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על סדר היום :

 .0אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  5מתאריך .41.5.02
 .4הערכות לחופשת הקיץ.
 .3אישור תב"רים.
 .2הקצאות קרקע.
 .5מינוי ועדת מכרזים לאישור מינוי מנהל כללי.
 .6מינוי משנה לראש הרשות.
 .7שונות.

היו"ר : ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההשישיתלשנת.9102 
מ בקשלהביעתפילהמשותפתשלקהילתשהםלשלומםושובםהביתהשלהנערים
החטופים.לחזקאתהמשפחותואתחייליצה"להפועליםבשטחתוךסיכוןחיים. 
מחראנועתידיםלצאתבמשלחתעםהאגודהלמעןהחייללקרייתארבעעםחבילות
שנאספומתלמידיםומבעליעסקיםביישובולבקרשתייחידותצה"להפועלותבאזור
חברון .
אשרפאהןהודיעכייצטרףאלי. 
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סעיף  0לסדר היום:

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  5מתאריך .41.5.4102
ש.אברהמי:הערותיוסילויתוקנו .

היו"ר:מבקשלאשר. 




מחליטים פה אחד 

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  5מתאריך  .41.5.02




סעיף  4לסדר היום:


היערכות לחופשת הקיץ.


יו"ר:לקראתהקיץנערכהעבודתהפקהוהיערכותלפעילותלכללהאוכלוסייהבדגש 
צעירים,גניקיץוביה"סקיץ01%.מילדיא'-ב'נרשמוובכלבתיהספר 
 נפתחתהתכניתוזובשורהלהורים.תכניתהקיץחולקהבעלוניםלמשפחה 
לנוערולמבוגרים.מבקשמגביהדרמנכ"לחמשלהציגאתהתכנית .

ג.הדר:מציגהאתתכניתהיערכותהחברההעירוניתלתרבותופנאיחמש: 

דגשיםלפעילותהקיץ: 
-פעילות0ימיםבשבוע 
-פעילותלנוערכלחופשתהקיץ .
-פעילותלקהליםאחריםבדגשעלחודשיולי .
-קווילילהבכללילותהשבועלמעטשישי.מכווניםלנוערוצעיריםשאיןלהםרכב .
-סדנאותקיץ:אומנותפלסטית,מחול,מבוכיםודרקוניםוספורט .

פעילותספורט :
- פעילותספורטמידייוםלכלהגילאים:הרקדה,ראשוןספורטיבי,כדורעף, 
 יוגה,טאיצ'י,אימוןבמתקניהכושר,רחצהליליתומשחקיים,מחניים 
לנוער,זומבה,טורנירכדורגלוליגתסטריטבול. 
- מגרשיהספורטוהאולמותיהיופתוחיםלפעילותחופשית:כדורסל,כדורגל, 
כדורשת,טניסשולחןועוד .
- הפעילותבשת"פעםמועדוןספורטשהם,אגודותהספורט,עירללאאלימות 
עירבריאהוהרשותלמלחמהבסמיםואלכוהול .
-פעילותחדשה:ב09.1.02מתחםמתנפחשלכדורגלמיםשיפעלעדהשעה 
 .96:11

פעילותלנוער: 
-פתיחתמתחםהנוערבלילותשני-מוצ"שביןהשעות:90:11-19:11סדנאות, 
פעילויותמיוחדות,ערבימוסיקהוטורנירים.במתחםעמדותמחשב,משחקי 
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וידאו,שולחנותפינג-פונגסנוקרועוד .
-אטרקציותוטיולים(בתשלום):סופרלנד,לונהפארק,לילהלבןבת"א,טיול 
רפטינגבירדן,סיורט'באבוסיורירחמלאבנחלחווארים .
-פעילויותספורטלנוער .
-"זולה"עםמדריכיעירללאאלימות,כוללפעילותהעצמה .
-פעילותמוסיקה,חדרהרכבים,ערביג'אםסשן,קריוקיועוד .
-קווילילה(א'-ד'לראשל"צ,ה'ומוצ"שלת"א,קויוםהלוךוחזורלחוףהים) .

ש.אלבז:מבקשלהודותלאגודותהספורטולעמותותעלשיתוףהפעולה .

פעילותלילדיםולכלהמשפחה :
-מופעיגינהוהפנינגלילדיםבימישניבחודשיולי .
-משחקייתקיץופעילותבוקרבא.ת.ג.ר .
-קולנועקיץבימירביעיבחודשיוליבכיווןלצעירים .
-אירועסיוםהקיץביוםחמישי91.1.02ויכלולירידחוגיםיישובי,יוםאימוץ 
כלבים,מופעלילדיםומופעשלרונידלומי .

