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התנצלו:יוסילוי,דפנהרבינוביץ .

משתתפים:דודיזביב,ישראלשטרסברג,תמירפוגל,דגניתשטיניגועו"דשיכהן .

גביהדר,דינהפרומוביץ,אופירהביטון,רו"חאמנוןחדד,רו"חיפהארקש 
מוזמנים:
ורו"חעובדכדורי .

גליהשמש .
רשמה:




על סדר היום :

 .1אישור פרוטוקולים.
 .2דו"ח כספי תאגיד חינוך .2014 -
 .3ערבות מועצה להלוואה של תאגיד החינוך.
 .4דו"ח כספי חכ"ל – .2014
 .5דו"ח כספי חמש – .2014
 .6אישור תקנון חמש.
 .7עדכון מורשי חתימה חמש והעברת מניה.
 .8דו"ח כספי מועצה – .2014
 .9תב"רים.
 .10צו ארנונה .2016
 .11ועדת שמות הנצחה.
 .12ועדת הקצאות קרקע.

היו"ר: ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאהולברךאתמראליכהןואלייפרחולציין
אתיוםהולדתם.מאחלמזלטוב,בריאותאושרונחת. 
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סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים .
יו"ר:

לאהתקבלוהערות.מבקשלאשראתפרוטוקולישיבתמליאהמיום24.3.15
 

ופרוטוקולטלפונימיום.12.4.15

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  3מיום .24.3.15
לאשר פרוטוקול טלפוני מיום .12.4.15

סעיף  2לסדר היום:
דו"ח כספי תאגיד חינוך שהם– .2014
יו"ר:

הנושאהוצגבישיבתהנהלהבצורהמפורטת.מאחרוכלחבריההנהלההשתתפו,
אבקשלאשראתהדוחהכספיאחדלאחד.יששאלות? 




מחליטים פה אחד
לאשר דו"ח כספי תאגיד החינוך שהם לשנת .2014
( מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של תאגיד החינוך ,ראה פרוטוקול אסיפה
כללית תאגיד החינוך בישיבתה מיום .)26.5.15

סעיף  3לסדר היום:
ערבות מועצה להלוואה של תאגיד החינוך.
יו"ר:



קיבלנוהחלטותבישיבותההנהלה.מנהלהתאגידואופירהנדרשיםלפעוללפיו. 

מחליטים פה אחד
לאשר מתן ערבות מועצה להלוואה שתילקח ע"י של תאגיד החינוך.
( מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של תאגיד החינוך ,ראה פרוטוקול אסיפה
כללית תאגיד החינוך בישיבתה מיום .)26.5.15
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סעיף  4לסדר היום:
דו"ח כספי חכ"ל – .2014
יו"ר:

מנהליורואיהחשבוןנמצאיםאתנו.הדו"חנידוןבישיבתהנהלהלפניכשבוע. 
האםיששאלותלגביהדו"ח? 

א.פהאן:

הדו"חאושרבדירקטוריוןחכ"ל. 



מחליטים פה אחד
לאשר דו"ח כספי חכ"ל לשנת .2014
(מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של החברה הכלכלית שהם ,ראה פרוטוקול
אסיפה כללית של החברה הכלכלית שהם בישיבתה מיום .)26.5.15

סעיף  5לסדר היום:
דו"ח כספי החברה העירונית חמש – . 2014
אנומתבקשיםלאשראתהדו"חהכספיוהדו"חהמילולילשנת2014שלהחברה
העירוניתלתרבותנוערוספורט(חמש)בע"מ .

יו"ר:


מחליטים פה אחד
לאשר את הדו"ח הכספי ואת הדו"ח המילולי לשנת  2014של החברה העירונית
לתרבות ,נוער וספורט (חמש) בע"מ.
(מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות ,נוער וספורט
(חמש) בע"מ ,ראה פרוטוקול אסיפה כללית של חמש בישיבתה מיום .)26.5.15


סעיף  6לסדר היום:
תקנון חמש.
נדרשיםלאשראתתקנוןחמששאושרכאןטרםהגשתולמשרדהפנים 
יו"ר:
והממונהעלהתאגידבמשרדהפנים,מובאלאישורסופיבמליאה.

