
 

1 
 

 לשכת מנכ"ל

 ה"תשע טבת ג"י 
 5402 ינואר 40 

 docx.004011סימוכין: 

 
 

  11מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 
   4312 דצמבר 03, התשע" טבת ח'יום שלישי, 

 
 

אלי כהן, חני קרס, דפנה רבינוביץ, יו"ר, שמעון אלבז, מיכל רימון,  –גיל ליבנה   נוכחים:
  ואלי יפרח. אבי אלטלף, ערן אלראי, אשר פאהן, 

 
 גלעד רבינוביץ ואיתן פטיגרו . :תנצלוה
 

 דודי זביב, ישראל שטרסברג, תמיר פוגל, עו"ד שי כהן ודגנית שטיניג.      משתתפים:
 

 יעקב ירקוני.              מוזמן:
 

 אורנה שטיימן.  רשמה:
 
 

 :על סדר היום
 

  ים.אישור פרוטוקול .1

 חבל מודיעין. –תיקוני גבולות שהם  .4

 מלגות סטודנטים. .0

 .4312דו"ח כספי רבעוני מועצה ספטמבר  .2

 .4312סופיים לשנת  תב"ריםסגירת   .5

 תב"רים. .6

 .הקצאות קרקע .7

 ועדת שמות והנצחה. .8

 בתאגידים העירוניים. עדכון חברים .9

 עדכון בנוגע תכנון שכונה כ"א. .13

 אישור תקנון תאגיד חינוך. .11
 אישור מינוי רו"ח. –החברה העירונית חמש 

 א'.  69/9/10הפקעות בתכנית שה/ .14

 .4310-4312לשנים  הענקת פרס שר הפנים לניהול כספי .10
 
  

 . מליאהערב טוב, מתכבד לפתוח את ישיבת ה    היו"ר:    
מאחל ליוסי לוי הצלחה מחר. מקווה שתיבחר נבחרת ראויה כי הליכוד היא                      

מפלגה מרכזית, מפלגת שלטון וכולנו נבנים מאיכות האנשים שעתידים לשמש 
 כשרים וחברי כנסת.
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 לסדר היום: 1סעיף 
 

 .45.11.12מיום  13: פרוטוקול מליאה  יםפרוטוקולאישור 
 .45.11.12פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום                                    
 . )טלפוני( 4.14.12פרוטוקול מליאה מיום                                    

 
 . מבקש לאשר. יםלא התקבלו הערות לפרוטוקול יו"ר

 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 .45.11.12מיום  13פרוטוקול מליאה לאשר                
 .45.11.12פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום                           
 .)טלפוני( 4.14.12 פרוטוקול מליאה מיום                           

 
 
 
 

 לסדר היום: 4סעיף 
 

 חבל מודיעין. –תיקוני גבולות שהם 
 
 

 ידון בישיבה הבאה לאחר קבלת הבהרות. יו"ר:
 
 
 
 

 לסדר היום: 0סעיף 
 

 מלגות סטודנטים.
 
 

 מתן מלגות  לאשר 4.05.00ועדת המלגות דנה במלגות והמליצה בישיבה מיום  יו"ר:
מלגות לרכזי תנועות הנוער  0מבקשים. בנוסף אליהם מלגות סטודנטים  05 ל 

 מלגות.  07ורכזי נוער ע"פ התבחינים. סה"כ 
 נצטרך להגדיל את תקציב המלגות ובמסגרת תקציב המילואים תובא הצעה.

לרכז נוער שעובד ₪  7,444ש"ח למלגת סטודנט ו  5,444בשלב זה מאשרים                          
 ה מלאה. שנבצנועות הנוער 

 
 

 מחליטים פה אחד
 

 .9.14.12לאשר המלצת ועדת מלגות מדיון מיום                
 ₪  6,333מלגות רכז בגובה  2למלגה + ₪  4,333מלגות סטודנטים בגובה  74               

 במסגרת תקציב המילואים תובא הצעה להגדיל את תקציב המלגות. למלגה.               
 .4315קריטריונים למלגות ידונו במהלך                
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 לסדר היום: 2סעיף 
 

 .4312דו"ח כספי רבעוני מועצה, ספטמבר 
 
 