מרכזאומנויותהבמה :
-קבלתשבתישראליתבמשכןאחתלחודשבשיתוףהטאפסבר(,00.0.)1.1פעילות 
זומתקיימתבהצלחהבמתחםהתחנהבירושליםובתל–אביב .
-מופעיסטנדאפ .
-הצגתילדים"טרופתי" .

פרסוםושיווק :
-עלוןאירועיקיץשיופץהשבועעם"שהםפלוס" .
- עלוןאירועיקיץלנוערהופץבשבועשעברעםתעודותהסיוםבשלהבת,יהלום 
ותיכוןשהם .
-אתרהאינטרנטשלהמועצה .
- קישורלעלוןאירועיקיץבאמצעותהדיוורהישירשלהמועצה .
-פרסוםנקודתיבפייסבוק .
-שילוטחוצותלאורךהקיץבדגשעלאירועיהקיץ. 

י.לוי:למהשלאניתןכניסהחינםלבריכה? 

ג.הדר:ישהנחות .

יו"ר:יישמנוהקיץ.ישמנוימוזללנוער902₪לחודשכוללחדרכושרומנוימשפחתי 
ב0231 .₪

א.פאהן:ישגםחוגיםשמסיימיםפעילויותוישהפקהגדולהשעומדתלעלות .

י.לוי:הבריכהריקה.לפחותתןלנוערכניסהב01 .₪

ש.אלבאז:בוועדתספורטהמלצתישכניסהלרחצהליליתכוללפעילותמיםתעלה91 .₪

י.לוי:זהלאקאנטרי.זובריכהעירוניתמהמיסיםשלכולנו .

ח.קרס:ישכרטיסיהחודשיתב902₪כוללחדרכושר,זהפחותמ01 .₪

יו"ר:אנומהקאנטריהזוליםבארץ.תבדוקאתהמחירים .
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ג.רבינוביץ:גםלסטודנטיםהתעריףהוא902₪לחודשלתקופתהקיץכוללחדרכושר .

יו"ר:ולחייליםישהנחהשל.21%המנויעולה902₪לחודשואםהואמנוצלמידייוםזה 
פחותמ01 .₪

מודהלגביהדר .


 

סעיף  3לסדר היום:

אישור תב"רים .


יו"ר:מתנצלבשםהגזברשלאהגיעלישיבהעקבאירועמשפחתי .
סוקראתהתב"רים: 

 .0שדרוג גינות ציבוריות ()547:שדרוגגינותציבוריותבסךשל0,111אלפי.₪תוספת
לאישורמליאהקודםמיום92.9.02בסך211אלפי₪בהתאםלתוכניתהפיתוחשלהמועצה
לשנת.9102התקציבהוא9מיליון₪אךבהתאםלהכנסותיעמודבשלבזהעל0מיליון.₪



 .4חידוש כבישים ומדרכות ומתקני רחוב ()545:אישורתקציבכוללבסך0,111אלפי₪.
תוספתבסך211אלפי₪.תוספתלאישורהמליאההקודםמיום.92.9.02בהתאםלתוכנית
הפיתוחשלהמועצהלשנת.9102

 .3קו ביוב משותף עם חבל מודיעין ()477:לעדכןאתסכוםהתב"רלסךשל1,102,111.₪
תוספתתקציבבסך6,102,111.₪התוספתמיועדתלקוביובלהשקעהבקוהביובשעובר
בלודוהואמשותףגםלשהם()01%וגםלחבלמודיעין(.)01%כמוכןנדרשתהשתתפות
המועצהבהרחבתמט"שאיילוןבהתאםלחלקנובפרויקט()3%בלמעלהמ–2מיליון.₪
בשלבזהמבוקשתהגדלהבסך9.2מיליון.₪כמוכןנערכתהמועצהלהרחבתמבנהתחנת
השאיבהביתעריףהמוערכתבכ–6מיליון₪ל–9הרשויותובשלבזהמבוקשלתקצב
תכנוןוהוצאותמתוכננותבסך1.2מיליון .₪
תחנתהשאיבהמגיעהלקצהדרכהמבחינתההספקיםשלה.המשאבותחלקןמיושנות
וכתוצאהמכךעברנואירועיגלישתביוב.אנוצריכיםלתכנןמחדשולבנותמבנהעם
משאבותחדשות.כרגעמקדמים1.2מיליון₪לטובתתכנוןומתןמענהזמנילמשאבות
הקיימות.
מקור המימון:קרןהיטליהביוב .