מחליטים פה אחד
לאשר תקנון חמש.
(מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות ,נוער וספורט
(חמש) בע"מ ,ראה פרוטוקול אסיפה כללית של חמש בישיבתה מיום .)26.5.15
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סעיף  7לסדר היום:
עדכון מורשי חתימה חמש והעברת מניה.
מבקשלאשראתדודיזביב,מנכ"להמועצה,כמורשהחתימהבחברההעירונית 
יו"ר :
לתרבות,נוערוספורט(חמש)בע"מבמקוםהמנכ"להיוצאולהעביר1מניהמשי 
אברהמילדודיזביב. 


מחליטים פה אחד
לאשר את מר דודי זביב כמורשה חתימה בחברה העירונית לתרבות ,נוער וספורט
(חמש ) בע"מ במקום המנכ"ל היוצא ולהעביר  1מניה משי אברהמי לדודי זביב.
(מליאת המועצה ביושבה כאסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות ,נוער וספורט
(חמש) בע"מ ,ראה פרוטוקול אסיפה כללית של חמש בישיבתה מיום .)26.5.15

סעיף  8לסדר היום:
דו"ח כספי מועצה .2014
הנושאנידוןבהרחבהבישיבתההנהלה .
בהערכהלגזברהמועצהעלהשמירהוסיוםשנתהכספיםבאיזוןתקציבי,בשנה
שהייתהלאפשוטה,עםהגזרותוהבלתיצפוי .
ישרכוחלישראלשטרסברגגזברהמועצהולצוותהמסור.  
שאלותלדו"חהכספי? 

יו"ר:



מחליטים פה אחד
לאשר דו"ח כספי מועצה לשנת  .2014


סעיף  9לסדר היום:
תב"רים.
סוקראתהתב"רים :

יו"ר:

 .1שדרוג מועדון הספורט (:)536מפעלהפיסאישרתקציבנוסףבסך516,038₪עבורהרחבת
מועדוןהכושרובנייתחדרחוגים.מומלץלהגדילהתב"רבהתאם.תוספתהתקציבהיא
לכיסויהחוזהעםהקבלןשזכהבמכרז,הוצאותאחרות(ניהול,פיקוחותכנון)וקידום
הוצאותתכנוןלשדרוגבריכותהשחייהוהלובי.התב"ריעמודע"ס1,966,038.₪
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 .2משרדי מחלקת רווחה ()556:לאשרפרויקטבסך700אלפי₪עבורמשרדירווחהברחוב
לשם.מדוברבהתאמתמבנהששימשלמעוןומוסבלמשרדים.עלותהכוללתשלהפרויקט
בהתאםלתוכניתהפיתוח.נדרשתקציבנוסףבסך620אלפי₪לאחרשכברניתןתקציב
לתכנוןבסך80אלפי.₪מקורותהמימון:ק.ע.פ–.550אלפי.₪משרדהרווחה–150אלש"ח .

 .3שדרוג מתקני ספורט )565( 2015:תוספתתקציבלשדרוגאולמותספורטבסך400אלפי.₪
תוספתהתקציבמיועדתלפתרוןבעיותהבטיחותכפישעלוע"יבודקמטעםמכוןהתקנים.
סה"כהתב"ריעמודע"סעל515אלפי.₪מקורותמימון:קרנותהרשות.

הערה:המועצהבודקתקבלתהשתתפותמקרןהמתקנים .
 .4פיתוח ועיצוב חצר לימודית בבי"ס ניצנים ()568:משרדהחינוךאישרתקציבלפיתוחועיצוב
חצרלימודיתבבי"סניצניםבסך280,000₪(60%השתתפות).סה"כהתקציביעמודע"סשל
467,000₪.תוספתהמימוןשלהמועצהמקרןעבודותפיתוח.הפרויקטהנ"לאושרבתוכנית
הפיתוחשלהמועצה.
 .5שדרוג גינות ציבוריות :)569( 2015לאשרסךשל1מיליון₪לחידושושדרוגגינותציבוריות
כוללמתקנימשחקיםחדשים.במסגרתתוכניתהפיתוחשאישרההמועצה. 
מקורותהמימון:ק.ע.פ .
 .6חידוש כבישים ,מדרכות ומתקני רחוב :)570( 2015לאשרסךשל1מיליון₪לחידוש
כבישים,מדרכותומתקנירחוב.במסגרתתוכניתהפיתוחשאישרההמועצה .
מקורותהמימון:ק.ע.פ .

