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נוכחים:

גיל ליבנה – יו"ר ,שמעון אלבז ,מיכל רימון ,אלי כהן ,חני קרס ,ערן אלראי,
דפנה רבינוביץ ,אשר פאהן ,אבי אלטלף ,גלעד רבינוביץ ,איתן פטיגרו ,יוסי לוי ואלי
יפרח.

מוזמנים:

איציק עוז ,רונן פרידמן ,מורן דורון ,מאיה ביבלה ,מור מתניהו ,אריאל הולצר.

משתתפים:

דודי זביב ,ישראל שטרסברג ,תמיר פוגל ועו"ד שי כהן.

רשמה:

אורנה שטיימן.

על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול ישיבת מליאה  11מתאריך .41.17.13
פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום .41.17.13
פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום .41.17.13
 .7הענקת מלגות לרכזי התנועות ויח' הנוער.
 .4סיכום פעילות  – 7113מח' ביטחון.
 .3תב"רים.
 .2תמיכות – אישור מקדמות .7112
 .6הנחות בארנונה (נזקק).
 .2עיר ללא אלימות – עדכון תקציב.
 .8הקצאות קרקע.
 .9עדכון מלגות סטודנטים.
 .11סיכום עבודת ועדות המועצה .7113
 .11עדכון חברים בייצוג המועצה בחב' קדישא ת"א ובמועצת בתי עלמין ברקת.
היו"ר:

ערב טוב ,מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.
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סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים:
פרוטוקול ישיבת מליאה  11מתאריך .41.17.13
פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום .41.17.13
פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום .41.17.13
לא התקבלו הערות לפרוטוקולים  .מבקש לאשר.

יו"ר:

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  11מתאריך .41.17.13
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום .41.17.13
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום .41.17.13

סעיף  7לסדר היום:
הענקת מלגות לרכזי התנועות ויח' הנוער.
יו"ר:

המועצה החליטה להוקיר את פועלם של רכזי התנועות ויח' הנוער .חשבנו שיהיה
ראוי במעמד זה להעניק את המלגות לרכזים.
אישרנו  1מלגות לרכזי תנועות הנוער בהווה ויח' הנוער בהווה ובשנה הקודמת.

א .פטיגרו:

הרצון של המועצה הוא למשוך בוגרים של תנועות הנוער ויח' הנוער לחזור לעבוד
ולהתנדב בתוך התנועות והיחידה.
הבוגרים מי שהתחנכו כאן ,עושים עבודתם מכל הלב ואנו מבקשים שתעזרו
לנו להביא את הבוגרים שיהיה לנו קל למצוא קומונרים ורכזים ליח' .זה חשוב.
מעניקים את המלגות ל:
מאיה ביבלה ,הייתה רכזת בצופים וכיום עובדת ביח' הנוער.
מור מתיתיהו ,יח' הנוער  /רכזת מדצ"ים.
אריאל הולצר  ,בני עקיבא.

א .הולצר:

תודה למועצת שהם.
אין ספק שהאמצעי שבחרתם במתן מלגת לימודים לרכזים הוא טוב ,יגשים את
המטרה וישמש כזרז בעתיד.

סעיף  4לסדר היום:
סיכום פעילות  – 7113מח' ביטחון.
יו"ר:

רונן פרידמן יו"ר ועדת ביטחון ואיציק עוז קב"ט המועצה הוזמנו על מנת לתת
סקירה בנושא עבירות פע"ר בשנת  ,5811פעילות המשטרה ,יח' המתנדבים ומח'
הביטחון ותרומתם ליישוב.
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מזה מס' שנים אנו בודקים את נתוני הניידת המשולבת.
מציג נתוני  5805-5801גניבת רכב ,התפרצות ,גניבה מתוך רכב והתפרצות לעסק.
הנתונים כוללים את אייר פורט סיטי.