 .2החלפת צנרת מים בתרשיש ומרגלית ()514:לעדכןמקורהמימון,סך93,111₪מקרן
שיקוםהמיםיהיהמקרנותהרשות.סכוםהתב"רלאמשתנהויעמודע"סשל211,111.₪
 .5תכנון )530( 4102:קידוםתכוניותבהנדסהבשנת9102בסך211אלפי.₪
אושרעדהיום911אלפי₪.מבוקשתהגדלהבסך611אלפי₪.בהתאםלתוכניתפיתוח
.9102

 .6שדרוג מבני ספורט ()545:שדרוגמבניספורטבשנת9102בסך611אלפי.₪אושרעדהיום
911אלפי₪.מבוקשתהגדלהבסך011אלפי₪לטובתשיפוץאולמותספורטומתקנים
במקומותפתוחים.בהתאםלתוכניתפיתוח.9102
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 .7גני ילדים בסחלבים (:)227סה"כביצועבפועל,9311אלפי₪.משרדהחינוךאישרתוספות
בגיןאבן-30,010₪ותוספתבגיןתשתיותהיקפיותבסך012,206.₪סה"כתוספותבסך
000,211.₪סה"כתקציבממשרדהחינוך0,203,611.₪יתרתהמימוןמק.ע.פ.תעודכןלסך
של316,391.₪הקטנתהשתתפותהמועצהבפרויקטבסךשל090,211 .₪
 .5שכונת רקפות (:)351עדכוןתקציבפיתוחשלשכונתרקפותשלביםא'-ב'לסךשל
61,162,000.₪ מקורותהמימוןהםסה"כהכספיםשצפוייםלהתקבלבגיןהיטליפיתוחשל
שכונתרקפותלמעטהיטלמכוןטיהור,3%ותוספתשלהיטליסלילהמקרנותפיתוחבסך
9,132,111 ש"ח.התוספתמיועדתלמימוןכיסויהוצאותבלתימתוכננותמראשבפרויקט.



היו"ר : מדוברבהוצאתפסולתבנייןשנמצאתבשטחהפרויקט.האזורהיהמזבלתפסולת 
בנייןמראשיתהיישוב.במסגרתעבודותשלבא'+ב'נדרשנולהיכנסלהוצאותחריגות 
בנושאזהכתוצאהמכמויותהפסולתהגדולותשנדרשהיהלפנותמהאתר .

י.לוי:מיהקבלן? 

יו"ר:מגנזיתשתיות .

י.לוי:הואלאזכהבמכרז? 

יו"ר:זכה .

י.לוי:אזלמהלנולהוסיףלו?אנילאמבין .

יו"ר:ישתוספותשהןמעברלמכרז.כתובבמכרזשצריךלשלםהיטליהטמנה. 

י.לוי:אנילאמבין,הקבלןשזכהבמכרזידעוראהאתהמקום.מתוך00.2מיליון2מיליון 
₪תוספתזההרבהכסףכ0/6מהתקציב .

יו"ר:לאמוסיפים2מיליון.במסגרתהמחלוקתשישלנואנומקדמים0.02מיליון₪+ 
מע"מעדלבירורהמחלוקת. 
 נברראתהמחלוקתאךלאעלגבבעליהמגרשים.אנונגדילאתהתב"ר,נבקשחוו"ד 
משפטיתשתובאלישיבההבאהעםהבקרהההנדסיתשלהפרויקטונקבלהחלטהאם 
ללכתבוררותמשפטיתאופשרה.אניבעדלקחתאתזהלבוררותשאףאחדלאייקח 
עלעצמוהחלטהלתשלומיםנוספים.אבלמהשחשובזהלהפרידמהעבודותבפועל 
בכדילאלעצוראתהמחויבותשלהחברההכלכליתכלפיהיזמים .

א .יפרח:באזורהתעשייה,כברבפרויקטהראשוןאמרושחייביםלהגדילעלמנתשהקבלןלא 
יברח,התחייבנולתתאתהקרקעות.אניחושבשבשוםדיןמכרזיםאודיניעבודה 
 באףמועצהזהלאיכוללהתנהלבצורהכזו.אנחנוצריכיםלתתאתהשטחיםוישלנו 
מחלוקת.אניחווהאתהחוויההזולאפעםעםהחברההכלכלית. 
י .לוי:ומדבריםעלארנונה. 
א .יפרח: אניחושבשזהניהוללאתקין,אלוהםכספיציבור.התחייבנולתתשטחים.צריך 
לתתפתרונות,אלוכספיציבור. 
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יו"ר:זהמקרנותפיתוחשלכבישים .

א .יפרח:ליאיןידעמלא.מהשקורהשם.תמוהבעיניי.אםניתןלועכשיו9מיליון,₪אזעל 
מהנסתדר?אםהולכיםלבוררותאזעלהכל.לאלתתשנימיליוןואח"כללכת 
לבוררות .

יו"ר:יותרמ9מיליון₪ישולמולקבלןרקבתוםהפרויקט .

ד.רבינוביץ:הואלאיסייםהפרויקטאםישויכוחכזה .

א.יפרח:מבחינהמשפטית,איפהאתהנמצא? 

יו"ר:מבחינהמשפטיתישערבויות+9מיליון.₪המכרזאפשרלהגדילב92%וב21% 
באישורמועצה. 

