפרח
"מאמינים בשהם"
חבר:אביאלטלף 
"עתיד לשהם"
חבר:יוסילוי 
 

מל"ח

יו"ר – גיל ליבנה

מס'
חברים
 01 מהנדסהמועצה

מזכיר

מהנדסהמועצה
5

מנכ"ל

גזבר 
יועץמשפטי 
מבקר המועצה 

מנהלתקציבים
וחוזים

רכזתמכרזיםוביטוח 
יועץמשפטי 

נציגתציבור: 
זיוהשביטלובסקי

קב"ט 
ע'קב"ט

עובדיהמועצהלפי
תפקידם .
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5

מוזמנים קבועים
מהנדסהמועצה,מרכזת
הועדהלתכנוןובניהיועץ
משפטי,נציגיממשלה
מרכזתהועדה 
יועץמשפטי

הערות
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שם הועדה
בטחון

הרכב
יו"ר" :שהם שלנו"  :רונן פרידמן
"שהם שלנו"
חבר :מתיברוך
חבר:דודשלטון 
חבר:ירוןהררי 
חבר:אבישי 
חבר:אבישטרית 
"שהם בתנופה":
חבר:איתןבליימן 
חבר:בבר-אלברטבןשטרית 
חבר:ישראללוי 
"יחד":
חבר:אסףגרונדמן 
חבר:אליסיגמן 
"מאמינים בשהם"
חבר:גידיבארי 
"עתיד לשהם"
חבר :יחזקאליצחקי

ביקורת

הנחות
בארנונה

מס'
חברים

מזכיר
קב"ט

מנהלתאיכותהסביבה 
רכזמצילה 
מפקדהמשטרה 
נציגיממשלה. 
משהשיבר–מ.כיתת
כוננות .
מוטיחזקיה-יח'ג'יפים .
עזראמזרחי–יח'ית"מ .


מוזמניםקבועים :
עזריאלבלומנקרנץ 
גרשוןברקוביץ–נציג
מד"א 
ירוןמרלה

נציגיהסיעות:
חברימועצה
אונציגיציבור
בעליניסיון
בביטחון.

מנכ"לאונציגו

גזבר 
מבקרהמועצה 
מנהליםבתחומי
הביקורת

01

יו"ר " -עתיד לשהם :יוסי לוי
"שהם שלנו"
חבר:מיכלרימון 
"יחד"
חבר:אשרפאהן 

יו"ר – "יחד"  :אלי יפרח

מוזמנים קבועים

הערות

1

9

מנייןחוקי:
חברמועצה
אחד,יועץ
משפטיוגזבר.

מנהלתמחלקת
גביה

"עתיד לשהם"
חבר:יוסילוי
חבר:מנהלארנונהישראל 
חבר:יועץמשפטי 
חבר:מנהלתמח'רווחה 
ועדת ערר
בארנונה

תמיכות

יו"ר – "שהם שלנו"  :עו"ד רובי ניתאי
"שהם בתנופה"
חבר:הראלכהן 
"יחד"
חבר:רו"חציוןאמסלם 
"מאמינים בשהם"
חבר:עו"דשגיאאוירבך 
"עתיד לשהם"
חבר:פרופ'אריהסובר

יו"ר – "יחד"  :אלי יפרח
גיל ליבנה ,ראש המועצה
"שהם שלנו"
חבר:חניקרס
"שהם בתנופה"
חבר:ערןאלרואי 
"יחד"
חבר:אשרפאהן 
"מאמינים בשהם"
חבר:אביאלטלף 
"עתיד לשהם"
חבר: יוסילוי

שגיתצוערפלג

מנהלתמחלקתגביה 
גזבר

הוועדהמונה1
חברים 
ו–9ממלאי
מקום

גזבר

יועץמשפטי
גזבר 







נוכחותיועץ
משפטי-חובה.