א .עוז:
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בחודש ינואר  5801עברה שהם לאחריות תחנת ראש העין .נתוני הפע"ר החל
מחודש זה כוללים את איירפורט סיטי וכפר טרומן .המגמה בירידה ואנו במספרים
הנמוכים.
ר .פרידמן:

אנו באזור הדרומי של תחנת ראש העין יחד עם איירפורט סיטי והישובים
מסביב .אין אפשרות להפריד הנתונים מה שמעוות את הסטטיסטיקה.
בנושא גניבות רכב בשהם חלה ירידה 07 ,גניבות כולל א .התעשייה.

א .עוז:

כמות אירועים שטופלו ע"י הניידת המשולבת:
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א .עוז:

הניידת פעילה  762X3X51בשלוש משמרות ביממה 50 .משמרות בשבוע מתוכן כ01 -
פקח  +שוטר וכך נותנת מענה גם בהיבט המוניציפאלי וגם בהיבט הפלילי.
העליה בכמות האירועים שטופלו ע"י הניידת המשולבת נובעת מהעובדה
שהתושבים מאמינים ביכולת של הניידת לתת מענה מהיר בזמן תגובה של 2-0
דקות מרגע קבלת הקריאה במוקד.

יו"ר:

הניסיון שלנו עם המשטרה הוא טוב ואמין.

י .לוי:

איך אתה מסביר את העלייה בכמות האירועים שטופלו ע"י הניידת?

א .פטיגרו:

כתושב שהם אתה מתקשר  086ולא  088כי אתה יודע שהם יגיעו מהר יותר.

ר .פרידמן:

יש עליה טבעית במספר התושבים ואנו עובדים עם אותם כלים כפי שעבדנו לפני 08
שנים אך מבחינת מענה יש עליה ב  28%במספר הקריאות.

יו"ר:

מה בנושא עסקים?

א .עוז:

התפרצות לעסק היא בעיקר באיירפורט סיטי וחבל מודיעין שנכללים בתוך הנתונים.

א .פאהן:

יש התפלגות של קריאות למוקד ?086

א .עוז:

כן .מסביר את התפלגות הקריאות:

תאונות דרכים
חפץ חשוד

רכב
אנשים

הפרעות מנוחה

רכב חשוד

שונות – שב"חים,
ביקורות מוס"ח,
בדיקות אוטובוסים,
מחסומים ,אכיפה ,סיוע

אנשים חשודים
הפרעת מנוחה
אירועים קהילתי
שריפות
חשד לפורצים
שונות
מחסומי ביקורת פתע

י .לוי:

איך אתה מסביר שיש רכב חונה ליד הבית שלך כבר שלושה חודשים ,יש תלונות
מהשכנים אך לא מטופל?

א .עוז:

לא יודע ,אבדוק .מטפלים בתאונות דרכים שלא נספרות בסטטיסטיקה .ב  5801בשל
מבצע צוק איתן יש ירידה בהפרעות מנוחה ועליה באנשים חשודים .אנו אוספים
נתונים גם על תאונות ללא נפגעים שלא נספרות ע"י המשטרה על מנת שנוכל להמליץ
לוועדת תנועה ותמרור .מבחינת חומרת התאונות – פצועים קל בלבד.
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י .לוי:

מה עם הפריצות לדירות? שומע מאנשים שסובלים מפריצות בין השעות
.00:88-58:88

א .עוז:

אלו הנתונים .אנו מטפלים באירועים המדווחים למשטרה .לצערי תושבים משאירים
דלתות פתוחות.

א .פאהן:

מה פריסת המצלמות ביישוב?

א .עוז:

יש מצלמות שמחוברות חלקן בסיב אופטי וחלקן אלחוטי .אנו פועלים לשדרג
ולהוסיף מצלמות עפ"י תיעדוף :מוס"ח ,גנים ציבוריים שבהן מזוהות נקודות חמות |
ואח"כ תנועה ועוטף היישוב.

