לשכת מנכ"ל
כ"זאדראתשע"ד 
72פברואר 7102
סימוכין: docx.036362

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 2
יום שלישי ,כה' אדר א' תשע"ד 22 ,פברואר 2102
גילליבנה–יו"ר,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,שימיאלבז,מיכלרימון,אלי
נוכחים:
כהן,חניקרס,ערןאלראי,אשרפאהן,יוסילויואביאלטלף .

התנצלו:אלייפרחודפנהרבינוביץ .

שיאברהמי,ישראלשטרסברג,תמירפוגל,דגניתשטיניג,עו"דיובלגלאון 
השתתפו:
ועו"דשיכהן .

רשמה:אורנהשטיימן .



על סדר היום :

 .0אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  0מתאריך .20.0.2102
 .2דו"ח רבעוני דצמבר .2102
 .2תב"רים.
 .2העתקת ח-ן מועצה שבבנק לאומי.
 .2ועדת שמות והנצחה.
 .6ועדת הקצאות קרקע.
 .7שונות.
.8

היו"ר : 

מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההשנייהלשנת .7102
ברכותלחברהמועצהמראשרפאהןליוםהולדתו.בריאותוהצלחה .




סעיף  0לסדר היום:


אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  0מתאריך  .20.0.2102

היו"ר:מבקשלאשראתפרוטוקולישיבתהמליאהמישיבהקודמת.  

י.לוי:מבקשלתקןאתפרוטוקולישיבתמליאה00מיום:01.07.06תומךבמינוי 
סגניםמתנגדלהחלטהעלמעמדסגן .
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היו"ר:למעןהסרספקמבקשלהבהירכילאמדוברבסגנותלפידין,אלאבמעמדשל 
כבוד.איןכלנפקותמבחינתסמכויותולאהוצאותלמועצה .
 


מחליטים פה אחד 

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  0מתאריך .20.0.02
לתקן פרוטוקול ישיבת מליאה  :0002102יוסי לוי תומך במינוי סגנים מתנגד למעמד
סגן.


סעיף  2לסדר היום:


דו"ח רבעוני דצמבר  .2102
היו"ר :הדו"חהרבעונימסכםאתשנתהכספים.7106שמחכיכמובשניםשעברואנו 
מתייצביםעםדו"חשמלמדעלאיזוןואפילועודף. 
 מלמדעלביצועתקציביראויבהתאםלתכניתהעבודהוהתקציבכפישנבחרי 
הציבוראישרוכוללתקציבהמילואים.הקופההציבוריתנשמרה. 
גםבשנתהבחירותלאהיוהוצאותחריגותומבקשלהודותלגזברמרישראל 
שטרסברג,למנכ"למרשיאברהמיולצוותאגףהכספים. 



מחליטים פה אחד :

לאשר דו"ח רבעוני דצמבר .2102
היו"ר: מבקשלצייןאתההישגהמרשיםשלמערכתהחינוךבשהםשזכתהבפרס
החינוךהארצ יעםעודחמשרשויותבארץ.אנונקבלאתהפרסמידישרהחינוך
מרשיפירוןב.76.6.7102הנוכחיםמוזמניםלהתכבדולהגיעלטקס .
פרסהחינוךהארציהואאותהוקרהשחשובלנומכמהטעמים: 
 אנומזוהיםעםהחינוךכמיתוגשלשהם,זהחשובלמוניטיןשלהיישובוזה
חשובגםלצוותיהחינוך.זהעוזרלנולגייסאנשיחינוךחדשיםוטובים
שמבקשיםלעבודבמערכתמצליחהומוערכת.חשובלתלמידיםולהורים .
מברךאתאגףהחינוךבראשותגב'אופירהביטוןמנהלתהאגף,כללבתיהספר,
גניהילדים,ועדתחינוךברשותחברהמועצהמרגלעדרבינוביץואתחברי
המועצהשמעורביםמאודבנושאיהחינוךותורמיםממרצםומניסיונםלחינוך .




סעיף  2לסדר היום

העתקת ח-ן מועצה שבבנק לאומי.
היו"ר:: בנקלאומיפתחסניףעסקיבשהם.אנוממליציםלהעביראתחשבוןהמועצה
שהתנהלבלודלסניףבשהם .
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מחליטים פה אחד: 

להעביר את חשבון המועצה שהתנהל בבנק לאומי בלוד לסניף העסקי בשהם .