א.פאהן:הקבלןחתם .

יו"ר:איננימהנדסגםלאמתכנן,לאאניערכתיאתהמכרז .
הבקרההתקציביתבדקהאתהמכרזלפנישפורסםואומרתשצריךלשלםהאגרותמה 
שלאהבאנובחשבוןבתקציבהפרויקט .
איננימוביללכיווןזהאואחר.בואונחליטשהולכיםלבוררות.ישמנגנוניםהריזהלא 
הפרויקטהראשוןבמדינהישראלשישבוויכוחים .

ג.רבינוביץ:למהלאלביתמשפט? 

יו"ר:זהיותרמהר .

ג.רבינוביץ:מיאומרשצריךשיהיהמהר?אתההולךלביתמשפטואזגורםלצדהשנילהתפשר .

יו"ר:איננויכוליםלפגועבפרויקט .

י.לוי:זהלא011אש"ח,זה6-2מיליון .₪

ד.רבינוביץ:זהכמעט21%מתקציבהפרויקט .

יו"ר:נביאלישיבההבאהחוו"דיועמ"שואתהבקרים.זותהייהישיבהסגורה.נברר 
סיכוניםמולסיכוייםונקבלהחלטהמושכלתהאםהולכיםלמשפטאושכדאילנו 
לחפשאתדרךהפשרההכיטובהשגםהיאתובאכאןלאישור .

ד.רבינוביץ:ובינתייםאתהמאשראתהתב"ר .

י.לוי:נביאאותולביתמשפט. 

יו"ר:חייביםלאשראתהתב"רכיאנחנולאיכוליםלעבודללאמסגרתהתב"ר .
 
ד .רבינוביץ: קודםמשלמיםואח"כמביאיםלהצבעה.זהנראהליחמור.קודםמשלמים,נוצר 
גרעוןואח"כמביאיםלדיוןואישור.

יו"ר: בואונחליטשהולכיםלבוררות.אנימציעלהפרידאתהמחלוקתמהפרויקט. 
הפרויקטצריךלהיגמר.למועצהולחכ"לישחבויותוהסכמיפיתוחמולהיזמים .
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א.יפרח:עלמהחתםהקבלן? 

יו"ר:עדבירורהמחלוקת .

א.יפרח:אפשרלראותאתהמסמך? 

יו"ר:כן.תקבלאתזה. 

א.פאהן:בואונביאאתהיועמ"שואנשיהבקרהלדיון. 

יו"ר:יוסי,מקובלעליך?קודםכלנשמעאתהיועץהמשפטי .

י.לוי:היועמ"שמגיעלמסקנהמראש .

ד.רבינוביץ: כברקרהשהיועמ"שנתןלנוחוו"דשמכרזבסדרוביתהמשפטביטלאתהמכרזעם 
צומניעה .

יו"ר:מציעהחלטה:בישיבתההנהלההבאהתוצגחוו"דיועמ"שבכתבויוזמנוהבקרים 
כדישיציגואתהדבריםונקבלאזהחלטה. 

א.פאהן:בואונזמיןאתיוסילוילישיבה .

יו"ר:מבקשלהצביע .

ד.רבינוביץ:אנינגדהתב"רהזה.קודםמברריםואח"כמשלמים .

י.לוי:מדבריםפהעל2-2מיליון.₪ראשהמועצהביקשללכתלבוררותחכו.מהקרה? 

יו"ר:בכלמקרהמחליטיםכאןשלאתשולםהיתרהבגיןהפרויקטבסך9,321מיליון₪עד 
שנקבלהחלטהמהעושיםלגביהבוררות .

ד.רבינוביץ:כישולמו9מיליון.אינניחותמתגומי.אנילאמכשירהאתזהבדיעבד .

יו"ר:עדלבירורהמחלוקתאנומחזיקים21%מהפרויקט. 

א.פאהן:נוצרמצבשהחברהשילמהלקבלןואנולאשילמנולחברה.למהאישרנוהתב"ר? 
החברההיאשלנווצריךלהעבירלהאתהכסף .

א.אלטלף:ישלהוסיףהערהשבמקרהשכזהישלהעבירלאישורהמליאה .

יו"ר: לאערכתיאתהדבריםואנילאיודעלעשותאותם.הדבריםמופיעים.המתכנניםלא 
 כללואתהדבריםהאלהבתקציבעצמו.זההניסיוןשלנובפרויקטיםשלביצוע 
עבודותתשתיתופיתוח.אםתבדקוגםבהיסטוריהשלשהםשבוצעע"ימבני 
תעשייהובפרויקטיםאחריםשנעשים,אלתחשבושכלכביששנסללאושכונהשאנו 
מפתחיםנגמריםבדיוקע"פהתקציב. 

ד.רבינוביץ:זההפיך,זה21%מהפרויקט .