5

6

11

הרכב

שם הועדה
ועדת
תמיכות
מקצועית

מנכ"ל 
גזבר 
יועמ"ש 

מנגנון

יו"ר" -שהם שלנו"  :גיל ליבנה
"שהם שלנו"
חבר:איתןפטיגרו 
"שהם בתנופה"
חבר:גלעדרבינוביץ
חבר:מנכ"ל,שיאברהמי 

ועדות בחינה
למכרזי כ"א

מלגות

ועדת תרבות


נציג מועצה :
גילליבנהראשהמועצה(לעובדים
סטטוטוריים) .
שיאברהמי,מנכ"להמועצה(לכליתר
העובדים) .
נציגי ציבור:
אבנרצוק 
שמואלרז 
זיוהשביטלובסקי 
יו"ר – "שהם שלנו"  :חני קרס
"שהם שלנו"
חבר:מיכלאבני 
חבר:אילןשבתאי 
חבר:איריסציון 
חבר:אסנתבןארויה 
חבר:שושחימי 
"שהם בתנופה"
חבר:מוטיחיזקיה 
חבר:טליבהט 
חבר:עמיתשניצר 
"יחד"
חבר:אשרפאהן 
חבר:אלייפרח 
מאמינים בשהם"
חבר:מריםתורג'מן 
"עתיד לשהם"
חבר:רחלגבאי 
יו"ר – "שהם בתנופה"  :סוזי בר
"שהם בתנופה"
חבר:אראלהחמו 
חבר:אורליקיים 
"שהם שלנו"
חבר:מיכלרימון 
חבר:חניקרס 
חבר:עידיתהופמן 
חבר:אפרתבר 
חבר:משהתורג'מן 
חבר:ליאורהרוזנמן 
"יחד"
חבר:איציקאלול 
חבר:אבירןשלי 
"מאמינים בשהם"
חבר:מריםתורג'מן 
"עתיד לשהם"
חבר:דרורוינשטיין

מס'
חברים
1

מוזמנים קבועים

גאולהבוקובזה  מנהליתחומים: 
מ.אגףחינוך 
מ.מח'ספורט 
מ.יח'הנוער 
מנהלתמשאבי יו"רועדעובדים
אנוש

9

9

מזכיר



01

01



מנהלתמשאבי
אנוש



ממוניםעלידימשרד
הפנים.

מנהלתאגף
חינוך

גזבראונציגו, 
מנהלתמחלקתרווחה 
מנהליח'הנוער 









מנהלתתחום
תרבות

מנכ"לחמש








הערות
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שם הועדה
ועדת נוער
וצעירים

שמות
והנצחה

הרכב

מס'
חברים

יו"ר – " שהם שלנו"  :איתן פטיגרו
"שהם שלנו"
חבר:יפעתליכטרמן 
חבר:תומרקלס 
חבר:נועהמנשה 
חבר:דבורהסתיו 
חבר:איתןמרטון 
"שהם בתנופה"
חבר:עמרידליהו 
חבר:אראלהחמו 
חבר:איתןבליימן 
"יחד"
חבר:מושיקוחנן 
חבר:אביפרקש 
מאמינים בשהם"
חבר:אביעדהומינר 
"עתיד לשהם"
חבר:רחלגבאי 

נציגי נוער
יו"ר – מאמינים בשהם"  :אבי אלטלף

01

5

מזכיר

מוזמנים קבועים

מנהליחידת
הנוער

מנהלאגףחינוך 
מנכ"לחמש 
מנהלתרווחה 
מנהליבתי"ס 
מפקדמשטרה 
מנהלתתכניתעל"א 
יו"רהנהגותבתי"ס 
מנהליח'הנוער

מנהלתאגף
איכה"ס

רכזתמתנדבים 
מהנדסהמועצה

הערות

"שהם שלנו"
חבר:אושרהוסרמן 
"שהם בתנופה"
חבר:אמירלבונטין 
"יחד"
חבר:דודובןאמו 
עתיד לשהם"
חבר:יחזקאליצחקי 
תחבורה
תנועה
ותמרור
(כולל
תחבורה
ציבורית)

