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 לשכת מנכ"ל

ד"תשעניסן'ל
4302אפריל03

docx.082463סימוכין:

 
 מתוקן -  3מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

   5102 מרץ 52תשע"ד,  כד' אדר ב'יום שלישי, 
 
 

יו"ר,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,שימיאלבז,מיכלרימון,אליכהן,–גילליבנהנוכחים:
,אלייפרח,יוסילויודפנהחניקרס,ערןאלראי,אשרפאהן,אביאלטלף

רבינוביץ.


ועו"דשיכהן.שיאברהמי,תמירפוגל,דגניתשטיניגהשתתפו:


אורנהשטיימן.רשמה:




:על סדר היום


 . 52.5.5102מתאריך  5 מליאהאישור פרוטוקול ישיבת  .0

 תב"רים. .5

 .פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ .3

 .תמיכותועדת  .2

 ועדת הקצאות קרקע. .2

 ועדת מלגות. .6

 והנצחה.ועדת שמות  .7

  שונות.  .8
 

 
.4302ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההשלישיתלשנתהיו"ר:

מברךאתחבריהמועצהחניקרס,דפנהרבינוביץואביאלטלףליוםהולדתם.
מזלטובבריאותואושר.





 לסדר היום: 0סעיף 



.52.5.5102מתאריך  5מס'  מליאהאישור פרוטוקול ישיבת 


מריוסילוי,האםישלךהערותלפרוטוקול?היו"ר:
נושאמעמדסגןהובהרבפניחבריהמועצה.פניתבעניין.זהמעמדלשם
כבודולאמעמדשלסגןסטטוטורי.
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מחליטים פה אחד


 .52.5.02 מתאריך  5מס'  מליאהלאשר פרוטוקול ישיבת 




מ"רבעלי041מדועדירותשגודלןבקשלהעלותאתענייןהארנונה:מי.לוי:
רובהזוגותהצעיריםרובםעםש"חלמ"ר26.46הדירותמשלמיםלפי
 ש"חלמ"ר?22.41שלמיםלפיממ"ר433םהבתיםשגודלמשכנתא,לעומתם
                      

א.פטיגרו:בכלהארץישהפרשיםומדרגותחיובלפימטראז'.

שנים.ישמדרגהשלמי01היו"ר:אתהאישרת.המדרגותלאהשתנוכברמעל
מעברלזהאיןתוספתשלשרותיםשהמועצהנדרשתלתת.שמקבלשרותים
מ"רדורשפחותאויותראותםשרותיםכמומישגר041מישגרדירהשל
מ"ר.433בביתשל

מ"ר?ישעיוות.₪/83מ"רל433י.לוי:למההתעריףמעל

פעולותשהרשויותהמקומיותאינןמוסמכותלעשותמאזתקנות4ישהיו"ר:
ההסדריםבמשק:שינויסיווגושינוישיטתחישוב.זההתעריף.אםלצורך
מ"ראו013מ"רומעל013הענייןנקייםדיוןונמצאלנכוןלעשותמדרגהעד

לבטלמדרגותבכלל,אנחנולאמוסמכיםלעשותזאת.

י.לוי:בואונורידאתהתעריףלמדרגות.

היו"ר:גםאתזהאנחנולאמוסמכים.מזמיןאותךלבואאיתילמשרדהפניםוניפגש
מוסמכים.עםגב'ליליפיינטוךוהיאתגידלךשאנחנולא

י.לוי:איאפשרלשנות?

היו"ר:ניתןליצורסיווגחדשאךאיאפשרלשנותאתהסיווגהקיים.סיווגדירת
מגוריםלאניתןלשנות.אםיכולים,נעשהזאת.

י.לוי:אפנהלשר.