אנו למדים מהדו"ח כי הביצוע הכספי של תקציב המועצה הוא מדויק ובעצם  יו"ר:
 40מתוך פעילות של אש"ח  004 הגרעון שהיה ברבעון השני הצטמצם ועומד על

 ₪.מיליון 
אנו ערב סיום שנת הכספים. נעשו מאמצים להכריע במחלוקות ופיגורים על מנת 

הגזבר נותן לנו להבין שאנו נזכה לסיים את . 10.05.00שהכספים ישולמו עד ה 
מבחינת עמידה ביעדי  השנה באיזון תקציבי וזה הישג מבורך לשנה לא פשוטה

 מבקש לאשר את הדו"ח הכספי. .התקציב
 
 

 אחדמחליטים פה 
 

 .4312לאשר דו"ח כספי רבעוני מועצה, ספטמבר                
 
 
 

 לסדר היום: 5סעיף 
 

 .01.14.12סגירת תב"רים סופיים ליום 
 
 

 שהסתיימו  בסוף כל שנת תקציב אנו מונחים ע"י משרד הפנים לסגור תב"רים    יו"ר: 
   בהם הפרויקטים ושלא בוצעה תנועה כספית.  
 שנים ועד עכשיו. 1-0שמשך הזמן שלהם  תב"רים 51יש המלצה לסגור   
 באיזון.  7תב"רים בגרעון  ו  7ברוב התב"רים יש עודף,   

 עוברת לקרן עבודות פיתוח.                        ₪  050,745היתרה בסך   
 

 סופיים תקציב       

 מאוזן   גרעון עודף מאושר שם התב"ר תב"ר ס  
     
 הקמת מועדון פיס לנוער 177  1

     
3,729,904   - (13,759.61)   

     
 מבנה למד"א 338  1

        
186,000   -  - 

            
-    

     
 ציפוי אקרילי -מגרש כדורגל  340  1

         
72,765  426.48  -   

     
 תכנון מועדון הנוער העובד והלומד 362  1

     
1,350,000  36,266.92  -   

     
 0202תכנון  377  1

        
300,000  9,673.55  -   

     
 0200קידום תכנון  405  1

        
237,000  23,780.55  -   

     
 שדרוג מבנה ספרא ציבורי 419  1

         
50,000  46,600.21  -   

     
 ציוד וריהוט לבי"ס שלהבת 423  1

        
354,124  9.77  -   

     
 שיפוץ מקוה ברחוב חרמון 430  1

        
100,000  4,537.49  -   
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 מיזוג ומסך במה-א.א.הבמה 435  1

        
100,000   - (5,318.55)   

     
 0200תכנון  443  1

        
200,000   - (0.69)   

     
 0200תכנון כללי  454  1

        
300,000   -  - 

            
-    

     
 שדרוג כיכר ברבור 455  1

        
600,000   - (8,941.98)   

     
 פיתוח גן המיגדל שלב א' 458  1

     
1,650,000   - (2,391.22)   

     
 רכישת כבאית לאיגוד ערים 459  1

         
39,000  39,000.00  -   

     
 שדרוג מתקני הספורט 460  1

        
225,000   - (603.06)   

     
 שיקום נחל בית עריף ושביל נוף 461  1

        
360,000  2,849.00  -   

     
 גן החבל שלב ג' 489  1

        
300,000  28,378.25  -   

     
 0202שדרוג מבני ספורט  490  1

        
300,000  2,781.00  -   

     
1  495 

תוכנית התקשוב ישיבתי דתי 
 שלהבת

        
148,000   -  - 

            
-    

     
 תוספת בניה בבי"ס רבין 498  1

        
250,000   -  - 

            
-    

     
 החלפת צנרת מים בתרשיש 502  1

        
400,000   - (38,596.00)   

     
 בסחלבים ריהוט וציוד גנ"י 510  1

         
52,000   -  - 

            
-    

23     11,303,793 194,303 (69,611)  - 

  

העברה נטו לקרן עבודות 
 124,692   פיתוח

  

        
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 כמפורט בטבלה.   01.14.12לאשר סגירת תב"רים סופיים ליום                
 
 
 