א.אלטלף:אנויודעיםשיכולותלהיותחריגות,אךכשמתעוררתמחלוקתבהיקףכזהגדול,לפני 
שמשלמיםואפילולצורךהבהרה,ישלהביאלאישורקודם .

ד.רבינוביץ:זהכלפעםככה .
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יו"ר:אשרהציעהצעהשזהמהשיהיהשתהיההצעהשכוללתהכל .

א.פאהן:עומדלהיותמכרזשלבג'באזורהתעשייהוהמכרזלאייצאמבלישנבדוקהיטבאת 
כלהסעיפיםושהםכולליםהכל.המכרזהוכןלאכמושצריך .

ג.רבינוביץ:זהלאנכוןשאנומוציאים2-2מיליון₪יותר.הכישלוןשלנוהואזהשזהלאבאלידי 
ביטוי.בסופושלדברישעבודהשהייתהצריכהלהיעשותוהיארשומהבמכרז.ביקשו 
מהמציעלתתמחיריםרקעלחלקמהעבודה.אגרתההטמנהמשוםמה,וישלבדוק 
זאת,נשכחהבפרקהמחיר.בכלמקרההיינוצריכיםלשלםזאת.יכוללהיותשאם 
זהכןהיהכלולבפרקהמחירהיינומשלמיםקצתפחות.בסופושלדברזוהייתה 
הצעהכוללתוהינוסוגריםומשלמיםקצתפחות .

ד.רבינוביץ:אםכךזהיותרגרוע.עבודהבסד"גשל2מיליוןש"חשלאתומחרהחייבתבמכרז .

ג.רבינוביץ:ברובהמכרזיםפהושםנשכחיםדברים,אין.011%במקרהזה,זההיהקיצונימידי, 
אךבכלמקרהזהסכוםשצריךלהוציא .

ד.רבינוביץ:צריךלהוציאמכרזעלסכוםכזה. 

יו"ר:איךאפשרלהוציאמכרז?מכרזביןמטמנות? 

א. יפרח:אנימתנגדויותרמכך,אניחושבשלאצריךללכתלשוםבוררותאתוולאלהוסיףלו 
 אגורה.זהקבלןותיקשעובדאתנובחברהומישראהחריגותבמכרזבהתחלהוהחזיק 
 אותנועדהסוף,צריךלשקולאתהמשךהעבודהאתו.אנימתנגדלכלבוררותאתו.יש 
לשלםלואתסכוםהמכרזולאשקליותר .

י.לוי:מצטרףלדבריאלייפרח .



הצבעה: 

בעד:גילליבנה,איתןפטיגרו,שמעוןאלבז,מיכלרימון,חניקרס,ערןאלראי,אשרפאהן, 
אביאלטלף,גלעדרבינוביץואליכהן .

נגד:דפנהרבינוביץ,יוסילויואלייפרחבעדכלהתב"ריםלמעטתב"רשכונתרקפות(.)611 
 




מחליטים 

לאשר את התב"רים:



 .0שדרוג גינות ציבוריות (:)547תוספת211,111.₪מקורמימון:ק.ע.פ.
סה"כיעמודהתב"רע"ס0מיליון .₪
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.9חידוש כבישים ,מדרכות ומתקני רחוב ( :)545תוספת211,111.₪מקורמימון:ק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס0מיליון.₪ 


.6קו ביוב משותף עם חבל מודיעין (:)477הפחתה293,211₪(מבניתעשיה) 
תוספת6,220,211.₪מקורמימון:קרןהיטליביוב .
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,102,111.₪ 


.2החלפת צנרת מים בתרשיש ומרגלית (:)514הפחתה993,111₪(קרןשיקוםמים) 
תוספת993,111.₪מקורמימון:ק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס211,111 .₪


.2תכנון :)530( 4102תוספת611,111.₪מקורמימון:ק.ע.פ 
סה"כיעמודהתב"רע"ס211,111 .₪

.3שדרוג מבני ספורט (:)545תוספת011,111.₪מקורמימון:ק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס611,111 .₪


.0גני ילדים בסחלבים (:)227תוספת000,211₪במימוןמשרדהחינוך 
הפחתה090,211₪מק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס9,311,111.₪ 


.1שכונת רקפות – פיתוח (:)351הפחתה0,201,901₪מהשתתפותבעלים 
תוספת9,132,111₪מקרןהיטליסלילתרחובות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס61,162,000 .₪







תיערך פגישה סגורה בה יציגו יועמ"ש החברה
תב"ר  :351בישיבת ההנהלה הבאה

בנושא על מנת שניתן יהיה לקבל החלטה
וצוות הבקרה על הפרויקט את עמדתם 
להמשך הליך מו"מ  /בוררות  /בית משפט.
עמדתם בנושא על מנת לקבל החלטה להמשך הליך מו"מ  /בורות  /בית משפט.