 .7מרכז רבדים – בי"ס ניצנים ()571:התאמהבמבנהבי"סניצניםעלמנתשישמשאתביה"ס
למחונניםרבדים.ההתאמהכוללתבנייתחדרישירותיםויצירתכ–14חללים.עלות
הפרויקטמוערכתב–300אלפי.₪מקורותהמימון:ק.ע.פ .

יו"ר :

מדוברבהתאמתהמרכזלמחונניםבניצנים.המרכזפועלעדהיוםבכותרפיס.מספר 
התלמידיםגדללמאהשמוניםומצדיקאכסניהרחבהומותאמתוכןציודמתאים.
אנומעונייניםלהרחיבאתמרחבהחטיבותהצעירותבביה"סניצניםלמרכז
המחונניםאשרישמשבשארימותהשבועאתביה"סניצניםוכמרכזמצוינות
יישוביתלכלבתיהספר.הפרויקטיבוצעבתקופתהקיץ. 

 .8שדרוג מבני תרבות נוער וציבור :)572( 2015לאשרסךשל400אלפי₪לשדרוגמבניתרבות,
נוערוציבור.במסגרתתוכניתהפיתוחשאישרההמועצה.מקורותהמימון:ק.ע.פ .

קיבלנומענקבס"כ117אש"חליהלוםוכעתשורהשלמענקיםנוספיםממפעל
יו"ר:
הפיס. 

 .9תכנון כללי ()573:לאשרסךשל300אלפי₪למימוןוקידוםתכנוןשלפרויקטיםותוכניות
פיתוח.במסגרתתוכניתהפיתוחשאישרההמועצה.מקורותמימון:ק.ע.פ .

 .10הצטיידות חט"ב חדשה יהלום ()574:משרדהחינוךתקצבסךשל117,600₪עבור
הצטיידותבסיסיתלכיתותחדשותבחט"ביהלום.מקורותמימון :משרדהחינוך .

במענקיםיבוצערכשעגלותשלמעבדותמחשביםניידיםעלמנתשהתלמידיםילמדו
יו"ר:
לעבודבאמצעותמחשבאישי. 
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 .11רכישת מחשבים – חט"ב יהלום ()575:מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"סמקיף 
יהלוםמסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל36,800.₪מקורותמימון:מפעלהפיס.

 .12רכישת מחשבים – בי"ס אבן חן (: )576מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"סאבןחן 
במסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל161,920.₪מקורמימון:מפעלהפיס .

 .13רכישת מחשבים – בי"ס רבין ()577:מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"סרבין 
במסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל18,400.₪מקורמימון:מפעלהפיס .



 .14רכישת מחשבים – תיכון שהם ()578:מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"סתיכון 
שהםבמסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל147,200.₪מקורמימון:מפעלהפיס .

 .15רכישת מחשבים – ישיבתי שלהבת ()579:מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"ס 
ישיבתידתישלהבתבמסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל .₪36,800
מקורמימון:מפעלהפיס.
 .16רכישת מחשבים – בי"ס צוקים ()580:מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"סצוקים 
במסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל.₪55,200מקורמימון:מפעלהפיס .

 .17רכישת מחשבים – בי"ס ניצנים ()581:מענקמפעלהפיסלרכישתמחשביםלבי"סניצנים 
במסגרתהמענקיםלשנת2015סךשל136,160.₪מקורמימון:מפעלהפיס .