ש .אלבאז:

יש בתי ספר שאין בהם מצלמות ויש ונדליזם.

א .עוז:

יש מצלמות בכמות גדולה בתיכון וביהלום .בחלק מבתי הספר יש רק מצלמה אחת.
המטרה לתעדף.

א .פאהן:

כמה מצלמות פעילות היום?

א .עוז:

78כ מצלמות שמשדרות למוקד המועצה עם הקלטה שנשמרת שבועיים באיכות
טובה.

א .פאהן:

ביציאות יש?

א .עוז:

בצפוני יש ,בדרומי יש כבל קרוע כרגע מצלמה מקומית.

י .לוי:

במחסום הצפוני הם פותחים את השער ולא בודקים.

א .עוז:

אם זה קורה זה לא תקין .השומר לא עושה את עבודתו .יש תחלופה גדולה של
שומרים ,נמצא את הדרך להשאיר את האנשים הטובים .יש בעיה של עבודה בשעות
הלילה .המספר טוב אך ורק לכניסה .ביציאה יש להקיש קוד.

ר .פרידמן:

מבחינת ביקורת המשטרה ,אנו מקבלים סטטיסטיקות מהמשטרה ועולה שלשערים
יש תפקיד קרדינאלי בסטטיסטיקות האלה ובירידה בפשיעה .כך גם טוענת
המשטרה .יש לקחת בחשבון כשבא מפגע או גנב ורואה את השומר הוא יודע שזה
בשבילו.

י .לוי:

זה לגנב מתלמד.

ר .פרידמן:

זה נכון שיש להם אומץ הפריצות לבתים הן בעיקר בשעות הבוקר .בנושא גניבת
מכוניות – אין גניבת מכוניות בשהם .רוב המכוניות שנגנבות הן של פועלים שבאים
עם ציוד וגונבים להם את הרכב בשעות הבוקר וזה עניין אחר.

י .לוי:

השומר חייב לראות את הנהג ברכב.

ר .פרידמן:

אין ספק אך השומר עובד לבד .יש כ  0888כניסות בצפוני ובדרומי .מזכיר לך שלא
היה שומר בצפוני והכנסנו שם שומר ע"ח תקציב הביטחון עם השער החכם וזאת
לאור תלונות התושבים .במידה ונשים עוד שומר תקבלו שרות טוב יותר.

י .לוי:

בקיצור – תקציב .אתה אומר שהשומר כביכול סימבולי .אז לפחות שהרכב יעצור ,
הוא ייתן מבט ויפתח השער.
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ר .פרידמן:

ישבנו עם ראש המועצה ,זימנו את השומרים ,נתנו ציונות ,החלפנו להם מדים ,נתנו
מתנת יום כייף למשפחה ,צירפנו את השומרים לקהילה .בשער הדרומי יש שיפור.

יו"ר:

להגיע לתוצאות האלה לא קורה מעצמו  .באופן כללי ,עפ"י נתוני המשטרה יש
ירידה בעבירות פע"ר ב  .5801אנו רואים גם ירידה ב  5807וזה הודות לפעילות
הנמרצת ותוכנית האבטחה שקב"ט המועצה עומד בראשה ,של פעילות המשטרה,
המתנדבים ומח' הביטחון .יח' הג'יפים שבראשה עומד רונן פרידמן עושה פה ביטחון
אמתי ,היחידה גם עשתה קורס חילוץ.
רונן ,בשמי ובשם המועצה מלא הערכתינו להישגים הללו .מחזקים את ידיכם.

ר .פרידמן:

אנו גרמנו למצב שיש לנו משטרה פרטית .הוכנס לרכב המועצה שוטר וכך הפכנו את
רכב המועצה לניידת עם סמכויות של שוטר.
השוטר קשוב ל  086שלנו .לניידת אסור לטפל בשום דבר שאינו קשור לשהם .בנוסף,
 086נותנים שרות טוב לתושב ,אנו שולטים בשרות לתושב ומצליחים לתת מענה
בממוצע של  6דקות דבר שלא קיים בארץ.