יו"ר – "שהם בתנופה"  :ערן אלראי
"שהם שלנו"
חבר:עזריאלבלומנקרנץ 
חבר:אילןשבתאי 
חבר:חנןזיו 
חבר:יאירורדי 
חבר:אופירבדנני 
"שהם בתנופה"
חבר:אביהרוש 
חבר:איתןבליימן 
חבר:יעקבשטדלר 
"יחד"
חבר :
חבר :
מאמינים בשהם"
חבר:יעלדהן 
"עתיד לשהם"
חבר:אריהאהרון

מהנדס
01

מנהלתחזוקה 
מנהלתשתיות 
יועץתנועה 
קב"ט 
נציגיממשלה 
נפתליפניני 
נחמיהחזן 
נציגמשטרה .
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שם הועדה
ספורט ואורח
חיים בריא

הרכב
יו"ר – "שהם שלנו"  :שמעון אלבאז
"שהם שלנו"
חבר:אופירבדנני 
חבר:ארזסרי 
חבר:אילןסויסה 
חבר:סיגלשידלו 
חבר:אילןאופק 
"שהם בתנופה"
חבר:איילתמיר 
חבר:יובלבןזאב 
חבר:עדיגרושקה 
"יחד"
חבר:אסףגרונדמן 
חבר:איתןבליימן 
מאמינים בשהם"
חבר:יצחקליכטמן 
"עתיד לשהם"
חבר:דרורוינשטיין 



רווחת
הגמלאי

מס'
חברים

יו"ר " -שהם שלנו" אבי משיח
"שהם שלנו"
חבר:אסתרגרייצר 
חבר:מרגליתלוי 
חבר:משהלהט 
חבר:אברהםבןקימון 
חבר:זיוהשביטלובסקי 
"שהם בתנופה"
חבר:שטדלריעקב 
חבר :
"יחד"
חבר:אלברטסיון 
חבר:מושיקוחנן 
מאמינים בשהם"
חבר:שלמהבקיש 
"עתיד לשהם"
חבר:אסנתפרץ

 01

01

מזכיר
מנהלמחלקת
ספורט

מנהלתרווחה

הערות

מוזמנים קבועים
מנכ"לחמש, 
מנהלתאגףחינוךוקהילה .

נציגת מורים לחינוך גופני:
עינת מיטל 















רכזגמלאים
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הרכב

שם הועדה
מטה אס"א
(אלכוהול
סמים
ואלימות) 

יו"ר – "שהם שלנו"  :גיל ליבנה

מס'
חברים
12

"שהם שלנו"
חבר:עידיתהופמן 
חבר:רחליליסטנברג 
חבר:אבילוי 
חבר:איילפרוסט 
חבר:רןמאיר 
"שהם בתנופה"
חבר:איתןבליימן 
חבר:טליבהט 
חבר:יעלשילדהאוז 
"יחד"
חבר :
חבר :
מאמינים בשהם"
חבר:משהבוקובזה 
"עתיד לשהם"
חבר:רביבבןאשר 


ועדת הקצאות
קרקע
מקצועית

מנכ"ל 
גזבר 
מהנדסהמועצה 
יועמ"ש 

ועדה לשימור
מבנים
ואתרים

יו"ר – "שהם שלנו"  :גיל ליבנה

מזכיר

הערות

מוזמנים קבועים

מתאמתהמאבק מנהלתאגףחינוךוקהילה 
מנכ"לחמש 
בסמיםותכנית
עירללאאלימות  מפקדתחנתהמשטרה 
עו"סנוערוצעירים 