 :4312הסגורים לשנת  לאשר את התב"רים
 

  ש"ח 0,004,444מימון: תקציב רגיל                ( :177הקמת מועדון פיס לנוער ) 0
 ₪. 744,444משרדי ממשלה         
 ₪  714,440מפעל הפיס         
 ₪. 001,024קרנות הרשות         
 ₪. 244,444מלוות מבנקים         
 ₪. 1,001,771 כ יעמוד התב"ר על סה"        

 ₪. 044,444מ. הפנים   מימון:  ( : 205מיזוג ומסך במה )-א.א. הבמה 5
 ₪. 2,105קרנות הרשות         
 ₪. 042,105סה"כ יעמוד התב"ר על         
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 ₪. 044,444מימון : קרן עזבונות     ( :255שדרוג כיכר ברבור ) 1
 ₪. 245,405קרנות הרשות             
 ₪. 042,105סה"כ יעמוד התב"ר על                 
  

 ₪. 552,444מימון: תרומות     :( 258פיתוח גן המגדל שלב א') 0
 ₪ . 550,140קרנות הרשות                      
 ₪. 0,725,140סה"כ יעמוד התב"ר על         

 

 ₪. 552,741מימון : קרנות הרשות    : (263שדרוג מתקני ספורט ) 2
 ₪. 552,741תב"ר על סה"כ יעמוד ה        

 
 החלפת צנרת מים בתרשיש ומרגלית  7

 ₪. 000,444מימון : תרומות                                                          : (534)
 ₪  570,247קרנות הרשות                    
    ₪ . 015,247סה"כ יעמוד התב"ר על        
           

 
 

 לסדר היום:  6סעיף 
 

 תב"רים.
 

 וקר את התב"רים.ס:  יו"ר:
 

 ביה"ס צוקים הוגדר ע"י משרד החינוך כביה"ס מתקדם  :  (550מחשוב בי"ס צוקים )  .0
 ובהתאם לזה מקבל מענק. 
  מנהל תקשוב טכנולוגיה ומערכות  מידע תיקצב מענק עידוד חד פעמי  –משרד החינוך  
 למימון רכישת אמצעי קצה  לתלמידים.  אלש"ח 044בסך  

 אלש"ח.  74 –ומשרד החינוך ₪ אלש"ח  04השתתפות המועצה תעמוד ע"ס   
 אלש"ח. 04אלש"ח, קרן עבודות פיתוח :  74משרד החינוך :  : מקורות מימון 

 
   אלש"ח  14: תקציב בסך  (552הנגשת כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס אבני החושן )  .5

 כיתה לליקויי שמיעה בבי"ס אבני החושן. להנגשת 
 אלש"ח.  14משרד החינוך : :  מקורות מימון

 
 הנגשת כיתת ליקויי שמיעה מחייבת הדרכה בחדרי מורים.  מ. רימון:

 
  אלש"ח  לצורך ביצוע תאורה  054: תקציב בסך  (555תאורה במגרש הכדורגל )  .1

 במגרש הכדורגל . 
 אלש"ח. 054 –: קרן עבודות פיתוח  מקורות מימון

. אנו 00:44המגרש נפסל ע"י ההתאחדות לכדורגל למשחקי לילה והוגבלנו עד לשעה 
 .ואט 0244ל  0444מ  ת היא החלפת פנסיםוצריכים להגביר את עצמת התאורה והמשמע

 
  אלש"ח לצורך תכנון הסבת מבנה  54: תקציב סך  (556תכנון משרדי מחלקת רווחה )  .0

 מעון ברחוב לשם למבנה מחלקת רווחה עפ"י פרוגרמה.  
 אלש"ח. 044 –אומדן הפרויקט כ 

 אלש"ח. 54 –: קרן עבודות פיתוח מקורות מימון 
 משרדי הרווחה שיתפנו ישמשו את השרות הפסיכולוגי.
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ועל מנת שנוכל לממש צריך הארבע שנתית יו"ר:   כל הפרויקטים אושרו בתכנית הפיתוח 
 כנון.להתחיל ת