סעיף  2לסדר היום:

הקצאת קרקע .

ש.אברהמי: מובאלפניכםפרוטוקולהוועדההמקצועיתלהקצאתקרקעשעסקהבהקצאה 
לעמותתשחףעבורביה"סהדמוקרטיוהגניםברח'עדולם .
הסתייםשלבהפרסוםהשני.התקבלההתנגדותע"יתושביםמרח'עדולם.הועדה 
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נפגשהעםהתושבים.החשששלהםהיהשבעקבותהליךההקצאהתוארךהפעילות 
במתחם.הוסברלהםשאיןכלכוונהלהאריךאתשהייתםשםושהמתחםיפונה 
לכשיתאפשרוהליךההקצאהנועדלסייעלהםמבחינתתשלוםשכירותולאלמשך 
השהייה. 
 מצורפיםנתוניהרישוםלביה"סהדמוקרטימהשמעידבשורההתחתונהשהם 
עומדיםבקריטריוניםלהקצאההןלביה"סוהןלגנים. 
הועדהממליצההקצאהללאתמורהשלמבנהבן220מ"רומבנהכיתתגןאחד 
 לשנתיים+אופציהלשנהנוספתבאישורמליאתהמועצה.חידושההקצאהייעשה 
 מידישנהבכפוףלעמידתהעמותהבתבחיניםוהמלצתאגףהחינוך. 
 

מחליטים פה אחד 

לאשר המלצות הועדה המקצועית להקצאות קרקע לביה"ס דמוקרטי וגן ילדים מיום
 .05.5.02
הקצאה ללא תמורה של מבנה בן  250מ"ר ומבנה כיתת גן אחד לשנתיים  +אופציה לשנה
נוספת באישור מליאת המועצה .חידוש ההקצאה ייעשה מידי שנה בכפוף לעמידת העמותה
בתבחינים והמלצת אגף החינוך.

סעיף  5לסדר היום:

מינוי ועדת מכרזים לאישור מינוי מנהל כללי.