 .18שדרוג מבני דת ()525:הגדלתתקציבבסך70,000,$דהיינו270,000.₪מקורהמימוןהוא 
 תרומהשלקרןא.ספרא.התרומהמיועדתלהגדלתהלוביבמרכזבתיהכנסתא.ספרא. 
התקציבהכולללהגדלתהלוביוהשירותיםיעמודע"סשל490אלפי,₪(220אלפי₪תוקצב 
בעבר+סכוםהתרומהבסך270אלפי)₪.סה"כהתב"ריעמודע"סשל830אלפי .₪

 .19שכונת כרמים (תב"ר )414:עפ"יתקציבהחברההכלכליתלשנת,2015תוכנית 
הפיתוחשלשכונתכרמיםעומדתע"סשל12,683אלפי+₪מע"מ(מצ"ב).לאחרונהשווק 
ע"ירמ"ישלבב'שלכרמים,בהיקףשל249יח"ד(20בנהביתךו–229בניהרוויה).המועצה 
חייבההיטליהפיתוחבגיןהקרקעבסך5.3מיליון.₪
 מצ"במסמךשלהחכ"לכולללוחגאנטשבועפ"ינתוניםמעודכניםסךהביצועהצפויבשנת 
015(כוללמע"מודמיניהול),יעמודע"סשלכ–11מיליון₪. 
הבעיההתזרימיתשלפרויקטכרמיםצפויהלהיפתרבעתהוצאתהיתריהבניה,כאשר 
היזמיםיחויבוגםבגיןמרכיבשטחהבניה. 
לכןמוצעלבצעהעברהנוספתמהקרנותשלסך3מיליון₪שנגבובמתחמיםאחרים.עם 
 קבלתכספיהפיתוחהנוספיםבכרמיםתוחזרההלוואהלקרנותהפיתוחלטובתהמתחמים 
האחרים .
בהתאםלכךהעדכוןהמוצעהואלהגדילאתהתב"רבסך8,302אלפי.₪
 העברותהכספיםלחברהיתוכננועפ"ילוחגאנטהמצ"בועפ"ידוחותביצועשתקבלהמועצה 
מהחכ"ל. 
 מובהרכילאורהתקנותהחדשותלניהולקרנותהמיםוהביוב,הוצאותהפיתוחבגיןמים 
 וביוביועברורקלמולדוחותביצועהנדסייםהמאושריםע"ימנהלהפרויקט .

הערה:המימוןמקרןעבודותפיתוחלסעיפים,2,3,4,5,6,89בכפוףלקבלתהכספים
מרמ"יבגיןשווקיםבשכונתכרמיםומגרשים5ו–7באזורהתעשייההצפוני .
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יו"ר:

שכונתכרמיםמתקדמתבהתאםלתוכניתעבודהשנתית.12,683מלש"ח.בעקבות
השיווקנוסףשלממ"ינכנס5.3מלש"חמהיטליפיקוח.מבקשיםלאשרבמסגרת
הכנסותתב"רתוספתשל3מלש"חעלמנתלעמודבתוכניתהעבודהלשנת2015
היטליהפיתוחמשולמיםלמועצהבשלבהוצאותההיתריםתחילת2016.שאלות? 



מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים .

 .1שדרוג מועדון הספורט (:)536תוספת516,038₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,966,038.₪
 .2משרדי מחלקת רווחה ()556:תוספת620,000₪מק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס700,000 .₪

 .3שדרוג מתקני ספורט )565( 2015:תוספת400,000₪מק.ע.פ. 

סה"כיעמודהתב"רע"סעל515אלפי .₪

 .4פיתוח ועיצוב חצר לימודית280,000₪במימוןמשרדהחינוך
בבי"ס ניצנים ()568:187,000₪מק.ע.פ.
סה"כיעמודהתב"רע"ס467,000.₪

 .5שדרוג גינות ציבוריות :)569( 20151מיליון₪מק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס1מיליון.₪



 .6חידוש כבישים ,מדרכות1מיליון₪מק.ע.פ.
ומתקני רחוב :)570( 2015סה"כיעמודהתב"רע"ס1מיליון .₪
 .7מרכז רבדים – בי"ס ניצנים ()571:300,000₪מק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס300,000 .₪
 .8שדרוג מבני תרבות נוער וציבור :)572( 2015400,000₪מק.ע.פ .
סה"כיעמודהתב"רע"ס400,000ש"ח 

 
 .9תכנון כללי ()573:300,000₪מק.ע.פ .