 
  אלש"ח לצורך תכנון שביל אופניים  544: תקציב בסך  (557תכנון שביל אופניים )  .2

   לאורך שדרת עמק איילון כולל חיבורים לשביל ההיקפי ולמוקדי הפעילות היישובית  
 כגון : מוס"ח, גינות ציבוריות, מרכזים מסחריים. 
 אלש"ח. 1,444 –אומדן הפרויקט כ  
 אלש"ח. 544: קרן עבודות פיתוח :  מקורות מימון 

 
  אלש"ח לצורך תכנון  544: תקציב בסך  (558) 222תכנון גשר להולכי רגיל מעל כביש   .7

 מטר שיחבר את היישוב לפארק שהם. אומדן הפרויקט כ  04גשר להולכי רגל באורך  
 אלש"ח. 1,244 – 
 אלש"ח. 544: קרן עבודות פיתוח : מקורות מימון  

 
 אלש"ח   544: התקבל תקציב מקרן המתקנים בסך של  (559) 4312 –ווינר לקהילה   .0

 אלש"ח. סה"כ  004עבור מתקני ספורט עפ"י רשימה. מימון משלים מהמועצה נדרש  
 אלש"ח. 104עלות הפרויקט  

 אלש"ח. 544 –: קרן המתקנים  מקורות מימון
המלצה יו"ר ועדת הספורט ומנהל הספורט יגישו אין פרויקט כרגע שמקצים למטרה זו 

 .לאיזה פרויקט להקדיש התקציב.
    
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 ת התב"רים:לאשר א             
 

 אלש"ח משרד החינוך 74מימון:                              (:550מחשוב ביה"ס צוקים ) .0
 אלש"ח ק.ע.פ 04                                                                                              

                                                                                                                                                                               אלש"ח.                                   044סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                   
                                      

 אלש"ח ממשרד החינוך 14ס                מימון: הנגשת כיתה ללקויי שמיעה בביה" .5
 אלש"ח.  14סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס              :                                 (552אבני החושן )

 
 אלש"ח מקרנות הרשות  054מימון: :                         (555תאורה במגרש הכדורגל ) .1

 אלש"ח.  054סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                          
 
 אלש"ח מקרנות הרשות. 54מימון :   : (556תכנון משרדי מחלקת רווחה ) .2

 אלש"ח. 54סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס       
 

 אלש"ח מקרנות הרשות. 544מימון :    ( :557תכנון שביל אופניים ) .2
 אלש"ח. 544סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס       

 

 אלש"ח מקרנות הרשות. 544מימון :   (:558)  222גשר להולכי רגל מעל כביש  .7
 אלש"ח. 544סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס       

 

 אלש"ח מקרן המתקנים 544מימון :    ( :559) 4312 -ווינר לקהילה  .0
 אלש"ח מקרנות הרשות 004       
 אלש"ח. 104סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                    
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 לסדר היום:  7סעיף 

 
 הקצאת קרקע.

 
 הסכם הקצאה גן חב"ד . .1

 
 

הקצאה לגן חב"ד ברח' תמר. הגן קיבל הכרה ממשרד החינוך ואינו גובה שכ"ל.  יו"ר:
יהיו זכאים שהוכרו כמוכר ואינו רשמי יא שגני הילדים המדיניות המועצה 

 . ההליך הסתיים, לא הוגשו התנגדויות.ללא תמורה להגיש בקשה להקצאה
שנות לימוד תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז.  –שנים  1 להקצאה  לאשרהועדה ממליצה 

 .0.0.02תוקף החל מ  .ההקצאה תיבחן מידי שנה לעמידה בתבחינים
 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 בקשת ההקצאה לעמותת חב"ד: לאשר               
 שנות לימוד תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז  בכפוף לעמידה בקריטריונים.   0              
 .1.1.15בתשע"ה מועד ההקצאה יחל מ               

 
 
 
 דרישה לערבות בנקאית. -. מבנים של המועצה4
 

 
 לעמותות השונות  המלצה שמבנים שהמועצה מקצה ללא תמורה  :יו"ר

 לכיתת גן ₪  04,444ערבות בנקאית   במועצהשהעמותות תידרשנה להפקיד                           
 כיתות גן .  1ש"ח לקומפלקס של  54,444אחת ו                           
 נועדה להבטיח שאם יהיו נזקים או תביעות מול המועצה שהערבות הזו הערבות                           
  מוד לכיסוי.תע                          

 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 שנמצאים בהליך הקצאה שהוקצו, בנקאית למבנים דרישת ערבות לאשר              
  0ולקומפלקס ₪   13,333ערבות בסך  –קצאות עתידיות: לכיתת גן בה ולמבנים              
 ₪.  43,333ערבות בסך  כיתות גן              
 הערבות תתחדש מידי שנה עד תום ההקצאה.              
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 לסדר היום:  8סעיף 
 

 ועדת שמות והנצחה.
 
