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גילליבנה–יו"ר,שמעוןאלבז,מיכלרימון,אליכהן,חניקרס,גלעד
נוכחים:
רבינוביץ,ערןאלראי,אביאלטלףואשרפאהן .

התנצלו:יוסילוי,דפנהרבינוביץ,איתןפטיגרוואלייפרח .

שיאברהמי,עו"דשיכהן,תמירפוגלוישראלשטרסברג .
השתתפו:
רחלעפגין .

רשמה:


על סדר היום :

 .0אישור פרוטוקולים.
 .8תב"רים.
 .3דו"ח מבקר המועצה לשנת .8103
 .2אישור תקנון חמש.
 .5ועדת תמיכות.
 .6ועדת הקצאות קרקע.
היו"ר: ערבטוב,ברכותלחברהמועצהמרערןאלראיליוםהולדתו .




סעיף  0לסדר היום:

אישור פרוטוקולים.


יו"ר:מבקשלאשראתפרוטוקולים :
פרוטוקולמליאה8מיום .46.2.02
פרוטוקולאסיפהכלליתחברהכלכליתשהםבע"ממיום .46.2.02
פרוטוקולאסיפהכלליתשלהחברההעירוניתלתרבות,נוערוחוגיספורט 
(חמש)בע"ממיום .46.2.02
פרוטוקולאסיפהכלליתתאגידחינוךשוהםבע"ממיום .46.2.02
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מחליטים פה אחד 

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  2מיום .31.9.02
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חברה כלכלית שהם בע"מ מיום .31.9.02
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות ,נוער וחוגי
ספורט (חמש) בע"מ מיום .31.9.02
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך שוהם בע"מ מיום .31.9.02

סעיף  8לסדר היום:
תב"רים.
היו"ר:סוקראתהתב"רים: 
 .0גן אחר – בי"ס אלומות (: )526גןאחרבאזורמודיעין,אלושניהגנים
האנתרופוסופיים,הםהגישובקשהלסיועבבינויופיתוחלרבותממ"ד,במטרה
להסדיראתתנאיהבטיחותשלהתלמידים.ההחלטהמתבססתבהתאםלנוהל
תמיכותבחוזרמנכ"לאפריל4660עדכוןינואר4662פרקב'סעיף4(הפעילות
הנתמכת).הבקשהאושרהבוועדתתמיכותביום00.2.02פרוטוקולמס'4
.הסכוםחושבלפיהיקףביצוענדרשלביה"סבסך040,666₪וביחסלמספר
תלמידישהם(40תלמידים)המהווים40%מסה"כהתלמידיםבמוסדשבו066
תלמידים,בסךשל0,066₪לכלתלמיד*40תלמידים.סה"כ02,666₪מקרן
עבודותפיתוח .
 .4עוז לתמורה – ישיבתי דתי שלהבת ()525:בתוכניתהפיתוחשלמשרדהחינוך
לשנת4602אושרלנוממשרדהחינוךסךשל20,066₪עבורעוזלתמורהפינות
עבודהלאולפנא/ישיבהשלהבת .
 .4תוספת מבנה למועדון בני עקיבא ()361:ועדתהתמיכותאישרהסךשל06,666
₪ מק.ע.פלצורךהשלמותלבניה/שיפוץהמבנה.התקציבמבוקשלצורך
רכישת4ספסלים,סורגים,מסתורלאשפה,גדר.
 .2שדרוג מבני דת )585( 8102:מבוקשלאשרסךשל406,666₪מקרןעבודות
פיתוחלצורךשיפוץהשטחיםהמשותפיםשבמרכזספראסךשל446,666,₪
06,666₪בגיןשיפוץושדרוגביתהכנסתאהבתישראל(המנייןהמרוקאי)
במבנההקייםוסךשל06,666₪נוספיםלהשלמתסגירתהמרפסת.כמוכןסך
של26,666₪לשדרוגבי"כעטרתשהם(המנייןהתימני).
 .0קידום תכנון מתחם עדולם ()538:מבוקשלאשרתוספתבסך466,666₪
מהלוואהלצורךפינויבינוי,עשינותב"עשהופכתאתמתחםהגניםהקיימים
במתחםעדולם 
ל–8 וילות,קיבלנומהמינהלקרקעחלופיתלגניםבשכונתכרמים,ישצורך
בתכנוןמפורטולשםכךצריךלעדכןאתהתב"ר,רובעבודותהפיתוחיתבצעו
ע"יהיזם,התשתיותכברקיימותבמקום,סה"כהתב"ריעמודע"ס206,666.₪
 .0היערכות לשעת חירום – )522( 8105:מבוקשלאשרסךשל466,666₪עבור
היערכותלשעתחירום.מכיווןשאיןחיבורביןשניהממ"דיםהקיימיםבבניין
המועצהוגםגודלהממ"דיםאינומתאים,הקמנומרכזהפעלהחדשבתיכון.
משרדהביטחוןהשקיעכ–466,666,₪תקציבזהישמשכחלקמהיערכות
ומוכנותהמועצהלשעתחירוםהכוללציודלמרכזהפעלה,מערכתקשרלחירום
שלמוטורולהשתחליףאתמערכתהמירסהישנהשגםעולהכסףלמועצה,
גנרטוריםלמרכזיפס"חומל"ח.
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אשרפאהן:ומערכתהקשרהזותחליףאתהמירסים? 