היו"ר:שרהאוצרהציעלשרהפניםבוועדתכספיםלהחזירבחזרהאתהאפשרות
ששרהפניםיאפשרלרשויותהמקומיותלשנותשיטתחישובוסיווגנכסים.
ועדתהכספיםדחתהאותםכיהיאחוששתשזהיבוצעלטובתהעלאה.הם

הבהירולוועדתהכספיםשאיןכוונהלאשרשינוייםאלה.
כתבתילשר,אשלחלךהעתקהמכתב,אמרתישישעיוותיםבצוויהארנונה.
שנהלאמאפשריםלרשויותהמקומיות01למההעיוותיםנוצרו?כי

להשתמשבשניהכליםהאלהשמאודחשובים.לכן,כלהרשויות"תקועות"
עםצוויארנונהעםאותםסיווגיםואותןשיטותחישובולאיכוליםלשנות
אותם.

מ"ר?42מ"רמדועמוסיפיםעוד63י.לוי:אניגרבדירהשל

"ר:זהעבורשטחיםמשותפים,חדרימדרגותחנייהוכו'.גםבביתצמודקרקעהיו
חנייהמקורהמחויבתבארנונה.
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!13%י.לוי:חדרימדרגותמחושביםכשטחעיקריוזהצריךלהיות

הכללהואשטחיםמקורים.א.פטיגרו:צוויארנונהלאמבחיניםבשטחעיקרי

י.לוי:אשבעםהשר.

חודשיםבוביקשתיממנו0היו"ר:בבקשה,אתןלךהעתקהמכתבששלחתיאליולפני
להתערבבענייןזה.

י.לוי:יכולתבמכתבאחדלטפלבנושא.

רים.א.פטיגרו:לאהיומאש

היו"ר:האםאתהיודעכמהפעמיםביקשנולהורידתעריפים?
לידיעתך,מליאתהמועצההורידהבשנהזואתתשלוםאגרתהשמירהוחיוב
עבורמחסניגינה.האםאתהיודעבכמהרשויותמחייביםבגיןאגרתשמירה?

אםיאשרולשנותשיטתחישובאנחנולאנשנהאותה?

ד.רבינוביץ:אפשרלאלהעלותבמדד.

?4%י.לוי:איךראשעירייתראשל"צמורידארנונהב

היו"ר:זהקרהפעםאחת.כמהפעמיםלאאישרולואתזה?אנחנוהגשנובקשהלבית
הקולנועולאאישרולנו.

שנים.1י.לוי:הואהבטיחבבחירותשהואלאמעלהארנונה

היו"ר:האםאתהיודעמהתעריףהארנונהבראשל"צ?אישרולהםכיהםכמעט
בתקרתהמקסימום.

יקריםיותרממודיעין.י.לוי:אנחנו

היו"ר:אנחנולאיותריקריםממודיעין.ישתעריףחציוני.דירהממוצעתבשהםהיא
מ"ר.התעריףהואמשוכללחציוניכיישלנואתהמדרגהשיורדת023
קאתהממוצע.ושדיברתעליהוכשבאיםלבדוקישלבדו
תפתחאתהדו"חהכספיהמאושרע"ירו"חושאושרבמליאהותקרא
בביאוריםמההתעריףהממוצעשלהארנונהבשהם.

ד.רבינוביץ:הבעיהבשהםהיאלאהתעריףאלאהסיווגים.

22הממוצעהוא₪04מ"רנוספים₪41,24מ"רראשונים041י.לוי:כתובעבור
/מ"ר?₪24איךהממוצעיכוללהיות₪.83מ"ר433מ"רומעל₪/

היו"ר:גזברהמועצהיבקשמרו"חשהכיןאתהדו"חפירוטוהואיסבירלך.הפרסום
ואתה4302,הדו"חהכספיעליומדוברמתייחסלשנת4304הזהמתייחסלשנת
.כלדברצריךלהיותלגופו.4302מחזיקחוברתמשנת
מדדיםשלילייםוכתוצאהמכךהארנונהקטנה.הארנונה4מתחילהשנההיו
היאמסשנתיומישמחליטלשלםבשיעוריןמתווסףלזההמדד.
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מ"ר.אנו₪/18תעריףהארנונהשאמורלהיגבותהוא6פטיגרו:לפימדדסוציואקונומי .א
 מ"ר.₪/18עדייןרחוקיםמאודמהתעריףהזה.ראשל"צגובה

