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על סדר היום :

 .0אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  3מתאריך .9..3.9104
 .9אישור דוחות כספיים .9103
 .3עדכון תקציב .9104
 .4תיקון סעיף  011לחוק עזר עירוני
(איכות סביבה ,מניעת רעש ומפגעים ושמירת הסדר והניקיון).
 ..ועדת הקצאות קרקע.
 .1ועדת שמות והנצחה.
 .7מינוי ועדות מועצה ובעלי תפקידים  -עדכון.
 .8הסכם תרומה.
 .2שונות.

היו"ר : ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההרביעיתלשנת .4400
תנחומיםלחברתהמועצהגב'דפנהרבינוביץעלפטירתאימאזמןקצרלאחרפטירת
האב.מקוויםשהמשפחהתמצאנחמה .
מאחליםלחברהמועצהמראשרפאהןרפואהשלמה. 
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סעיף  0לסדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  3מתאריך  .9..3.04



ש.אברהמי:הערתושלחברהמועצהמריוסילוילהוסיףאתהשאילתאכלשונהמקובלתואנו 
נתקןאתהפרוטוקול .

היו"ר:יצורף .


מחליטים פה אחד 
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  3מתאריך  9..3.04כולל התיקון .





סעיף  9לסדר היום:


דוחות כספיים  .9103


היו"ר:הערבהתקיימהישיבתועדתכספים.הדוחותהכספייםהוצגוואושרובוועדה .
י.שטרסברג:המועצהסיימהאתשנת4402בעודף748אש"ח .
שיעוריהגביהעומדיםעל77.4%לעומת70.8%בשנת4404ו78.0% 
בשנת.4400אחוזהגבייהעלהואנומקוויםלשפרגםבשנת.4400 
 יתרותפיגוריםוחיוביםיידונובוועדתעררואנומקוויםלגבותחלקמהכסף 
אושנצטרךלבטלחיובים .
י.לוי:כמהשעותאורכתישיבתועדתהערר? 
י.שטרסברג:כלישיבהאורכתכ0שעותומתחילתהשנהישבוכ00שעות .
 המצבהכספישלהמועצהטוב,עמדהביעדיםתקציבמולביצוע.היתרות 
הכספיותחיוביות .



מחליטים פה אחד 
לאשר את הדוחות הכספיים לשנת .9103
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סעיף  3לסדר היום
עדכון תקציב .9104
מס' סעיף

מהות

סכום
מקורי

 044
יוזמותחינוכיות 
 7024-700
תקשורת-אינטרנטלבתיהספר   ---
 7024-084
 8,244
אספקתמים 
 100-884
 0,087
קרןשיקוםמים 
 100-880

סה"כשינויהוצאות  
 4
שימושבעודפים 
 002-410
 --פרסחינוך 
 200-144

סה"כשינויהכנסות  

סכום
מעודכן
 004
 44
 1,427
 --
 844
 044


תוספת/
הפחתה
(אלש"ח)
 04
 44
 0,787
( )0,087
 744
 844
 044
 744


י.שטרסברג:שלושהמקורותכספיים:עודפיתקציבבסך748אש"חמתוכואנומבקשיםליעד 
844אש"חלשנת,4400פרסחינוךארצי044אש"חוהקטנתהשתתפותבגין 
היטלהטמנה044אש"ח .

י.לוי:מההסיבהלהקטנתההיטל? 

היו"ר:איגודעריםמאשריםתקציבשנתי.אםרואיםשניתןלהקטיןהשתתפות 
הרשויותהםמתרגמיםזאתבאמצעותהפחתתחיוב.הפחיתו0%והמשמעות 
לשהםהיאהפחתהשל044אש"ח. 