סעיף  2לסדר היום:


אישור תב"רים.

היו"ר:

סוקראתהתב"רים:
מקורות הכנסה:



 . 0תביעת מנהל:סךשל0,271אלפי.₪עפ"יההסכם,המינהליעבירהכספיםבחודש 
פברואר.
 .7מגרש : 00מגרשבגודל21דונם.סךשל0,322אלפי.₪מחושבעפ"יערךהקרקע 
בסך06,211,031₪*07%.צפוילהתקבלבחודשמאי.7102


תב"רים כנגד הכנסות אלה :
א .תכנון : )220( 2102קידוםתכניותבהנדסהבסך711אלפי₪לפרויקטיםשישצורך
לקדםלהםתכנוןועדייןאיןלהםתב"ר .

ב .העברתכספיםמקרןעבודותפיתוחלכיסויהוצאותבתקציבהרגילפרקהנדסה
()260בסך919אלפי .₪

ג .שדרוג מבני ספורט )225( 2102:שדרוגמבניספורטבסך711אלפי₪.בתוכנית
הפיתוחהשנתיתאושרסךשל611אלפי₪וכרגעמאושרבאופןחלקי.

ד .שדרוג גינות ציבוריות )227( 2102:שדרוגגינותציבוריותבסך611אלפי₪.
בתוכניתהפיתוחהשנתיתאושרסךשל0,111אלפי₪וכרגעמאושרבאופןחלקי.

ה .שדרוג מוסדות חינוך )206( 2102:הגדלהבסך311אלפי.₪סה"כהתב"רהמעודכן
יעמודע"סשך0,711אלפי.₪בתוכניתהפיתוחהשנתיתאושרסךשל7,111₪
וכרגעמאושרבאופןחלקי.

ו .חידוש כבישים ומדרכות ומתקני רחוב )228( 2102:חידושכבישים,מדרכות
ומתקנירחובבסך611אלפי₪.בתוכניתהפיתוחהשנתיתאושרסךשל0,111אלפי
₪וכרגעמאושראופןחלקי.

ז .תב"ר 210 :לשנותאתיעודהפרויקטבמקוםהקמתמתקןגלגיליותבמתחםבי"ס
יהלום.רשותהעתיקותמצאהעתיקותבמקוםודורשתתכניתהצלה. 
החלפתמתקניסליםבמגרשהספורטשלבי"סאבןחן(,)7בי"סאבניהחושן(,)2
בי"סניצנים(,)2גןהירדן()2ובי"סרבין(,2יהלום()2ותיכון()3מדוברבהחלפה 
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לסליםעפ"יתקן. 
הכסףהואבונוסשקיבלנובשנהשעברהוהמועדהסופילניצולוהוא0.2.02נחליף 
אתהסליםלסליםתקניים .

ח .קידום תכנון מתחם עדולם ()222:לאשרתקציבבסך761,111₪לקידוםתכנון 
 שינוייעודבמתחםעדולםממבנהציבור(גנ"יומעוןיום),למבנהמגוריםצמוד 
קרקע. מקור המימון :הלוואה .

ט .אזור תעסוקה צפוני שלב ג' ()222:בשלבג'שלפיתוחאזורהתעסוקההצפוני,
צפוישיווקשל6מגרשים;מגרש,00מגרש6ומגרש2.בסוףחודשינוארנקבעע"י
המנהלזוכהלמגרש.00הזוכהצפוילשלםבגיןהקרקעחודשייםמיוםהזכייה
ולאחרמכןיחויבבהיטליפיתוחע"יהמועצהבגיןמרכיבהקרקעבלבד.היקףהחיוב
הצפויהוא71,616,606₪.בנוסףלכךשילמהחברתשופרסלבגיןהקלותסכומי
היטליפיתוחנוספיםבסך3,162,263₪.סה"כהכנסותבסך73,621,123.₪ 

י .כנגדסכוםזההחכ"ליבצעופעולותפיתוחבסך73,369,323₪והמועצהסךשל
0,211,216 .₪
הערה:ביצועמגרש00יוכללהתאשרבמשרדהפניםולהתבצערקלאחר 
התשלוםשלהיזםבקופתהמועצה .