 
   ועדת שמות ממליצה לקרוא לפרויקט ברח' האודם רח' "שני" ולא "רחבת  - יו"ר: 

 )התושבים ביקשו את השם "פנינת האודם"(. שני" כפי שהוחלט בעבר.   
 ברח' צורן תיקרא "גינת צורן".המלצת הועדה כי גינת המשחקים  -

 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 .46.11.12פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום לאשר             
 
 

 
 

 לסדר היום:  9סעיף 
 

 עדכון חברים בתאגידים העירוניים.
 
 

 גב' ענת אפרים מנהלת מדור הגיל הרך במקום מר שי  מבקשים לאשר את  יו"ר:
  בדירקטוריון תאגיד החינוך.כנציגת המועצה אברהמי                    

 

 
 מחליטים פה אחד

 
 בדירקטוריון תאגיד החינוך  נציגת המועצההצטרפות  גב' ענת אפרים כ לאשר          
 במקום מר שי אברהמי.          

 
 
 

 לסדר היום:  13סעיף 
 

 בנוגע לתכנון שכונה כ"א. עדכון
 
 

בה  הימליאת תכנון ובניאת ש ינואר דממהנדס המועצה לכנס בחו תייקשב יו"ר:
המינהל בישיבה שהייתה העלה יימסר מידע לגבי כוונות המינהל לשכונה כ"א. 

 .12שזה המינימום לפי תמ"א  444מול בקרקע הזו יח' דיור  0244ל  דרישה
זה מה יח' לדונם,  7, מינימום דונם 024מתוך יח' קרקע של  דונם למגורים 024

 שאנו רוצים.
את  נקיים דיון ונגבשנעדכן, יהיו ויכוחים, ניפגש עם נציגי התכנון במינהל, 

 עמדת מליאת הוועדה המקומית.
 

 זה יעשה לנו לא טוב. י. לוי:
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. היעוד שלה הוא קרקע זו אדמה המיועדת למגורים ע"פ המתאר של שהם יו"ר:

חב' אורבניקס בסוף שנות בשת"פ עם  חקלאית. בתכנית האב של שהם שנערכה 
יח' דיור וגם על פי תכנית זו אנו מדברים על סדר גודל של   7244דובר על  44ה 

 .בשטח הזה יח' דיור 444-0444
 שנים. זה לוקחמדובר בתכנית. עד שיהיה תכנון מפורט, תשריטים ושיווק 

 
 להשכרה.יח'  544השכונה עברה ועדה ל שמעתי שהם ירצו להריץ את זה כי  א. פאהן:

 
קרי . התב"ע היא למגורים. אם הגורמים המשווקים , ביררנו את זהאין השכרה יו"ר:

התב"ע שותקת  ,להשכרהמסוימים ירצו לשווק מגרשים ממ"י ומשרד השיכון 
 מגורים להשכרה. בייעודי הקרקע לא יהיה בתב"ע מגרשים בכיתוב  בעניין זה. 

 .ואל מול ראש הממשלה הבא אנו נצטרך לפעול מול שר השיכון הבא
 

 היה השכרה.תחדרים אז לא  1דירות  54%אם יהיה  א. פאהן:
                 

 
 נושא שכונת כ"א יעלה לדיון במליאת תכנון ובנייה בחודש ינואר.