צריךלבקשמאיציקעוזלבדוקאתזה .
היו"ר:

אשרפאהן :צריךלוודאשיהיהקשרעםמד"אוהמשטרה .

ערןאלראי :ישלנוהמשכיותעסקית?מדוברבגיבוישלאנשים,היתרוןשלתקןאיזו
שהואמכילאתהכל .

שיאברהמי :מרכזההפעלהבנויממכלוליםולכלאחדישתתיסעיפיםוזהמאוד
מפורט .

ערן,גליממח'בטחוןמרכזתאתהנושא,אתהיכוללעלותאליהולראות
היו"ר:
אתכלהתיקים .



מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים :
גן אחר – בי"ס אלומות ()52602,666:₪מקורמימון:קרנותהרשות.
סה"כיעמודהתב"רע"ס02,666.₪
עוז לתמורה-ישיבתי דתי שלהבת ()525:20,066מקורהמימון:משרד
החינוך.סה"כיעמודהתב"רע"ס20,066 .₪
תוספת מבנה למועדון בני עקיבא ()361:תוספתבסך06,666₪מקור
המימון:קרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס4,406,666ש"ח .
שדרוג מבני דת )585( 8102:תוספתבסך406,666₪מקורהמימון:קרנותרשות. 
סה"כיעמודהתב"רע"ס006,666.₪
קידום תכנון מתחם עדולם ()538 :תוספתבסך466,666.₪מקורהמימון:הלוואה .
סה"כיעמודהתב"רע"ס206,666 .₪
היערכות לשעת חירום – :)522( 8105466,666₪עבורהיערכותלשעתחירום,עבורציוד
למרכזהפעלההכוללגנרטוריםלמרכזיפס"חומל"חומערכתקשר .
תב"ר  522מאושר בכפוף לבדיקה של קב"ט המועצה ,מר איציק עוז לגבי מערכת הקשר.