עו"סנערותוצעירות 
קב"טהמועצה 
מנהליחידתהנוער 


2

רכזתפרויקטים
חכ"ל 

מנהליםרלוונטים 

5

מהנדס 
המועצה 

מנהלתיחידהסביבתית 


זימוןלכל
חברי
המועצה 

"שהם שלנו"
חבר:מיכלטוכלראהרוני 
"שהם בתנופה"
חבר:רוניקינדרמן 
"יחד"
חבר :
מאמינים בשהם"
חבר:עודדפישר 
"עתיד לשהם"
חבר:יחזקאליצחקי
דת ותרבות
בצוותא

יו"ר – "יחד" :אשר פאהן
מ"מ יו"ר" -מאמינים בשהם" :יעל
באוואר





5

אתיגרוס 

נאוהשפיצר 

"שהם שלנו"
חבר:אליכהן 
"שהם בתנופה"
חבר:נתיפריד 
"עתיד לשהם"
חבר:יחזקאליצחקי 
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שם הועדה
קש"ח
ומשלחות

פורום תכנון

פורום
פיתוח כלכלי

הרכב
יו"ר – פלג רשף

מס'
חברים

מזכיר

01

צ'רילקמפר

מנהלתאגףחינוך 
מנכ"לחמש
מנהליח'הנוער.

מהנדס
המועצה

מנהליחידהסביבתית

"שהם שלנו"
חבר:יהודהלוין 
חבר:עופרדליות 
חבר:דנישפירו 
חבר:אראלהחמו 
חבר:איילפרוסט 
"שהם בתנופה"
חבר:עופררק 
חבר:רוניליפץ 
חבר:יעלשילדהאוז 
"יחד"
חבר:מיכלבריעיש 
חבר:יוסיזעירא 
מאמינים בשהם"
חבר:יצחקדהן 
"עתיד לשהם"
חבר:יוסימוצפי 
יו"ר – "שהם שלנו"  :איתן פטיגרו

01

"שהם שלנו"
חבר:מיכלטוכלראהרוני 
חבר:ורדסלומוןממן 
חבר:חייםלשם 
חבר:ברוךאלישיב 
חבר:ניסיםהדס 
"שהם בתנופה"
חבר:חננאלמקלב 
חבר:טליבהט 
"יחד"
חבר:אשרפאהן 
חבר:אלברטסיון 
מאמינים בשהם"
חבר:שמוליקגולדברג 
"עתיד לשהם"
חבר:אריהאהרון 


יו"ר – "שהם בתנופה"  :דפנה רבינוביץ

 01

"שהם שלנו"
חבר:איציקשמעון 
חבר:איציקחממי 
חבר:ערןקוזניצקי 
חבר:אלדדבןמשה 
חבר:פולצוקר 
חבר:ניסיםהדס 
"שהם בתנופה"
חבר:עמיתשניצר 
חבר:אראלהחמו 
"יחד"
חבר:נתיפריד 
חבר:רפישליו 
מאמינים בשהם"
חבר:שמוליקגולדברג 
"עתיד לשהם"
חבר:רחלגבאי

הערות

מוזמנים קבועים

מנכ"ל 
חכ"ל 
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שם הועדה
רווחה
ושירותים
חברתיים

איכות
הסביבה

הרכב

מס'
חברים

יו"ר – "שהם שלנו"  :אלי כהן
"שהם שלנו"
חבר:הדסלהט 
חבר:רקפתסיטון 
חבר:רינהפטיגרו 
חבר:יהודהלוין 
חבר:איציקפיינברג 
"שהם בתנופה"
חבר:אורליאורן 
חבר:חדווהגולדמן 
חבר:אילןרואי 
"יחד"
חבר:מיכלפרוכטר 
חבר:שונמיתוייס 
מאמינים בשהם"
חבר:משהבוקובזה 
"עתיד לשהם"
חבר:אהובהזברגר 