יא .אולפנא ישיבה שלב ג' ()208:אושר07%תוספתבסך637,162₪בגיןמרחק,מיזוג
אוירוקרקע.סה"כהתקציביעמודע"ס6,267,360.₪מקורמימון:מפעלהפיס .
י .לוי:האםזאתתוספתבנייה?אםכןאנימתנגדלתב"רזההיותומיקום 
ביה"סמפריעלאיכותהחייםשלהשכונההחדשה.
יא .קירוי אולם ספורט ניצנים ()257:מפעלהפיסשינהאתמקורהמימוןשלו 
 לקירוימגרשהספורטבניצניםמתקציבשיפוציםואתסכוםהמענקלסךשל 
611,111₪.סה"כתקציבהפרויקטיעמודע"סשל361,111₪.
מקור המימון המעודכן:611,111₪-מענקמפעלהפיס .
061,111₪-קרןעבודותפיתוח .



מבקשלאשראתהתב"רים .


הצבעה:

בעדאישורכלהתב"רים:גילליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,שימיאלבז,מיכלרימון, 
אליכהן,חניקרס,ערןאלראי,אשרפאהן,ואביאלטלף .

בעדאישורכלהתב"ריםלמעטתב"ראולפנאישיבהשלבג'(:)603יוסילוי .
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מחליטים 


לאשר התב"רים עפ"י הפרוט שלהלן:

 .0תכנון ( 2102תב"ר : ) 220תקציבבסך711אש"ח
מקורות המימון:ק.ע.פ .

 .7שדרוג מבני ספורט ( 2102תב"ר )225:תקציבבסך711אש"ח 
מקורות מימון:ק.ע.פ. 
 .6שדרוג גינות ציבוריות ( 2102תב"ר :)227תקציבבסך611אש"ח 
מקורות מימון:ק.ע.פ .
 .2שדרוג מוסדות חינוך ( 2102תב"ר )206:הגדלהבסך311אש"ח 
מקורות מימון:ק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס0,711אש"ח .
תקציבבסך611אש"ח.
 .6חידוש כבישים ומדרכות ומתקני
רחוב ( 2102תב"ר )228:מקורות מימון:ק.ע.פ. 
 
שינוי יעוד הפרויקט במקוםמתקן 
 .3הקמת מגרש גלגיליות בביה"ס יהלום
(תב"ר )210:גלגיליותבמתחםביה"סיהלום,סלים 
במגרשיספורטביה"סאבןחן,אבני 
החושן,ניצנים,רבין,וגן
הירדן.התב"ר יכלול גם החלפת סלים
בביה"ס יהלום ושלהבת. 
החלפתסליםע"פהתקן .
סכוםהתב"רבסך666אש"חלא 
השתנה.אושרבמליאהב .03.3.06
 .2קידום תכנון מתחם עדולם (תב"ר :)222תקציבבסך761אש"ח 
מקורות מימון:הלוואהמבנקים 
ומוסדות .
 .3אזור תעסוקה צפוני שלב ב' (תב"ר )222:מקורות מימון :
קרןהיטליביוב3,719,991 ₪
קרןהיטליסלילתרחובות02,697,001 
קרןהיטלישצ"פים2,617,722 ₪
קרןהיטלימים631,372ש"ח 
קרןהיטליתיעול6,162,322 ₪
סה"כיעמודהתקציבע"ס73,621,123 ₪
 .9אולפנא ישיבה שלב ג' (תב"ר )208:תוספתבסך637,162₪ 
מקור מימון:מפעלהפיס 
סה"כיעמודהתקציבע"ס6,267,360 .₪
 .01קירוי אולם ספורט ניצנים (תב"ר :)257הפחתה(76,673)₪ממפעלהפיס 
תוספת76,111₪במימוןק.ע.פ. 
סה"כיעמודהתקציבע"ס361אש"ח.
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סעיף  2לסדר היום
ועדת שמות והנצחה

היו"ר :מצ"בפרוטוקולהועדהמיום07.0.7102ופרוטוקולהועדהמיום.01.7.7102 
הוועדההמליצהעלמתןשמותלכיכרותחדשותבשכונותסחלבים,כרמים 
ורקפות. 



מחליטים פה אחד: 

לאמץ המלצת ועדת שמות והנצחה .