 
 
 

 לסדר היום:  11סעיף 
 

 מינוי רו"ח בחברה העירונית חמש.אישור תקנון תאגיד חינוך ואישור 
 
 

 אישור תקנון תאגיד החינוך.  .1
 

ע"י חברי המליאה ביושבם כאסיפה  אנו נדרשים לאשר תקנון תאגיד החינוך יו"ר: 
 .כללית של תאגיד החינוך

 (:0) 21על פי דרישת משרד הפנים בוצע שינוי אחד בסעיף 
אחת לשנה, ובכל עת לפי דרישת ראש הרשות  –"דיווח לרשות המקומית 

המקומית או מועצת הרשות המקומית, יוגש למועצת הרשות המקומית דו"ח 
 ".בכתב על פעילות החברה

 
 
 מחליטים פה אחד 

 
 תקנון תאגיד החינוך. לאשר          

)מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של תאגיד החינוך, ראה פרוטוקול אסיפה כללית 
 .(03.14.12מיום בישיבתה תאגיד החינוך 

 
 

 .מינוי רו"ח בחברה העירונית חמש .4
 

 
 אושר ע"י דירקטוריון חמש.הנבחר החברה העירונית מחליפה רו"ח. רו"ח  יו"ר:

 
 החליף?ללמה  א. יפרח:
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 נים. היו לה בקשות להעלאת שכר שחייבו ש 04כ רו"ח שגית שטיינר בתפקידה  יו"ר:
 אותנו לבדוק ולצאת בנוהל.                          

 
 אש"ח לחודש.  0-5אש"ח לחודש והיא ביקשה להעלות ל  2-7היא קיבלה  י. שטרסברג:

 
  לשנה. אש"ח  004 ועד אש"ח  00בתוצאות הנוהל היו פערים גדולים מ  יו"ר:

 
 אש"ח + מע"מ בשנה? נראה לא  סביר. 00 פאהן: א.
 

 וגם אמר שלא  אש"ח + מע"מ לשנה 00 עלות משרד מועלם נבחן. הם רציניים.  י. שטרסברג:
 יבקש העלאה בשנה הבאה.                         

 
 שנים? להעביר תיק זה לא קל. 1לא כדאי להחתים אותו ל  א. פאהן:

 
 מועלם את מועלם רואי חשבון.היא ההמלצה  יו"ר:

 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

 כרו"ח של החברה העירונית  אורי חשבוןאת משרד מועלם את מועלם  לאשר          
 לתרבות חמש.          
 , ראה פרוטוקול החברה העירונית לתרבות חמש)מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של            
 (03.14.12מיום החברה העירונית חמש מישיבתה אסיפה כללית             

 
 
 
 

 לסדר היום:  41סעיף 
 
 

 א'.  69/9/10הפקעות בתכנית שה/
 

. מהמגרשים במסגרת התב"ע השתנו חלק  תב"ע חדשה לשכ' כרמים.עשינו  יו"ר:
שאושרה ע"פ התב"ע הישנה בוצעו הפקעות ובהתאם לתב"ע החדשה בזמנו, 

לצרכי ציבור ולבטל ההפקעה שהתב"ע מייעדת צריכים להפקיע שטחים חדשים 
 ים שנמצאים בתב"ע הישנה . לבטל הפקעה למגרש שמיועד לבני ביתך,למגרש

 .מגרשים 54כ  
 

 יש מספיק שטחים ציבוריים? איזה שטחים שהופקעו לשטחים ציבוריים? ד. רבינוביץ:
 

 מדובר על דרך שעולה על חלק מהמגרשים.מראה את השטחים על המפה.  י. ירקוני:
 בתב"ע המאושרת יש דרך בין שתי שורות של בתים. בתב"ע החדשה בוטלו שתי                          
 שורות אלה וישווקו בצורה שונה כך שאנו צריכים לבטל את ההפקעה של הדרך                          
 עולה על המגרשים. כיוון שהיא                         
              לאור השינויים בתב"ע החדשה ההליך הוא שקודם מבצעים ביטול הפקעה.                          

  א'( , לצורך שיווק המגרשים למגורים, ועפ"י דרישת 01/4/74)שה/                         
 , נדרש  לבטל ההפקעות שבוצעו ולפעול לפרסום ההפקעות של המינהל                         
 השטחים הציבוריים בהתאם לנתוני המגרשים החדשים.                          
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 מאחר ובהתאם לנוהלי משרד הפנים , ביטול הפקעה יהא באישור                          
 טול ההפקעות שבוצעו, לאישור המועצה, בצרוף ובא נושא בימהמועצה,                          
 חוות דעת של היועץ המשפטי.                          