תביאאישורלשינויסיווגושינוישיטתהחישובועשיתפההנחהגדולה.ד.רבינוביץ:יוסי,




 לסדר היום:  5סעיף 



תב"רים:
 

:משרדהחינוךומפעלהפיס(106שלבג')תב"ר-אולפנאישיבההיו"ר:
,מענקנוסףעבורשלבג'שלביתספר48.4.02אישרובתאריך
מ"ר248ש"חלבנית4,464,318שלהבת.מדוברבתוספתתקציבבסך
נוספים.אישורזההואתוספתלתקציבשאושרע"ימפעלהפיס
מ"ר.סה"כתקציב0384עבור₪1,204,810בסך40.0.02בתאריך
₪.4,404,434כןלסךשלהפרויקטמתעד
בנייניכיתותומבנהמרכזי)כוללעבור4המענקהכוללמיועדלבניית
 אופקחדש(.מקורמימון:מפעלהפיס

 



מחליטים פה אחד
 

  התב"ר:לאשר את 



 ש"ח4,464,318תוספת:(  208שלב ג'  )תב"ר  –אולפנא ישיבה 

מימון:מפעלהפיסמקור
₪.4,404,434סה"כיעמודהתב"רע"ס





 לסדר היום:  3סעיף 




פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה ישראל בע"מ.



כלפרויקטשימומןע"ימפעלהיו"ר:הנחיותמפעלהפיסהןלפתוחחשבונותייעודייםל
ג'.קטשלהבתשלביחשבוןעזרבבנקלטובתפרווחלפתכעתאנונדרשיםהפיס.



מחליטים פה אחד
 

לכל פרויקט  5102-5102שנים בבבנק דקסיה ישראל בע"מ פתיחת חשבונות עזר לאשר 
 שימומן ע"י מפעל הפיס.
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 :לסדר היום 2סעיף  

 
 ועדת תמיכות

 


מידישנהמעניקההמועצהתמיכותלעמותותשעומדותבתבחינים.מספרהיו"ר:
עמותותתלויותבתמיכתהמועצהוביקשולקבלמקדמהע"חהתמיכה.הועדה
₪,41,333המקצועיתוהועדההציבוריתאישרוהבקשהלמקדמות:קרןרון
₪.8,333והנוערהעובדוהלומד₪03,333בניעקיבא₪,01,333צופים





:מחליטים פה אחד


 :  5103מסך התמיכה שניתנה בשנת  52%לאשר מקדמות בגובה 
 ₪ 52,111קרן רון 
 ₪ 32,111צופים   

 ₪ 31,111בני עקיבא 
 ₪. 6,111הנוער העובד והלומד  




 לסדר היום 2סעיף  
 
 

 ועדת הקצאות קרקע
 

.00.0.02ומתאריך43.4.02נדוןבשניפרוטוקוליםמתאריךהיו"ר:
יתקייםבישיבההבאה.4.0.02דיוןבפרוטוקולמיום
עוסקבאישורפרוגרמהלשטחיציבורותבחיניםשינחו00.0.02פרוטוקולמיום

אתועדתהקצאתקרקע.


שנינושאים:ש.אברהמי:
.פרוגרמההיארשימתמלאישלהקרקעותשאנומקציםלגופיםהשונים.0

הפרוגרמהנערכהע"ימהנדסהמועצהוישעדכוניםמהפרוגרמההקודמת.
מתבקשיםלאשרהפרוגרמה.
.מבקשלאשרראתהתבחיניםלהקצאותקרקע.4

ילדיםאולפחות40:כיתהבגןלאתפחתמ0בנושאגניהילדיםלתקןסעיף
הראשונהתיבחןבתוםהשנההראשונה.תושבישהםוההקצאה01
תושבישהם,01ילדים.אםיהיו01משרדהחינוךנותןהכרהלגןכשיש
ניצמדלסטנדרטמשרדהחינוך.