 01















"שהם שלנו"
חבר:חנןזיו 
חבר:אילןשבתאי 
חבר:יאירורדי 
חבר:יפעתליכטרמן 
חבר:רוניקינדרמן 
"שהם בתנופה"
חבר:חננאלמקלב 
חבר:דודובר 
חבר:מאירשמעוני 
"יחד"
חבר:דודפילוסוף 
חבר:דניברסלוואר 
מאמינים בשהם"
חבר:יצחקליכטרמן 
"עתיד לשהם"
חבר:רחלגבאי 


נציגי אירגוני סביבה



מנהלת
רווחה

מוזמנים קבועים
מנהלאגףחינוך
מנכ"לחמש 




יו"ר – "שהם שלנו"  :מיכל רימון


מזכיר

הערות

 01


מנהלתהאגף נציגארגוןארצישלשמירת
איכותהסביבה
לאיכות
הסביבה











נציג המשרד להגנת הסביבה
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שם הועדה
כספים

הרכב
יו"ר – "יחד" :אשר פאהן
גיל ליבנה  ,ראש המועצה

מס'
חברים
6

מזכיר
גזבר

הערות

מוזמנים קבועים
מנכ"ל

"שהם שלנו"
חבר:יוסיאגסי 
"שהם בתנופה"
חבר:יובלבןזאב 
"מאמינים בשהם "
חבר:שגיאברנוי 
"עתיד לשהם"
חבר:דורוןגנץ 
ועדת
השקעות
מקצועית

גזבר 
מנהלחוזיםוהתקשרויות 
רו"ח

 1

גזבר 

חינוך

יו"ר – "שהם בתנופה"  :גלעד רבינוביץ

01

מנהלתאגף
החינוך



מנהלייחידותהמשנהבחינוך

"שהם שלנו"
חבר:אופירבדנני 
חבר:יהודהגרוסמן 
חבר:חגיתסלומון 
חבר:שושחימי 
חבר:גיאסגל 
חבר:אור-לילהט 
"שהם בתנופה"
חבר:דרורזעירא 
חבר:עמרידליהו 
"יחד"
חבר:יהודיתפרקש 
חבר:אילתחדד 
מאמינים בשהם"
חבר:רותמאירי 
"עתיד לשהם"
חבר:רחלגבאי 

נציגי הנהגות הורים
–יו"רהנהגותהוריםבבתיספר 
 
 2נציגי נוער ממועצת הנוער

קניות /רכש
ובלאי
ועדה
מקצועית

מנכ"להמועצה 
גזברהמועצה 
יועץמשפטי 
מנהלתרכש 

מנהלתהרכש
2

מנהליםרלוונטיםבתחומי
הרכש 
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שם הועדה
וטרינריה –
ועדת משנה
איכ"ס
מחשוב

הרכב

מס'
חברים

מזכיר

ועדת משנה מקצועית תמונה ע"י ועדת
איכה"ס

 5

מנהלתאגף
איכ"ס 

יו"ר – "שהם בתנופה"  :רן לרר

5

מנמ"ר

מנכ"ל ,
גזבר, 
מנהלתאגףחינוך
מנהלתרכש, 
רחלטנא–מנהלתמחשוב
מוסח 

איתןבליימן 
עופררק 
דרורזעירא

מנכ"לחכ"ל

יועצתמשפטיתעו"דלירוןרז  
רו"חאמנוןחדד 
יעקבירקוני-מהנדסהמועצה 

יו"ר  :גיל ליבנה
"שהם שלנו"
חברומ"מ:איתןפטיגרו 
נציגציבור: 
נציגציבור:שלומיסויסה 
"שהם בתנופה"
חבר:דפנהרבינוביץ 
נציגציבור:יעלוינבך 

"מאמינים בשהם"
נציגציבור:אריאלשנהב 
"יחד"
חבר:אשרפאהן 

דירקטוריון
חמש

מוזמנים קבועים
וטרינר 

"שהם שלנו"
חבר:שלומיסויסה 
"יחד"
חבר:אביבדניאלי 
מאמינים בשהם"
חבר:צביקהנטוביץ 
"עתיד לשהם"
חבר:רביבבןאשר
דירקטוריון
חכ"ל