י.שטרסברג:למולזהתוקצב:044אש"חלחינוך:04אש"חליוזמותחינוכיותו44אש"ח 
לתקשורת–אינטרנט.044אש"חלהגדלתפעילותחמש04אש"חלנוערו04 
אש"חלספורט–טורניריםבקיץסטריטבולוכד'. 
העודףמיועדלנושאהמיםרשותהמיםתקצבהאתשהםבתעריףא'בכמות 
גדולה הייתהטעותבתקצובשלהםוהםעלועלהטעותוביצעותיקוןבסוףדצמבר 
.4402בהכנתתקציב4400הסתמכנועלכמותהמיםכפישהודיעולנוולאור 
השינוייםאנוצריכיםלתקןאתהתקציב .
בסוף4402קיבלנוחיובמרשותהמיםבסכוםגבוה. 

י.לוי:בכמהכסףמדובר? 

י.שטרסברג:4מיליון.₪אנולוקחיםעודףשל844אש"חמהשנהשעברהואתהעודףשחשבנו 
שייווצרממפעלהמיםושיועברלקרןשיקוםהמיםאנומעביריםלשוטףלצורך 
איזוןהתקציב. 

היו"ר:תקציבמילואיםיובאלאישורבחודשספטמבר. 



מחליטים פה אחד: 

לאשר עדכון תקציב  .9104

3





סעיף  4לסדר היום
תיקון סעיף  011לחוק עזר לשהם
(איכות סביבה ,מניעת רעש ומפגעים ושמירת הסדר והניקיון).


היו"ר:עלפיהתיקוןהמוצענוכלבשנימועדיםבשנה,מעברליוםהעצמאותבקבוע 
בחוק,להקיםרעשבאירועקהילתיבין00:44-04:44ועדהשעה.40:44 
לדוגמאאירועסוףהקיץלנועראופסטיבלסוכותבואנורוציםשהבמה 
תעבודמעברלשעה.42:44אנונדרשיםלאשרזאתבמסגרתחוקהעזר 
העירוני. 
סעיף()1אירועיהמועצהבמהלךחולהמועדסוכות–עדהשעה ,40:44
סעיף()04מועדנוסף,בהתאםלהחלטתהמועצה,ובתנאישקיוםאירועעד 
השעה40:44יאושרמראשובכתבע"יראשהמועצה.אנונדרשיםלאשר 
במשרדהפנים,משרדהמשפטיםובוועדתחוקה. 

ש.אברהמי:הנוסחהמוצעהואהנוסחהמוסכםע"ימשרדהפנים .

היו"ר:אנומקוויםשיאושרלקראתסוף4400עלמנתשנוכללהחזיקבמהבפסטיבל 
סוכותמעברלשעה42:44כיהמשטרהסוגרתאתהאירוע. 
מבקשלאשראתהצעתהתיקון .





מחליטים פה אחד: 

לאשר תיקון סעיף  011לחוק עזר לשהם
(איכות סביבה ,מניעת רעש ומפגעים ושמירת הסדר והניקיון).




סעיף  .לסדר היום
ועדת הקצאות קרקע.

היו"ר:הועדהדנהבבקשתעמותתחב"דשהםלהקצותאתהגןשהםמפעיליםברח' 
תמר.0העמותהשוכרתאתהגןמהמועצה.העמותהפנתהלמשרדהחינוךלקבל 
הכרהכמוכרואינורשמי.אםתקבלאתההכרההמשמעותהיאשהיאאינה 
יכולהלגבותתשלומיםמההוריםוהיאתקבלשכרממשרדהחינוך .
בשלבזההעמותהאינהעומדתבתבחיןשל00תלמידיםמשהםבמסגרתהגן. 
אנובעיצומושלהרישום,עדהראשוןלספטמברישזמן.במקרהשיעמדו 
בתנאיםויקבלוהכרהיקבלוהקצאה.אםלא,ימשיכולשלםשכירות.ישלהם 
חוזהתקףגםלשנההבאה. 
הועדהממליצהלצאתלפרסום,ישזמןתגובהלהתנגדויות.הועדהתחליט 
ותביאלאישורהמליאה.יציאהלפרסוםזהצעדראשוןבהליךההקצאה .
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מבקשיםלצאתלהליךפרסוםראשוןעפ"ינוהלמשרדהפנים.תקופתהקצאה 
לשלוששנים,מתחדשתמידישנה.הליךההקצאהיאושרבמועדפתיחת 
שנה"לבכפוףלעמידתהעמותהבתבחיניהסף.