פאהן:זהבעקבותועדתטרכטנברג. .א
 

43היו"ר:בסעיףמוסדותציבורלהקצאתקרקעבמקוםכלחניכיויהיהרובחניכיו)
לפחות(תושבישהם.מיכלרימוןהעירהשכלחניכיוזהטוטאליאםישחניך
ממושבבאזוראזהתבחיןאינומתאים.
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ישלתקןאתהפרוגרמה,ידשרהעברולאחרונהמרח'תמרלביה"סצוקים.אלטלף: .א


דןבבקשהשלביה"סהדמוקרטי.ביה"סעומד43.4.02ש.אברהמי:פרוטוקולמיום
מוכרואינורשמיוסמלמוסד.התקבלאישורעל–בתבחיניםוקיבלהכרה
מספרהילדיםתושבישהם.

 
י.לוימהםהתבחינים?


תלמידיםתושבים.היה03מילדיביה"סהםתושבישהםאולפחות83%ש.אברהמי:מעל

פרסוםראשוןוזוהעמותההיחידהשהגישהבקשה.לאורזאתהועדהממליצה
שנים.0לצאתלפרסוםשני.הקצאהל




 מחליטים פה אחד: 

 
 . 03.3.02 פרוטוקול מיום ו 51.5.02פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום לאשר  -

 ידחה לישיבה הבאה. 5.3.02הדיון בפרוטוקול ועדה מקצועית מיום  -

 . 5102את הפרוגרמה לשטחי ציבור לשנת לאשר  -

 לאשר התבחינים עם השינוי המפורט:  -

 : 3לשנות תבחין הקצאת קרקע לגני ילדים סעיף  .0
 ילדים תושבי שהם.  02ילדים או  53כיתת גן לא תפחת מ 

 :5לשנות תבחין הקצאת קרקע למוסדות תרבות , אומנות נוער וספורט סעיף  .5
 . )יתר התבחינים ללא שינוי(. ( תושבי שהם71רוב חניכיו )לפחות 

 



 לסדר היום 6סעיף  
 
 

 ועדת מלגות.
 

סטודנטיםזכאיםלמלגהבגיןתכנית12היו"ר:ועדתהמלגותבחנהאתהבקשותונמצאו
₪.4,033לימודיםמלאה.גובההמלגה

רכזיתנועותנוער.ע"פהחלטתהמועצהלהקצותמלגהלרכזתנועה0בנוסף,
חודשים.מאיהביבלהתושבתשהםמהצופים,שחררצקין04שמשרתבתפקידו

שאינהתושבתשהםמהנוערהעובדוהלומדואריאלהולצרתושבשהםמבני
עקיבא.

ההמלצההיאעמדתהנהלתהמועצההיאלתתמלגותלתושבישהםבלבדולכן
מלגתסטודנטלמאיהביבלהולאריאלהולצר.₪4,033בנוסףל₪8,333לאשר

מותנהבסיוםשנתהפעילותבחודשיולי.–בנושאאריאלשהואסטודנטבפועל


א.פאהן:בוועדההתלבטנומצדאחדברשימתאנשיםבמעמדסוציואקונומיגבוהומצדשני
עלהבקריטריונים.אנונערכיםלקראתהשנההבאהמובטלים.הנושאלא–

להוסיףקריטריוןשלמצבכלכלי.


ח.קרס:בטופסהבקשההייתהאפשרותלדווחעלהמצבהכלכליאךאףאחדלאמילא.
אתהעודפים,אלהשלאיעמדובתנאיםניתןלאלהשנזקקים.
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נובמבר.–היו"ר:פרסוםלמלגותחדשותמתבצעבאוקטובר




:מחליטים פה אחד


 לאשר מלגות כמפורט:
 

 ש"ח(. 052,511סטודנטים )   22 -ל ₪  5,311מלגה בגובה  .3

 ₪(. ₪8,311 ) ₪6,111 +  5,311מלגה לרכזת תנועת הצופים מאיה ביבלה  .2

 ₪(. ₪8,311 ) 6,111מקדמה ₪ +  5,311מלגה לרכז בני עקיבא אריאל הולצר  .2

 
 

 היו"ר:   מבקש את הגזבר לעדכן את תקציב ועדת מלגות ולהביא לאישור בישיבה 
 הבאה.              

 
 
 


 לסדר היום 7סעיף  

 
 ועדת שמות והנצחה.