כיכר ברח' דקל בשכונת סחלבים תיקרא "טסית"
כיכר ברח' ענב בשכונת כרמים תיקרא " נחליאלי"
כיכר ברח' מכבים בשכונת רקפות תיקרא "חוחית"





סעיף  6לסדר היום
ועדת הקצאות קרקע

היו"ר:

הוועדההמקצועיתדנהבהקצאהלמעוןיוםחדשבשכונתכרמים.הוגשוהצעות
מנעמת,פשרודובדבן.כולןהתחייבולהשתתפותשל0מיליון₪בבנייתהמעון.
ישלנוהרשאהבגובה0.6מיליון₪מהתמ"ת .
לאחרדיוןובדיקה,וביקורבמעונותפשרודובדבןע"ינציגיאגףהחינוך
ההמלצההיאלבחורבנעמתלאורהניסיוןהמוצלחוהאמיןאתהומשיקולים
שליתרוןהגודל .


י.לוי:היכןימוקםמבנההמעון? 

היו"ר:מאחוריהבנייניםשלחב'אביסרור. 

י.לוי:אנימתנגד,לאמתאיםשיבנהבמרכזהשכונהאלאבצידה .

א .פטיגרו:מראהלמריוסילויעלגביהמפהאתהמיקוםהמדויקשלמבנההמעון
המתוכנן .
י .לוי:מסירהתנגדותו.
 



מחליטים פה אחד: 

לאמץ את החלטת ועד מקצועית להקצאות קרקע ולהתקשר עם עמותת נעמת לבניית
מעון יום בשכונת כרמים.
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סעיף  7לסדר היום

שונות
עדכון חברים בוועדות המועצה ותאגידים עירוניים.

היו"ר:להלןפירוטעדכוןהחברים: 
 
ועדה

חבר

 0 ועדתעררלארנונה 

הצטרפותעו"דארזסריבמקוםעו"דהראלכהן 

 7 ועדתלשימוראתרים 

הצטרפותאדריכלחייםלשם 

 6 רווחתהגמלאי 

הצטרפותגב'רחליונהבמקוםמרשמואלרז 

 2 דירקטוריוןתאגידחינוך  הפסקתחברותחברהמועצהמריוסילוי 
6 ועדתתנועהותמרור 

הצטרפותגב'יהודיתפרקשוגב'איילתחדד 



מחליטים פה אחד: 

לאשר עדכון חברים בוועדות המועצה ותאגידים עירוניים כמפורט בטבלה.



 

7

ריכוז החלטות

מס'

נושא

0

אישור
פרוטוקולים

2

דו"ח רבעוני
דצמבר 2102
העתקת ח-ן
מועצה

2

החלטה
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  0מיום  .20.0.02
לתקן פרוטוקול ישיבת מליאה  000210200מיום  :01.02.2102יוסי לוי
תומך במינוי סגנים מתנגד למעמד סגן.

לאשר דו"ח רבעוני דצמבר .2102
להעביר את חשבון המועצה שהתנהל בבנק לאומי בלוד לסניף העסקי
בשהם .

2

תב"רים

2

ועדת שמות
והנצחה

לאשר תב"רים.275 ,208 ,222 ,222 ,210 ,228 ,206 ,227 ,225 ,220 :
תב"ר  210יכלול גם החלפת סלים בביה"ס יהלום ותיכון.
לאמץ המלצת ועדת שמות והנצחה.
כיכר ברח' דקל בשכונת סחלבים תיקרא "טסית"
כיכר ברח' ענב בשכונת כרמים תיקרא " נחליאלי"
כיכר ברח' מכבים בשכונת רקפות תיקרא "חוחית"

6

ועדת הקצאות
קרקע

לאמץ את החלטת ועד מקצועית להקצאות קרקע ולהתקשר עם עמותת
נעמת לבניית מעון יום בשכונת כרמים.
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עדכון חברים
בוועדות המועצה
ובתאגידים
העירוניים

לאשר עדכון חברים בוועדות המועצה ותאגידים עירוניים כמפורט
בטבלה בגוף הפרוטוקול.







הישיבההסתיימה .





_____________________
גילליבנה 





שיאברהמי 
 ראשהמועצה 



מנכ"להמועצה
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