סעיף  3לסדר היום :

דו"ח מבקר המועצה לשנת  8103

היו"ר:

הדו"חהשנהעסקבנושאהסעות,נושאמאודרגישבגללכלנושא
הבטיחותוגםבגללשמדוברבהוצאהכספיתמאודמשמעותיתמבחינת
המועצה.כדרכושלתמירפוגלנעשתהעבודהמאודמשמעותיתהכוללת
הערותוהמלצות.ועדתהביקורתדנהבדו"חובממצאיצוותתיקון
הליקוייםבראשותשיאברהמי.ועדתהביקורתאימצהאתהמלצתצוות
תיקוןליקוייםלשלוחאתמיכלחוגילקורסלהכשרתממוניםעלהסעות
תלמידים.ההמלצהלמנותאתאחדהמוריםכרכזהסעותנדחתה,עדהיום
נמנעומלעשותזאתמכיווןשזהמטילאחריותהחורגתמעברלמה 
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שביה"סאחראי.המלצתהוועדהלרענןאתמנהליבתיהספרבנוגע 
לבטיחותבהסעותעפ"יהנחיותחוזרמנכ"להתקבלה.ישלנומלוויםגם
בהסעותתלמידיםחינוךמיוחדוגםבהסעותתלמידים.ישזכייניםשלא
תמידמספקיםאתכלהאישוריםהנדרשיםוחשובמאודלעמודבזה .
קיימיםתחומיאחריותשאינםברוריםועכשיוזהמטופל.בנושאבקרת
בדיקתכליהרכבשלהמסיעים–נשקלתהאפשרותשהבקרהתיעשהע"י
קב"טהמועצה.בשעותהבוקרקיימתבעייתמסיעיםשלאמגיעיםבזמן–
זהמדווחבמוקד.המלצהנוספתשהתקבלההיאבדיקתתחנותההסעה,
מודהלתמירפוגלעלהעבודההטובהשנעשתה,מודהלשיאברהמיולאגף
הגזברות .

אשרפאהן: מיכלחוגי,יוסיפרץואניישבנומס'שעותעלהדו"ח,ישריכוזהמלצות
נוסףמוועדתהביקורת,אניחושבשתמירעשהעבודהטובהמאוד,עלו
כאןבעיותכמומהאופיהתחנותשצריךלעשותלתלמידיםממושבי
הסביבה,כולםעשועבודהיסודיתשלחלוקתהתפקידיםותיקון
הליקויים. 

מיכלרימון :קייםפערביןהירידהמההסעהועדלהליכהוכניסהלביה"ס,צריךללוות
אתהתלמידיםלביתהספרעדלכניסהלביה"סובחזרהעדלעליהלהסעה .

הבעיהעםהמלוויםהיאבגללשחב'קוויםעובדתכתחבורהציבוריתלכל
היו"ר:
דברועניין.ההוריםבוחריםלקנותכרטיסללאמלווה,הודענולהוריםעל
תשלוםנוסףעבורמלווהאךלאמעטרכשוכרטיס"רב–קו",לדעתיזה
ילךויחמירכיאםההוריםלאמודעיםלחשיבותשלמלווהולאמעוניינים
לשלםאתהתשלוםהנוסףזהלאטוב.06%שילמועבורמלווהו–26%
בחרושלאלשלם,יכוללהיותשהוריםלילדיםגדוליםלאשילמו,אנחנו
צריכיםלקייםדיוןעלזהבתקציב4600ולבדוקמהעושים .

אשרפאהן :ישלנובעיהעםהמסוףבבי"ס"אבניהחושן"הואלאבנויבצורהשלא
תאפשרלילדלצאתמתחומו .

אביאלטלף: הבעיההיאשב"אבניהחושן"לאניתןלעשותאתהמסופיםכמובחבל
מודיעיןכיאיןמקוםלזה,אבלקיימיםפתרונותאחריםשצריכיםלחשוב
עליהם .

מיכלרימון :צריךלהציףאתחשיבותהמלוויםבהנהגותהורים .

שי,צריךלדברעםאגףהחינוךשיפנולהוריםולהבהירשללאתשלוםאין
היו"ר:
לילדיםמלווים,הםצריכיםלהשליםאתהתשלוםעבורהמלווים .

גלעדרבינוביץ:יכוללהיותשבשנההבאהצריךלעשותאתזהקצתאחרת .