י .לוי:

הישוב קטן .הניידת המשולבת היא ברכה ליישוב.

ר .פרידמן:

שילוב השוטר בניידת הוא הדבר המבורך .הישוב גדל ואנו צריכים להבין שמח'
הביטחון היא מאוד קטנה ביחס לגודל הפעילות והמכלול נופל על אדם וחצי.
א .התעשייה עם אלפי עובדים הולך ומתפתח ואנו נצטרך לתת שם מענה ושירותים.
יש לתת את הדעת ולהרחיב את הביטחון עם תקנים ותקציב .השנה תקציב הביטחון
קטן במקום לגדול .אנו רוצים השנה לבנות תכנית ארוכת טווח ל  2שנים קדימה.

י .לוי:

יש אנשים המומחים לנושא.

ר .פרידמן:

יש לנו מומחה בנושא בוועדת הביטחון .הוא יעוץ לענייני ביטחון ברשויות אחרות
והוא עושה לנו את העבודה בהתנדבות.

א .פטיגרו:

בתקופת הבנייה ,מבקש שהניידת המשולבת תעשה "מנוחה" בשעות היציאה ובזמני
התפילות בביה"ס שלהבת ובכרמים.

א .עוז:

הנושא מוכר וכבר נכנס כחלק מהערכות שלנו.

יו"ר:

מודה לרונן פרידמן ולאיציק עוז על הסקירה.

סעיף  8לסדר היום:
ועדת הקצאות קרקע.
יו"ר:

הועדה המקצועית להקצאת קרקע דנה בכמה נושאים:
גנים אנטרופוסופיים :הסתיים פרסום ראשון .הוגשה בקשה אחת ע"י עמותת "גן
אחר" .הועדה ממליצה להמשיך את ההליך ולצאת לפרסום שני בכפוף לנוהל
להתייחסות הציבור  /התנגדות.
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ד .זביב:

יצא פרסום לפני שבועיים.
עמותת נר ברוך :ב  5808אושרה בקשה להליך הקצאה .העמותה נדרשה להציג
אישורים לניהול ספרים בתוקף אך הם התעכבו .רק במחצית  5801הגישו הניירת
כנדרש למשרד הפנים .משרד הפנים אינו מאשר את הבקשה היות והעמותה לא
הגישה המסמכים כנדרש ונתנו אפשרות לצאת להקצאה חדשה.
הועדה קיבלה את המלצת משרד הפנים והחליטה לקיים מחדש את הליך ההקצאה
שיכלול את המבנה לרבות תוספת הבנייה המבוקשת.
צופים דתיים :פורסמה בקשה בהליך מזורז להקצאה ברח' תפן והתקבלו התנגדויות
רבות .לאור זאת בוחנת הועדה מקומות חלופיים ולטווח ארוך .מבקש להזכיר כי
הליך הקצאה מזורז הוא להקצאה עד שנה .הנציגים קיבלו עדכון .צורי נחשון העלה
הצעות לפתרונות חלופיים והוא בודק אותם .גם אנו בודקים חלופות.

א .פאהן:

עד מציאת החלופות ,מה הפתרון? למה לא יכולים להיות בשטח החום בתפן עד
שימצא פתרון?

ד .זביב:

יש הרבה התנגדויות תושבים.

יו"ר:

אין שם מבנה .היום הם מתארחים בצופים.

א .פאהן:

התושבים מתנגדים לצופים .אז מה כן? יעוד הקרקע הוא שטח חום.

ג .רבינוביץ:

לשכנים יש ניסיון רע .לנוער העובד והלומד יש במקום מבנה קבע ובזמנו היו שם בני
עקיבא.