י.לוי:פחותמ00תלמידיםתושבישהםלאמאשרים .

היו"ר:נכון.אנופועליםבהתאםלתבחינימשרדהחינוך .



מחליטים פה אחד:
לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  9.3.04 :לצאת להליך פרסום ראשון עפ"י
נוהל משרד הפנים .תקופת הקצאה לשלוש ( )3שנים ,מתחדש מידי שנה .הליך
ההקצאה יאושר במועד פתיחת שנה"ל בכפוף לעמידת העמותה בתבחיני הסף.






סעיף  1לסדר היום
ועדת שמות והנצחה.
היו"ר:ועדתשמותוהנצחהממליצהלתתשמותלגניםציבורייםחדשים :
שצ"פשכונתכרמים–"גןכרמים" 
שצ"פשכונתרקפות–"גןרקפות" 




מחליטים פה אחד:
לקבל המלצת ועדת שמות.
שצ"פ כרמים יקרא "גן כרמים"
שצ"פ שכונת רקפות יקרא "גן רקפות".
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סעיף  7לסדר היום
עדכון חברים בוועדות ובתאגידים העירוניים.

היו"ר:להלןעדכוןהחברים:

חבר

תאגיד

 0 דירקטוריוןתאגידחינוך  הצטרפותגב'חגיתאבירםבמקוםגב'ענתזרגרי 
 4 ועדתכספים 

הצטרפותמריאירורדיבמקוםמריוסיאגסי .

 2 דירקטוריוןעמותתעמית  הצטרפותגב'שושחימי 
הצטרפותגב'גילילבונטין 



י.לוי:מדועיאירורדימחליףאתיוסיאגסי? 

היו"ר:יוסיאגסיביקשלפרוש. 




מחליטים פה אחד:

לאשר עדכון חברים בוועדות ובתאגידים העירוניים כדלקמן:
דירקטוריון תאגיד חינוך :הצטרפות גב' חגית אבירם במקום גב' ענת זרגרי.
ועדת כספים :הצטרפות מר יאיר ורדי במקום מר יוסי אגסי.
דירקטוריון עמותת עמית :הצטרפות גב' שוש חימי וגב' גילי לבונטין. 


 


סעיף  8לסדר היום

הסכם תרומה.

היו"ר:תרומהבגובה0מיליון$מתורםממקסיקוששמומרכוכב.התרומהגויסה
באמצעותקרןהיסודלהקמתביתמדרשבשלהבת.מצורףהסכםהתרומהאך
הואלאכלההסכםוהואאינוסופי.חייביםלהתקדםמולקרןהיסודולחתוםעל
ההסכםכיאנובפיגורבלוחהזמנים. 
ביתהמדרשישמשגםכספריהואודיטוריום,יכילכ-244מקומותישיבה,גלריה,
מפלסספריהוחדרילימודנפרדיםוהואאמורלשמשכמרכזהפעילותבביה"ס .

י.לוי:האםמקימיםמבנהנוסף? 

היו"ר:המבנההואבמתחםביה"סוהואנמצאבפרוגרמה.אמוריםלקבלתקציבממשרד
החינוךעבורהאודיטוריוםוהספרייהוכאןנוכללהריםהפרויקטברווחהוללא
שימושבכספימועצה .
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נמצאיםבשלבבנייהשל2אגפיםכיתותומעבדותואולםספורטבסדרגודלשל
2444מ"רשנבניםבמקבילע"ישניקבלניםשוניםואנומבקשיםלסייםלפחות
אגףכיתותאחדלקראתשנתהלימודיםהבאה .
ביתהמדרשהואפרויקטנוסףובכךתושלםבנייתביה"סשלהבת .