איאפשר,ישלהםעמדהשל"רבקו"ושםהםרוכשיםאתהכרטיסים .
היו"ר:
כשעברנולמפעילתחבורהציבוריתהמחירירדכימשרדהתחבורהמממן .
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ישראלשטרסברג:במודיעיןאיןליווי,סבירלהניחשזהמהשיקרהכאןאםהוריםלא
ישלמו .



מחליטים פה אחד:

לאשר את פרוטוקול צוות תיקון ליקויים מיום  9.9.02ו – .02.9.02
לאשר את פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום .88.01.02



סעיף  2לסדר היום :

אישור תקנון חמש .


עו"דשיכהן :משרדהפניםמבקשיםאתאישורהפרוטוקולגםבהנהלהומליאת
המועצהולכןישצורךלהביאלאישור .


מחליטים פה אחד:
לאשר את פרוטוקול אסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות ונוער חמש מיום
.89.2.02


סעיף  5לסדר היום :

ועדת תמיכות .

היו"ר:

קיימנוועדתתמיכותמשלימהמאחרוישנםבקשותשהוגשובראשית
השנהולאהיובשלות,הוגשובקשותממנייניםשונים. 
בי"כשכונהט':תמיכהשאישרנובעברלאורבקשתהמחוז.אשרואני
נפגשנועםתורםפוטנציאלילבי"כבשכונתטללים,מדוברבפרויקט
לשיפורהחזיתוהרחבתהמבנהבסךכמיליון,₪אישרנו406,666₪
והמתפלליםישלמו466,666.₪ 
בי"כעטרתשוהם:זההמנייןהתימני,הםביצעושיפוצים,בתבחיניםשל
המועצהישסיועעבורשיפוץלמבניםמעל06שניםוכאןההחלטה
להקצות26,666₪שזהקצתפחותמ–06%מסךהצעתהמחירשהוגשה
ע"יהעמותה .
בי"כאהבתישראל:מדוברבעבודותשיפוצים–איטום,מטבח,שירותים
בסך466,666₪,הוקצולהם06,666₪עבורהשיפוציםו–06,666₪
עבורההרחבה,סה"כהוקצולהם066,666₪ .
בניעקיבא:ישצורךבהגדלתהתב"רב–06,666₪לצורךהשלמות
בנייה/שיפוץסורגים,ספסלים,מסתורלאשפהוגדר .
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מחליטים פה אחד:
לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מס'  3מיום .8.01.02
לאשר את פרוטוקול ועדת תמיכות מס'  3מיום .80.01.02





סעיף  6לסדר היום :

ועדת הקצאות קרקע .


שיאברהמי :כיוםיש0,406חניכיםכינוספוחניכיםדתייםוהסניףעמוסמאודולכן
עלההצורךלמצואמקוםחלופילצופיםהדתיים .

גלעדרבינוביץ:כמהצופיםדתייםנרשמו .

אביאלטלף :הםמקימיםגרעין .

הייתהפנייהמלווהבחתימותשל06בתיאבשקשורהגםלקש"ת
היו"ר:
והתקייםדיוןבוועדתהנוער.מגישהבקשההואצורינחשוןמהצופים,
אנחנומקציםלהםשטחכיאיןמקוםבחצרשלהצופיםוהםמביאיםאת
המבנההיביל .

גלעדרבינוביץ:אנימתנגדבכלתוקףלהקצאתהקרקעהזו,אנייודעשזהלאיגמררק
בזה .

אביאלטלף :מדוברבתקופתניסיוןלראותאיךזהעובד. 

מאחרוזהענייןשלניסויותהייהרוציםלהקצותלשנהאחתבלבד,כל
היו"ר:
שארהדבריםהםבאחריותתנועתהצופים,בתוםשנתפעילותאנוצריכים
לבחוןאםהםעמדובציפיות .