יו"ר:שיאברהמימסייםתפקידוכמנכ"להמועצהלאחרקרובל2שנים.היהשותףלהרבה 
מאודמהישגיהמועצה.הבעתיהערכהבפניו.הוחלטלצאתלהחלפתמנכ"ל .
י.לוי:זאתאומרתשאתהמפטראותו .
יו"ר:הגענולהבנה .
י.לוי:אתהרציתלעזובשי? 
ש.אברהמי:לא .
א.פאהן:אתהתזיקלשי .
י.לוי:אזפיטרתאותו.שיראויוישר.גיללאראוילמנכ"לכזה.הואפיטראותוועשהעסקה 
פוליטית.לקחאדםשאיננייודעאםישלוכישוריםלנושאהזהוישלואישהשעובדת 
פה.האםזהמותר?עודנדוןעלזה.זהלאיעבורלסדרהיום.מהזהלפטר,כלהזמן 
אומריםשהואטוב .
אשר,אותיואו תךלאיפטרואלארקהציבור.שיהיהרשוםשהואפיטראותו,הואלא 
רצהלהתפטר.אלתנסהלהיותיפיוף. 
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א.פאהן:זהיזיקלשי.כששייגישמועמדותלמקוםאחריכניסואתהשםלאינטרנטויקבלואת 
הפרוטוקולשלהמליאהבויהיהכתובשגילפיטראותו .
י.לוי:גםיהיהכתובבפרוטוקולשהואמצוין.שי,הייתמנכ"למצוין,אישלאפוליטי 
ולצעריאנומכניסיםאנשיםפוליטיים.הפוליטיקההיאמעלליושרהציבור,לצעריכך 
אנונראיםגםפהוגםבחוץ.אנימציעשכולנונעשהפוליגרףהאםאנוישריםכלפי 
עצמנווכלפיהציבור,האםאנחנומצביעיםלגופושלענייןאולא,האםהמטרות 
הפוליטיותהןהכיחשובות?אדםשהשקיעכלכךהרבהשנים?מיזהדודי?מנהל 
שיווק.ככהמפטרים?למה? 
שיהדרכיםשלךפתוחות,איןלךמהלדאוג.אתההייתמנכ"למצוין,לאנתקלתי 
בהרבהכאלהואניכאןכבר3קדנציות.אנימעריךאותךודרכךתהיהסלולה. 
ד.רבינוביץ:מבקשתלהעתיקלפרוטוקולאתדבריהמישיבתההנהלה .
להלןהדבריםשנאמרו :
"אםישהערכה,מדוע?למה?" 
" כשהצטרפתילקואליציהציפיתישדברכזהלאיבואאליבהפתעהמהעיתון.אף 
אחדלאדיבראיתי". 
א.פאהן:מבקשלהעתיקלפרוטוקולאתדבריושנאמרובישיבתההנהלה .
להלןהדבריםשנאמרו: 
" הופתעתילגבישיאברהמי,הייתהאליוהערכהגדולהמאודכמוגםהריחוק 
 מהעיסוקהפוליטי.מנכ"ליםברשויותמעריכיםאותו.חבלליעלזה.בורסת 
השמותמאודמצומצמת.כולםמצביעיםעלמועמדבשםדודיזביבשפעילבסיעה 
 שלגלעדרבינוביץועלכןחושבשבוועדהלאצריךלהיותנציגהסיעהשלגלעד 
 רבינוביץואנימציעאתחברהמועצהמראביאלטלף.אנומקבליםאתהמידע 
מהעיתון". 
"קוראלשיוגיללשבתולהסדיראתחילוקיהדעות" 
יו"ר:הרכבהועדהיהיה2חברים.מציעחבריםלוועדה :
חברמועצהונציגהאופוזיציהמריוסילוי 
חברמועצהמראביאלטלף 
ראשהמועצהמרגילליבנה 
נציגמשרדהפנים 
יועמ"ש .
ד.רבינוביץ:בכלמקרהתהייההצבעהשם.ישלהםרוב. 
יו"ר:אתםיכוליםגםלהצביענגדבישיבתהמועצה.ישלכםאתהזכותהזו.זאת 
הפרוצדורהוכלאחדיפעללפיהבנתו .
א .יפרח: תמוהבעינישאחרימערכתבחירותמוצלחתלבואולפטרמנכ"ללאחרכמהחודשים, 
 צורםבעיןובנשמה.דיברתיעםעובדיהמועצהואיןאחדשלאמזדההעםשי.ולמה? 
 כיישתוצאות.הצגתאתהעבודהביישובוהמנכ"להואחלקמהעשייהוזוסטירה 
לציבור. זההעוולשנגרםלשי.אנימכירמנכ"ליםפוליטייםשמפריעיםלראשהעיר. 
אנילאחושבשישעודמישהואידיאלילשהםכמושיעםטוהרהמידותשלוואני 
חושבשזהעוול.
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יו"ר:שכחתשלפניכמהחודשיםבאתאליואמרתשאינךשבערצוןושאתהלאמקבל 
התייחסות? 
א.יפרח:גםליישעובדיםומצוינים,וישימיםשאניכועסעליהםכיעשומשהולאטובאך 
ממשיכים.זועבודהתקינה.אםשייישאר,יתכןומחראתווכחאתועלמשהושלא 
עשהנכון,זהלאיכוללקרות?זועבודהתקינה.כלמהשאמרתיהןעובדותוהן 
מדברותבעדעצמןוגםהתוצאותמדברותבעדעצמן. 
חבריקואליציה,אנ וצריכיםלקבלהקרדיטשמגיעלנווכשאתההולךלהליךכזה,יש 
גישהמינימאליתלשתףאתחבריהקואליציהשלך.עשיתדברשלאהיהלנובמועצה .
אנימציעלחשובפעמיים,ובתורחברשישלומלואהערכהכלפיךוגםאםטעיתתגיד 
טעיתי.שיזההאישהלויאליביותרשיכוללהיותלך .
י.לוי:שיהואהמנכ"לשלכלהעובדיםוהמועצה .
יו"ר:מבקשלאשראתהרכבהוועדהלכשירות. 

הצבעה:

בעד:גילליבנה,שמעוןאלבז,מיכלרימון,חניקרס,ערןאלראי,אשרפאהן,אביאלטלף, 
איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,ואליכהן .
 
נמנעים:דפנהרבינוביץ .
נגד:אלייפרחויוסילוי .


מחליטים 


למנות ועדת מכרזים לאישור מינוי מנהל כללי.
חברי הועדה :ראש המועצה מר גיל ליבנה
חבר המועצה מר אבי אלטלף
חבר המועצה מר יוסי לוי
יועמ"ש
נציג משרד הפנים.
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סעיף  6לסדר היום:

מינוי משנה לראש הרשות.

יו"ר:בעקבותחו"דשלמראברהםאמונהממשרדהפניםולבקשתושליוסילוינאמרלנו 
שזהתקיןלהגדירמעמדשלתוארלחברמועצהכ"משנהלראשהרשות"ואנו 
מציעיםלהמיראתהתוארל"משנהלראשהרשות". 
מבקשלאשראתשמעוןאלבאזלמשנהלראשהרשות. 
א .יפרח:זהלאהסכםקואליציוני? 
ד .רבינוביץ:זהחלקמההסכםהקואליציוני.
א .יפרח:ואםהייתירוצהאתזהלמשל?מהזהטובליאולאטובלי?
יו"ר:סגןזהסטטוטוריואישרנומחוץלסטטוטורישנימעמדיסגן.אברהםאמונהאמר 
 שמאחרוזהחוץסטטוטורינכוןלהגדיראתזהכ"משנהלראשהרשות"וזהמה 
שכרגעאנומתקנים.