י.לוי:אנימתנגד .

היו"ר:אתהמתנגדלתרומה? 

י.לוי:אניבעדתרומהאךמתנגדלתוספתהבנייה.מתחילתהדרךאנימתנגדלמיקוםבו
נבנהביתהספר,הואלאהיהצריךלהיותשם. 

א .פאהן:מבקששוועדתדתונציגיהתושביםילוואתהפרוגרמהוהשימוששלביתהכנסת.


הצבעה:

בעד:גיל ליבנה,איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,שימיאלבז,מיכלרימון,אליכהן,חני
קרס,ערןאלראי,אשרפאהן,אביאלטלף,ואלייפרח .

נגד:יוסילוי. 



מחליטים:

לאשר את הסכם התרומה.

סעיף  01לסדר היום
שונות.

היו"ר:.0 משרדהפניםדורשהקדמתאישורצוהארנונה.בעברהיהצריךלאשראתהצו 
עד24בנובמברוהינומקבליםאתאישורמשרדהפניםומשרדהאוצרבאמצע 
אוסוףשנתהמס.היום,ביוזמהמבורכתשלהשרגדעוןסער,נדרשות 
הרשויותלאשראתהצועד24ליוניושרהפניםושרהאוצרהתחייבולאשר 
הצועד24בדצמברכךשבתחילתהשנההצויהיהתקף .
הצויובאלאישורבמליאההבאה .
.4אירועיזיכרוןועצמאות:חולקדףהמרכזאתכלהאירועים .

י.לוי:מבקשלדוןבשאילתאשהגישבענייןפרויקטגינדי :

היו"ר:מקריאאתהשאילתא :
א.האםחברתגינדיבונהע"פהיתרכדיןשניתןלהע"יהמועצהוהאםקיים 
פיקוחעלכך? 
 ב.האםהועדהלתכנוןובנייהשלשהםבראשותךאישרהלחב'גינדילהתקין 
צינורותביובוצינורותמיםעםבידודבחזיתותהבניין? 
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ג.האםהועדהלתכנוןובניהשלשהםבראשותךאישרהלחב'גינדיאתאופן 
חיפויקירותהחזיתכפישהואמתבצעכיום? 

במענהלשאלתך :
חב'גינדימחויבתלבנותע"פהיתרהבנייה.זובנייהפרטית.לפנישמאכלסים 
נעשהפיקוחשלהועדהלתכנוןובנייהואםיהיהסטיותלאיינתןהיתראכלוס .
הועדהלתכנוןלאהתירהצנרתמיםוביובבחזיתותהבתיםולאחיפויקירות 
שישבהםליקויים.הציפויהואבאבןמנוסרת.מהשלאתואםהיתרוסטנדרטים 
לאיאושרלאכלוס. 

י.לוי:איךאנונותניםאישורלבנייהללאחניותמקורותוללאמחסנים?הלובי 
מקרמיקהאינוו מעוצביפהואינועומדבסטנדרטגבוהאיךאנומאשריםזאת? 
הרוכשיםמתלוננים .

היו"ר:בסיורשערכתילפניהפסחעםמהנדסהמועצהאניחולקעליךלגביהסטנדרט 
שלהלובי.הסטנדרטהואגבוהבקירותאריחיםמחו"לבגודל2מ' 0Xמ', 
המדרגותוהריצוףמשישוישגםענייןשלטעם.ממהשראיתיזהסטנדרטגבוה 
שלהלובימעוצבעםחומריםיוקרתיים. 
אםימצאוליקוייםביןאםבצנרתאובחיפויחיצוני,במהשמסמכותנו,לאיקבלו 
אישוראכלוס. 

י.לוי:אמרולישאתהמתווכחעםגינדילטובתהתושבים .