ערןאלראי :אנימציעשהצופיםהדתייםיעשואתהפעילותשלהםבמבניםכמובית
כנסתספרא,תנולהםלעשותאתהפעילותבאולםספרא .

אביאלטלף :סניףבניעקיבאמאודצפוף,ישלנופלחלאקטןשלהצופיםהדתיים,
כמובןשזהענייןשלניסויותהייה,הבעיההיאשאיאפשרלתתלהםלפעול
בתוךהצופיםהחילוניים,אנחנונותניםלהםקרקעלשנהוהםדואגים
לשאר .

ערןאלראי :מדוברבמשהוניסיוניאזשיעשואתהפעילותשלהםבימיחול,למהדווקא
בשבת? 
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אביאלטלף :גםהפעילותשלבניעקיבאהיאבשבתוהםצריכיםאתהפעילותהזו
בשבת,תחילההםפנובבקשהבוועדתהנוערלהקצאהשל4שניםוהוועדה
המליצהלשנהבלבד. 

גלעדרבינוביץ:אנימבקששיתקייםדיוןלבדיקתהצבתהמבנהבשטחמבנההצופים .

ערןאלראי :איאפשרלהציבאתהמבנהשם,צריךלבחוןאפשרותשיקיימואת
הפעילותבבתיה"סוגניהילדיםכימדוברבפיילוט .

אתהרוצהלהכניסאתהילדיםלגניהילדים?זהלאאפשרי .
היו"ר:

ערןאלראי :מבחינתילתתלהםאתההקצאהזהכמולתתלהםצ'ק,אתהפיילוט
צריכיםלנסותבמקוםשאנחנולאמעורביםבו .

ממהאנחנונבהלים?מזהשזהיצליח?במידהוזהלאמצליחנדוןבזהשוב .
היו"ר:

אביאלטלף :אנוכאנשיציבורצריכיםלתתפתרוןלמסגרתבלתיפורמאליתלילדים .

ערןאלראי :אניבאופןאישיחושבשלאצריכיםלתתלהםאתהקצאתהקרקעובמקום
זהלתתלהםמקוםקייםכלעודזהניסיון .


הצבעה:
בעד: גילליבנה,שמעוןאלבז,אליכהן,חניקרס,מיכלרימון,אשרפאהןואביאלטלף .
נגד:גלעדרבינוביץוערןאלראי .




מחליטים:
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום  – 80.01.02לצאת
בנוהל הקצאה לתקופה קצרה לטובת פעילות הצופים הדתיים במתחם
הווטרינריה לשעבר ברח' תפן.
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ריכוז החלטות
מס' נושא
אישור פרוטוקולים
0

 4

תב"רים

 4

דו"ח מבקר המועצה

 2

אישור תקנון חמש

 0

ועדת תמיכות


6

ועדת הקצאות קרקע

החלטה
 לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  2מיום.31.9.02
 לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חברה כלכליתשהם בע"מ מיום .31.9.02
 לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברההעירונית לתרבות ,נוער וחוגי ספורט (חמש)
בע"מ מיום .31.9.02
 לאשר פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוךשוהם בע"מ מיום .31.9.02
 לאשר תב"רים  ,538 ,585 ,525,361 ,526תב"ר – 522בכפוף לבדיקת הקב"ט.
 לאשר פרוטוקול צוות תיקון ליקויים  9.9.02ו– 02.9.02
 לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום .88.01.02 לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברההעירונית לתרבות ונוער חמש מיום .89.2.02
 לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום. 8.01.02
 לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום 80.01.02
 לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאתקרקע מיום  – 80.01.02לצאת בנוהל הקצאה
לתקופה קצרה לטובת פעילות הצופים
הדתיים במתחם הווטרינריה לשעבר ברח'
תפן.



תמההישיבה .




 


___________________ 



_____________________ 
 שיאברהמיגילליבנה 
ראשהמועצה 



מנכ"להמועצה 
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