הצבעה:
בעד:גילליבנה,שמעוןאלבז,מיכלרימון,חניקרס,ערןאלראי,אשרפאהן,אביאלטלף, 
איתןפטיגרו,אלייפרח,גלעדרבינוביץ,דפנהרבינוביץואליכהן .
 
נגד:יוסילוי .
דפנהרבינוביץ:מוותרתעלהתואר .
מבקשתלהעתיקאתשנאמרעלידהבישיבתההנהלהלפרוטוקולהמליאה .
להלןהדברים :
"אנילאיודעתמהזה'משנהלראשהרשות'.נראהלישזהמינויחלולשאיןבו 
 תוכן.אנימבחינתימצביעהלאשראתהמינוישלשימיאךלאמצביעהבעדהמינוי 
שלי.אנילארוצהאתהמינויהזה.מןההגינותהבסיסיתשהיהצריךלשאולאותי. 
אנימעדיפהלהיותחברתמועצהמןהמניין". 


מחליטים 

למנות את מר שמעון אלבאז לתפקיד משנה לראש הרשות.
לבטל מינויים 'במעמד סגן ראש הרשות'.
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סעיף  7לסדר היום:

שונות.
 .0הארכת חוזי שכירות גני ילדים.
יו"ר:אנומתבקשיםלאשרהארכתשכירותלשנהלשניגניילדים:האנטרופוסופיויפה 
אוזנה .
הגענולשלבמאוחרמדימכדילפרסםמכרזוגםתמהתקופתהשכירות.זהיעשה 
עווללגניםהפעיליםולאיאפשרלמפעיליםהחדשיםלרשוםילדים .
כחריג,ועלסמךחוו"דיועמ"ש,אנומתבקשיםלאשרהארכהלשנהאחת .
א.יפרח:במכרזיםכאלהישהגבלתזמן? 
יו"ר:כן,חמששנים .
א.יפרח:אבליכוליםלתתהארכה? 
ד.רבינוביץ:כןאבלרקבאישורמליאהכיזהחריג .
יו"ר:נביאלאישורמשרדהפניםובשנההבאהנצאלמכרז.כמובןשנדרושממפעיליהגנים 
 לעדכןאתההוריםשבעצםישלהםשנהאחתעלמנתשלאיבואובטענותאםיפסידו 
אתהמכרזכלשכןשמתחלףלהםמפעיל.להיערךלמכרז .
א.פאהן:ישחוו"דיועמ"ש? 
יו"ר:כן .


מחליטים פה אחד 

להאריך את השכירות של הגנים המושכרים ליפה אוזנה ולאנטרופוסופי בשנה אחת.
להודיע למשרד הפנים ולגנים להיערך למכרז בשנה הבאה.
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ריכוז החלטות


נושא

מס'

החלטה

0

אישור פרוטוקול ישיבת
מליאה 5
אישור תב"רים

2

הקצאת קרקע

5

מינוי ועדת מכרזים לאישור
מינוי מנהל כללי.

6

מינוי משנה לראש הרשות

7

הארכת חוזי שכירות גנ"י

4

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  5מיום . 41.5.02
לאשר תב"רים.351 ,227 ,545 ,530 ,514 ,477 ,545 ,547 :
תב"ר  :351בישיבת ההנהלה הבאה תיערך פגישה סגורה בה
יציגו יועמ"ש החברה וצוות הבקרה על הפרויקט את עמדתם
בנושא על מנת שניתן יהיה לקבל החלטה להמשך הליך
מו"מ  /בוררות  /בית משפט .
לאשר המלצות הועדה המקצועית להקצאות קרקע לביה"ס
הדמוקרטי וגן ילדים מיום  .05.5.02
הקצאה ללא תמורה של מבנה בן  250מ"ר ומבנה כיתת גן אחד
לשנתיים  +אופציה לשנה נוספת באישור מליאת המועצה.
חידוש ההקצאה ייעשה מידי שנה בכפוף לעמידת העמותה
בתבחינים והמלצת אגף החינוך.
לאשר מינוי ועדת מכרזים לאישור מינוי מנהל כללי.
חברי הוועדה :גיל ליבנה ,אבי אלטלף ,יוסי לוי ,יועמ"ש ונציג
משרד הפנים.
למנות את מר שמעון אלבאז לתפקיד 'משנה לראש הרשות'.
לבטל מינויים 'במעמד סגן ראש הרשות'.
להאריך את השכירות של הגנים המושכרים ליפה אוזנה
ולאנטרופוסופי בשנה אחת .להודיע למשרד הפנים ולגנים
להיערך למכרז בשנה הבאה.







תמההישיבה .






 

_____________________
גילליבנה 



שיאברהמי 
ראשהמועצה 

מנכ"להמועצה 
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