 
 גם אי אפשר לשווק בשלב זה את המגרשים.  יו"ר:

 
 
 

 מחליטים פה אחד
 

          
 ולאשר את ביצוע ההפקעות  10/9/69לאשר את ביטול ההפקעות עפ"י תכנית שה/         
 .א 10/9/69עפ"י תכנית שה/         

 
 
 

 לסדר היום:  01סעיף 
 
 

 שונות.
 .4310-4312הענקת פרס שר בפנים לניהול כספי תקין לשנים  -

 
 

. זה 5401-5400גם השנה שהם זוכה בפרס שר הפנים לניהול כספי תקין לשנים  יו"ר: 
 לא פרס כספי אלא הוקרה. 
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 ריכוז החלטות

מ
 ס'

 
 נושא
 

 החלטה

 .45.11.12מיום  13מליאה לאשר פרוטוקול ישיבת  פרוטוקולים.אישור  1
 .45.11.12לאשר פרוטוקול ישיבה שלא מן המניין מיום 

 )טלפוני(. 4.14.12לאשר פרוטוקול מליאה מיום 
חבל  –תיקון גבולות שהם  4

 מודיעין.
 יידון בישיבה הבאה לאחר קבלת הבהרות.

 . 9.14.12לאשר המלצת ועדת מלגות מיום  מלגות סטודנטים. 0
מלגות רכז  2למלגה + ₪  4,333מלגות סטודנטים בגובה  74

במסגרת תקציב המילואים תובא הצעה למלגה. ₪  6,333בגובה 
 להגדיל את תקציב המלגות.

 .4315קריטריונים למלגות ידונו במהלך 
דו"ח כספי רבעוני מועצה  2

 .4312ספטמבר 
 .4312רבעוני מועצה, ספטמבר לאשר דו"ח כספי 

סגירת תב"רים סופיים לשנת  5
4312. 

כמפורט  01.14.12לאשר סגירת תב"רים סופיים ליום ה 
 בטבלה.

, 258, 255, 205, 177) 4312לאשר את התב"רים הסגורים לשנת 
263 ,534.) 

 (.559, 558, 557, 556, 555, 552, 500לאשר את התב"רים ) תב"רים. 6
שנות לימוד  0 לאשר בקשת ההקצאה לעמותת חב"ד: - קרקע.הקצאות  7

 תשע"ה, תשע"ו, תשע"ז בכפוף לעמידה בקריטריונים.
 .1.1.15בתשע"ה מועד ההקצאה יחל מ 

שהוקצו, לאשר דרישת ערבות בנקאית למבנים  -
שנמצאים בהליך הקצאה ולמבנים בהקצאות עתידיות: 

כיתות  0ולקומפלקס ₪  13,333ערבות בסך  –לכיתת גן 
הערבות תתחדש מידי שנה עד ₪.  43,333גן ערבות בסך 
 תום ההקצאה.

 .46.11.12לאשר פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום  ועדת שמות והנצחה. 8
עדכון חברים בתאגידים  9

 העירוניים.
בדירקטוריון  נציגת המועצהלאשר הצטרפות גב' ענת אפרים כ

 תאגיד החינוך במקום מר שי אברהמי.
 נושא שכ' כ"א יעלה לדיון במליאה תכנון ובנייה בחודש ינואר. עדכון בנושא תכנון שכונה כ"א 13
 אישור תקנון תאגיד החינוך. 11

אישור  –חברה העירונית חמש 
 מינוי רו"ח.

 תקנון תאגיד החינוך. לאשר -
כרו"ח  רואי חשבוןאת משרד מועלם את מועלם  לאשר -

 של החברה העירונית לתרבות  חמש.

  א 69/9/10הפקעות בתכנית שה/ 14
 

ולאשר  10/9/69לאשר את ביטול ההפקעות עפ"י תכנית שה/
 .א10/9/69את ביצוע ההפקעות עפ"י תכנית שה/

הענקת פרס שר הפנים לניהול  10
 .4310-4312כספי 

 עדכון החברים.

 
 תמה הישיבה.
                      

                                                           
                                 ___________                                                    __________ 

 גיל ליבנה             דודי זביב                                     
 ראש המועצה                                 מנכ"ל המועצה                                 