 


ממליצהועדתשמותוהנצחהלהמשיךבמתכונתקריאת4.0.02:בפרוטוקולמיוםהיו"ר
שמותהכיכרותע"שציפוריםגםבאזורהתעשייההצפוני:
כיכרשניהמהצומתרח'חצב,הועדהממליצהעלהשם"תנשמת".
רשלישיתרח'שקד,הועדהממליצהעלהשם"ינשוף"או"סיקיסק".כיכ
חבלמודיעיןהציגואתהשמותשנבחרועלידם:
יקרא"דרךאלון"00כביש
כיכרראשונהתיקרא"כיכרהחורש"




 
:פה אחדמחליטים 


 לאשר המלצת ועדת שמות והנצחה:  .0

 כיכר שניה מהצומת רח' חצב תיקרא " כיכר תנשמת".
 כיכר שלישית רח' שקד תיקרא " כיכר ינשוף".                   

 .יקרא "דרך אלון" 00לאשר השמות שנבחרו ע"י חבל מודיעין: כביש  .5
 כיכר ראשונה תיקרא "כיכר החורש"                                                                               



פתיחתבתיעסקוסגירתםמדועפיצוציהלאיכולה60פטיגרו:בספרחוקיהעזרבעמוד .א

לעבודבשבת?
 

היו"ר:להבנתיהיארשאיתלפתוחבשבת.הנושאיבחןמשפטיתויועלהכנושאבישיבה
הבאה.
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 ריכוז החלטות


 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

אישור  0
 פרוטוקולים

.52.5.02מתאריך   5לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 ( 208 שלב ג'  )תב"ר –אולפנא ישיבה  תב"רים 5
פתיחת חשבון עזר  3

 בבנק דקסיה 
 5102-5102בבנק דקסיה ישראל בע"מ בשנים לאשר פתיחת חשבונות עזר 

 לכל פרויקט שימומן ע"י מפעל הפיס.
 :  5103מסך התמיכה שניתנה בשנת  52%לאשר מקדמות בגובה  ועדת תמיכות 2

 ₪ 31,111בני עקיבא ₪,  32,111צופים   ₪,  52,111קרן רון 
 ₪. 6,111הנוער העובד והלומד  

ועדת הקצאות  2
 קרקע

ופרוטוקול מיום   51.5.02לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  -
03.3.02 . 

 ידחה לישיבה הבאה. 5.3.02הדיון בפרוטוקול ועדה מקצועית מיום  -

 . 5102לאשר את הפרוגרמה לשטחי ציבור לשנת  -

 לאשר התבחינים עם השינוי המפורט:  -
 : 3לשנות תבחין הקצאת קרקע לגני ילדים סעיף  .0

 ילדים תושבי שהם.  02ילדים או  53כיתת גן לא תפחת מ 
לשנות תבחין הקצאת קרקע למוסדות תרבות , אומנות נוער  .5

. )יתר ( תושבי שהם71רוב חניכיו )לפחות : 5וספורט סעיף 
 התבחינים ללא שינוי(.

 לאשר מלגות כמפורט: ועדת מלגות 6
 ש"ח(. 052,511סטודנטים )   22 -ל ₪  5,311.מלגה בגובה 0
  ₪6,111 +  5,311.מלגה לרכזת תנועת הצופים מאיה ביבלה 5

    ( ₪8,311 .)₪ 
 ₪   6,111מקדמה ₪ +  5,311.מלגה לרכז בני עקיבא אריאל הולצר 3

   (8,311 .)₪ 
ועדת שמות  7

 והנצחה
 לאשר המלצת ועדת שמות והנצחה: .0

 כיכר שניה מהצומת רח' חצב תיקרא " כיכר תנשמת".
 כיכר שלישית רח' שקד תיקרא " כיכר ינשוף".      

 יקרא "דרך אלון". 00לאשר השמות שנבחרו ע"י חבל מודיעין: כביש  .5
 .כיכר ראשונה תיקרא "כיכר החורש"






.תמההישיבה
 
 
 
 
 
 

 _____________________
גילליבנהשיאברהמי

ראשהמועצהמנכ"להמועצה