יו"ר:

השטח הזה מיועד למשרדים אך בינתיים לא מוציאים לפועל את התכנית הזו .השטח
הוא חלק מהמגרש של התיכון .המגרש הוקצה לטובת תיכון שהם ובזמנו בנינו גם
את בית הנוער העובד והלומד ,הבית הסגול ואומנויות הבמה .זה יעוד הקרקע.

א .פאהן:

אפשר לבחון חלופות נוספות ,זה לא סותר.

תושבת:

אפשר לדעת מה ההתנגדויות?

יו"ר:

אם חברי המליאה רוצים שהוועדה תדון ותביא לכאן את החלטתה בעניין
ההתנגדויות ,בבקשה .לא נפתח כאן את ההתנגדויות.

תושבת:

מבקשת להבין איך מתמודדים עם ההתנגדויות .האם הן ענייניות או שהם לא רוצים
במקום שבט נוער .הצופים הדתיים נמצאים בתחילת הדרך וההקצאה תהייה זמנית.
אולי כשנגדל נצטרך מקום אחר.

א .פטיגרו:

עלתה הצעה טובה וזה ישיג את המטרה ,להמשיך בהליך ולדון בהתנגדויות.

יו"ר:

זה לא המגרש היחידי בשהם .אולי יש חלופה נוספת ,לא הובאו לכאן חלופות.
ההצעה הייתה לדון עם נציגי הצופים לגבי חלופות נוספות .אם לא ימצא חן בעיניהם
נמשיך בהליך שהוא חוקי ושאיליו אנו מחויבים.

א .פאהן:

שימנו נציג.

ד .זביב:

יש נציגים .אני יושב עם צורי נחשון יו"ר ההנהגה ועם קובי פילו.
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ק .פילו:

מבקש להוסיף :הפעילות מתקיימת יפה עם כ  068חניכים וזאת בתמיכת ראש
המועצה וחברי המועצה .פועל עם צורי נחשון נציג הצופים בהנהגת איילון .שטח
במרכז היישוב שייתן מענה לאוכלוסיה דתית שמתנהלת רגלית בשבתות .כל שטח
שיוצע במרכז היישוב יעלה אי אלו התנגדויות וזה מוביל אותנו לשטח בפאתי
היישוב וזה יחטא למטרה שלשמה הוקמה תנועת הנוער .המטרה היא לתת מענה
לצופים הדתיים שלא מצאו את המסגרת שלהם כמנהיגים צעירים ביישוב .הם
רוצים עכשיו לצאת ולהדריך והם צריכים מבנה.

ד .זביב:

חשוב להבין מה מצאי השטחים שיש במרכז היישוב.

א .פטיגרו:

יש להגדיר לו"ז בו אתם תפגשו עם המנכ"ל ומהנדס המועצה למצוא פתרון ובמידה
ואין ,נמשיך בהליך ההקצאה ונשמע את ההתנגדויות  .חודש מהיום זה ריאלי?

ד .זביב:

כן.

ק .פילו:

תיתנו אלטרנטיבות .אזור הבריכה אינו ריאלי.

א .פטיגרו:

חברי המועצה יפעילו שיקול דעת אך קודם תשמעו מה יש למועצה להציע .אנו
רוצים שהשבט יגדל .אני חושב שזה נכון ומבורך שיהיו כמה שיותר תנועות נוער.

ק .פילו:

מודה על הסיוע .אלמלא זאת ,לא הינו מגיעים לאן שהגענו .החניכים שיושבים
מאחורי הם הפנים האמיתיות של התנועה .הם העתיד.

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום .41.17.13
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום .77.1.12
נציגי הצופים הדתיים יוזמנו ,יציגו חלופות ויביאו עמדתם למליאה הבאה.

חברי המועצה יוסי לו ודפנה רבינוביץ יוצאים מהישיבה.