הערות


00

בכירים
מנכ"ל,שיאברהמי 
גזבר,ישראלשטרסברג 
מנהלתאגףאיכותהסביבה,חנניתוייס

יו"ר :גיל ליבנה
"שהם שלנו"
חברומ"מ:שימיאלבאז 
חבר:חניקרס 
חבר:אליכהן
נציגציבור:אליפלג 
"שהם בתנופה"
נציגציבור:עינתמרון 
נציגציבור:עופררק 
"יחד"
חבר:אלייפרח 
נציגציבור :גילהגרונדמן
"עתיד לשהם"
נציגציבור:קוביחמצני 

 5בכירים
מנכ"ל,שיאברהמי 
גזבר,ישראלשטרסברג 
מנהלתאגףהחינוך,אופירהביטון 
רכזתפרויקטיםוחינוךמיוחד,צ'ריל
קמפר 
מנהלתמשאביאנוש,דליהבסן

מנכ"לחמש





05

איתןפטיגרו-ממ"מוסגן
ראשהמועצה 
רו"ח 
יועמ"ש 
מבקר 
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הרכב

שם הועדה
דירקטוריון
תאגיד החינוך

מס'
חברים

יו"ר :גיל ליבנה
"שהם שלנו"
חבר:מיכלרימון 
נציגציבור:עידיתהופמן 
"שהם בתנופה"
נציגציבור:ציפיהלוי 
נציגציבור  :שחרטופז
"יחד"
נציגציבור:יוסיזעירא 
"מאמינים בשהם"
מ"מוחבר:אביאלטלף
"עתיד לשהם"
חבר:יוסילוי 

בכירים
מנכ"ל 
גזבר 
נציגאגףהחינוך 







00

מזכיר
מנהלתאגף
החינוך

הערות

מוזמנים קבועים
רו"ח, 
יועמ"ש 
מבקר

***נציגי הנוער מוזמנים לכל הועדות כולל ישיבות המועצה 
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ריכוז החלטות

מס'

נושא

החלטה

1

אישור
פרוטוקולים
תכנית פיתוח
לשנת 1112
דו"ח ביקורת
לשנת 1111
תב"רים

5

עדכון הסכם
ניהול מועצה –
חכ"ל
הסכם הלוואה בין לאשר הסכם הלוואה בין המועצה לחכ"ל בסך  1.25מש"ח.
המועצה לחכ"ל
לאשר את עדכון מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים בתאגידים
מינוי ועדות
העירונים כמפורט בגוף הפרוטוקול.
מועצה ובעלי
תפקידים  -עדכון

1
2
2

5
7

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין ( )11מתאריך .11.11.12
ופרוטוקול ישיבת מליאה ( )11מתאריך  .11.11.12
לאשר תכניות פיתוח לשנת .1112
לאשר את דו"ח הביקורת לשנת  1111בנושא ניהול כספי של מוסדות
חינוך.
לאשר תב"רים.212,291,515,281 :
לסגור תב"רים,225 ,222 ,227 ,225 ,218 ,212 ,211 ,157 ,151 ,171 :
,282 ,281 ,272 ,271 ,271 ,259 ,258 ,255 ,255 ,258 ,255 ,251 ,251 ,225
,215 ,215 ,212 ,211 ,211 ,217 ,215 ,211 ,219 ,218 ,217 ,212 ,291 ,287
,257 ,255 ,257 ,252 ,251 ,229 ,228 ,225 ,225 ,222 ,221 ,227 ,225 ,219
.281 ,271
פתיחת תב"רים.512,512,151,515 :
לאשר עדכון הסכם ניהול מועצה – חכ"ל,
שינוי דמי הניהול של חכ"ל מ  5.5%ל .7%










הישיבההסתיימה .




 
__________________________________ 
גילליבנה






שיאברהמי
ראשהמועצה 
 


מנכ"להמועצה 
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