היו"ר: אנומעיריםלגינדי,הוצאנומסמךמסודרע"ימהנדסהמועצהבעקבות 
הסיורב40.0.00שעוסקבנושאמסתוריכביסה,צנרתואינסטלציהחיצוניזה 
מפגעשדורשפתרוןוריצוףאבןגנני.בחניוניםישדרישהע"פחוקתכנוןובנייה 
לריצוףעםחלחולמיםב00%משטחהחניוןהפתרוןשלהםלאנראהטוב 
ואמרנולהםשאנומבקשיםשיזמובאמצעותהאדריכלשלהםפנייהאלינו 
בבקשהלהחלפתהאבןבאבןמשתלבת.תיקוןחיפוייאבןותיקוןליקויבטיחות 
שנמצאבמדרגות.הדגשנוכייתכןויהיודרישותנוספותלצורךתיקוןושיפור 
כתנאילהוצאתטופס .0

י.לוי:למהלאעשוחניהתתקרקעית?אנשיםהתלוננושהחנייההיאממשמולהחלון .

היו"ר:בכדילעמודביעדתקןהחנייהלפי0.7מ"רהקבלןנאלץלוותרעל04דירותגן. 

י.לוי:המראההחיצוניאינויפה. 

היו"ר:חנייהתתקרקעיתגורמתלהגבהתהמבנה.ברח'הקשת00זואינהחניהתת 
קרקעיתאלאחנייהעיליתשנוצרהכחלקממבנההקרקע .

א.פטיגרו:חשובלהזכירשדרשנומגינדיאתאישוריהבקרהשלהבנייהואישורי 
קונסטרוקטורעלמנתשלאנעמודמולקריסות .

היו"ר:סיעת"יחד"לאמינתהנציגלוועדתחינוך.הסיעהמבקשתלמנותאתגב'כרמל 
אדורםכנציגתהסיעהבוועדתהחינוך .



מחליטים פה אחד:
לאשר מינוי גב' כרמל אדורם כנציגת סיעת "יחד " בוועדת החינוך.
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ריכוז החלטות

נושא

מס'

החלטה

0

אישור פרוטוקולים

9

דוחות כספיים 9103

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  3מתאריך  9..3.04כולל
התיקון .
לאשר את הדוחות הכספיים לשנת .9103

3
4

עדכון תקציב 9104
תיקון סעיף  011לחוק עזר
לשהם

לאשר עדכון תקציב .9104
לאשר תיקון סעיף  011לחוק עזר לשהם
(איכות סביבה ,מניעת רעש ומפגעים ושמירת הסדר והניקיון).

.

ועדת הקצאות קרקע

לאשר פרוטוקול ועדת הקצאות קרקע מיום  9.3.04 :לצאת
להליך פרסום ראשון בקשת עמותת חב"ד עפ"י נוהל משרד
הפנים .תקופת הקצאה לשלוש ( )3שנים ,מתחדש מידי שנה.
הליך ההקצאה יאושר במועד פתיחת שנה"ל בכפוף לעמידת
העמותה בתבחיני הסף.

1

ועדת שמות והנצחה

לקבל המלצת ועדת שמות.
שצ"פ כרמים יקרא "גן כרמים"
שצ"פ שכונת רקפות יקרא "גן רקפות".

7

מינוי ועדות מועצה ובעלי
תפקידים  -עדכון

לאשר עדכון חברים בתאגידים העירוניים כדלקמן:
דירקטוריון תאגיד חינוך :הצטרפות גב' חגית אבירם במקום גב'
ענת זרגרי.
ועדת כספים :הצטרפות מר יאיר ורדי במקום מר יוסי אגסי
דירקטוריון עמותת עמית :הצטרפות גב' שוש חימי וגב' גילי
לבונטין. 


8

הסכם תרומה

לאשר את הסכם התרומה.

2

מינוי יציג סיעת "יחד"
לוועדת חינוך

לאשר מינוי גב' כרמל אדורם כנציגת סיעת "יחד " בוועדת
החינוך.



תמההישיבה .





_____________________
גילליבנה 



שיאברהמי
ראשהמועצה


מנכ"להמועצה
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