א .בובליל:

(חניך בצופים הדתיים) מבקש לשאול:
המועצה מתכוונת לבנות שני אזורי תעשייה ,יכנסו הרבה עובדים וזה ישפר את
הכלכלה .מו ההיגיון שמחירי הארנונה ירדו .אבי אומר לי שזה לא יקרה .מבקש
לקבל הסבר.

יו"ר:

השאלה במקומה .בכוונת המועצה לפעול להורדת תעריפי הארנונה .היום התפרסם
בעיתון שהמועצה משקיעה  ₪ 0,088לתלמיד .בסה"כ עם התעשייה ,ההוצאה פר
תושב לא מכוסה בארנונת המגורים ולכן אנו מקימים אזורי תעשיה ומסחר.
אני לא אומר שזה הסכום הנכון ,זה ממש לא הסכום אך זה מה שפורסם בעיתון.

א .פאהן:

אנו מכינים תכנית שנקראת  5858ל  6שנים הקרובות שבוחנת את כניסת הכספים
מארנונת מפעלים מול השרות לתושב וחלק מזה זו הורדת הארנונה.
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א .בובליל:

כל תלמיד בישיבת שלהבת משלם  6.2אש"ח לשנה והבנות  1.2אש"ח.

יו"ר:

מה שפורסם 0 ,אש"ח זה לא דווקא בביה"ס דתי ,זו כלל ההוצאה הרשותית
שכוללת מועצה ומשרד חינוך .השתתפות שכ"ל ההורים בשלהבת הוא בערך 28%
מתקציב ביה"ס.

א .בובליל:

תשלום ההורים בשלהבת  6אש"ח ובתיכון פחות מדוע?

יו"ר:

משרד החינוך לא מממן את השעות התורניות .זו תקופת בחירות לכנסת ,אשמח אם
אתם תלמידי שלהבת תכינו עצומה ותיפנו לראשי המפלגות ותעלו לתקשורת על מנת
שמשרד החינוך יכיר בלימודי הקודש ויממן אותם.
תשאל למה זה? תשובת משרד החינוך :הוא משרד ממלכתי ואם יחליט להכיר
בתוספת לימודי הקודש יצטרך להכיר גם במתמחים באומנויות בספורט וכו'.
אומרים שנותנים חבילת לימודים ממלכתיים ומי שרוצה – שיוסיף.
השתתפות ההורים היא בגין מימון לימודי הקודש בעלות של  1אש"ח לשעה לשנה ,
ועבור פעילות חברתית נוספת כמו סמינרים ופעילות בשבת .זה לא קיים בתיכון.

ג .רבינוביץ:

המועצה מוציאה על תלמיד בשלהבת יותר מאשר על תלמיד בתיכון .אלו עובדות.

יו"ר:

אשמח אם תחתימו עצומה אני באופן אישי אביאה לידיעת ראשי המפלגות.

סעיף  2לסדר היום:
ועדת תמיכות – אישור מקדמות .7112

מחליטים פה אחד:
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום  72.1.12בהתאם להערות ולהחלטות
שהתקבלו בהנהלת המועצה:
לקדם מקדמות בגובה  72%מהתמיכה בשנת  7113לעמותת קרן רון ,לתנועות
הנוער הצופים ,בני עקיבא והנוער העובד והלומד ,לאגודות הספורט מכבי שהם
כדורסל ומועדון הכדורגל מכבי שהם.
לאשר תמיכה בגובה  21אש"ח עבור שיפוצים בבית הכנסת חב"ד.
עמותות נוספות הזקוקות למקדמה יגישו בקשה והנושא יידון בוועדה המקצועית
ובמליאת פברואר.
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סעיף  3לסדר היום:
תב"רים.

מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים:
 .0שיפוץ וחידוש ציוד מט"ש (:)261

מימון ₪ 013,008 :מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 013,008

 .5שדרוג מוסדות חינוך :)261( 7112

מימון ₪ 528,888 :מקרנות הרשות .
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 528,888

 .7שדרוג מבני דת : )272( 7113

מימון :תוספת  ₪ 28,888מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 268,888

סעיף  6לסדר היום:
הנחות בארנונה לפי תקנה ( 2נזקק).
חברי המליאה קיבלו עדכון על פעילות ועדת הנחות בארנונה (נזקק) בשנת .7113

סעיף  2לסדר היום:
תכנית עיר ללא אלימות – עדכון תקציב.

מחליטים פה אחד:
לאשר עדכון תקציב עיר ללא אלימות.
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סעיף  9לסדר היום:
עדכון מלגות סטודנטים.

מחליטים פה אחד
לאשרר עדכון מלגות ל  24סטודנטים בהתאם לרשימה שצורפה.

סעיף  11לסדר היום:
סיכום עבודת ועדות המועצה .7113

חברי המליאה קיבלו עדכון על עבודת ועדות המועצה בשנת .7113

סעיף  11לסדר היום:
עדכון חברים בייצוג המועצה בחב' קדישא ובמועצת בתי העלמין ברקת.

מחליטים פה אחד
חבר המועצה מר אשר פאהן יחליף את מר ישראל בוכריץ ויהיה נציג המועצה
במועצת בתי עלמין ברקת.
חבר המועצה מר אלי יפרח יחליף את מר ישראל בוכריץ ויהיה נציג המועצה
בחברה קדישא ת"א – בית עלמין ירקון.
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ריכוז החלטות
נושא

מס'
1

אישור פרוטוקולים.

4

סיכום פעילות  – 7113מח'
ביטחון.
הקצאות קרקע.

2

ועדת תמיכות.

3
6

תב"רים.
הנחות בארנונה לפי תקנה 2
(נזקק).
עיר ללא אלימות –
עדכון תקציב.
עדכון מלגות סטודנטים.

11

סיכום עבודת ועדות המועצה
.7113
עדכון חברים בייצוג המועצה
בחב' קדישא ת"א ובמועצת
בתי העלמין הרקת.
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2
9
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החלטה
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  11מיום . 41.17.13
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום .41.17.13
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום .41.17.13
חברי המליאה קיבלו עדכון על עבירות פער וסיכום פעילות מח'
הביטחון בשנת .7113
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום
.41.17.13
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום .77.1.12
נציגי הצופים הדתיים יוזמנו ,יציגו חלופות ויביאו עמדתם
למליאה הבאה.
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מיום :72.1.12
קדם מקדמות בגובה  72%מהתמיכה בשנת  7113לעמותת קרן
רון ,לתנועות הנוער הצופים ,בני עקיבא והנוער העובד והלומד,
לאגודות הספורט מכבי שהם כדורסל ומועדון הכדורגל מכבי
שהם.
לאשר תמיכה בגובה  21אש"ח עבור שיפוצים בבית הכנסת
חב"ד.
עמותות נוספות הזקוקות למקדמה יגישו בקשה והנושא יידון
בוועדה המקצועית ובמליאת פברואר.
לאשר את התב"רים (.)272 ,261 ,261
חברי המליאה קיבלו דיווח על פעילות ועדת הנחות בארנונה
לפי תקנה ( 2נזקק) בשנת .7113
לאשר עדכון תקציב על"א.
לאשרר עדכון מלגות ל  24סטודנטים בהתאם לרשימה
שצורפה.
חברי המליאה קיבלו דיווח על עבודת ועדות המועצה בשנת
.7113
חבר המועצה מר אשר פאהן יחליף את מר ישראל בוכריץ
ויהיה נציג המועצה במועצת בתי עלמין ברקת.
חבר המועצה מר אלי יפרח יחליף את מר ישראל בוכריץ ויהיה
נציג המועצה בחברה קדישא ת"א – בית עלמין ירקון.

תמה הישיבה.

__________
דודי זביב
מנכ"ל המועצה

___________
גיל ליבנה
ראש המועצה
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