סה"כיעמודהתב"רע"ס300,000ש"ח 


 .10הצטיידות חט"ב חדשה יהלום ()574:117,600במימוןמשרדהחינוך 

סה"כיעמודהתב"רע"ס117,600 .₪

 .11רכישת מחשבים – חט"ב יהלום ()575:36,800₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס36,800 .₪



 .12רכישת מחשבים – בי"ס אבן חן (: )576161,920₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס161,920.₪
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 .13רכישת מחשבים – בי"ס רבין ()577:18,400₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס18,400 .₪
 .14רכישת מחשבים – תיכון שהם ()578:147,200₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"ר147,200.₪ 

 .15רכישת מחשבים – ישיבתי שלהבת ()579:36,800₪במימוןמפעלהפיס 

סה"כיעמודהתב"רע"ס36,800 .₪

 .16רכישת מחשבים – בי"ס צוקים ()580:55,200₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס55,200.₪ 

 .17רכישת מחשבים – בי"ס ניצנים ()581:136,160₪במימוןמפעלהפיס 
סה"כיעמודהתב"רע"ס136,160 .₪

 
 .18שדרוג מבני דת ()525:תוספת270,000₪במימוןקרןספרא
סה"כיעמודהתב"ר830,000 ₪

 .19שכונת כרמים (תב"ר )414:תוספת778,000₪מקרןהיטליביוב
תוספת5,831.000₪מקרןהיטליסלילתרחובות 
תוספת912,000₪מקרןהיטלישצ"פים 
תוספת283,000₪מקרןהיטלימים 
תוספת498,000₪מקרןהיטליתיעול 
סה"כתוספת8,302,000₪ 
סה"כיעמודהתב"ר53,705,417₪




סעיף  10לסדר היום:
צו ארנונה .2016
יו"ר:

א.פטיגרו:

י.שטרסברג:

יו"ר:

י.שטרסברג:

אפטיגרו:

יו"ר:

אפטיגרו:


ביקשנולהפחיתארנונהב.3%המדדהמשולבהמורכבמ50%ממדדהמחירים
לצרכןו-50%ממדדשכרהציבורי,התעדכןב.1.27% 
קיבלנואישוריםוהחלטותקודמות? 
לאקיבלנועדייןתשובותלצוהאחרון. 
מדדהמחיריםלצרכןהיהשלילי? 
0.5% .-
50%מהמדדשל2015זהמשמעותי,לא? 
מדדהמחיריםלצרכןהיהשלילי-0.5%המדדהשכרהציבוריהיה3.05%. 
ז"א2.5%חלקי2= .1.27%
אתהצולאמוציאיםב ?31.12.15
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י.שטרסברג :כן.זהצווהמיסיםשיחולב-2016 .

א.פטיגרו :יכוללהיותשהמדדיםיהיוחיוביםזהיעלהיותר .

י.שטרסברג :זההבסיסשאיתואחריכןרציםהמדדים. 

המשמעותהיאשלגביעדכוןההפחתהשהצענולבצעבהנהלהשל3%בתעריףא'על
יו"ר:
125מ'ראשונים,פחות1.27%כלומרשההנחהשאנומאשריםהיא.1.73%דיברנועל
החלטהנומינליותכמובראשל"צ.במונחיםשיקלייםהמשמעותהתקציביתשל
החלטההיאמ1מיליון₪לחצימיליון₪הנחה. 

א.פטיגרו :למהלאגםוגם? 

דיברנונומינליאבלבמונחיםשיקלייםגובהההנחהיקטן .
יו"ר:


א.פטיגרו :האםאנחנויכוליםלעמודבזה?

תקציביתאנחנויכוליםלעמודבזה.אנחנומוסיפים1.27%לתעריףואזישתוספת
יו"ר:
הכנסהשלכ-450אש"ח. 

א.פטיגרו :3%לשנה+העלייהבמדדובעצםאנחנושוחקיםאתההנחהלציבור.היאאפסית. 

י.שטרסברג :אנחנועומדיםמולנעלמיםבגללתקציבהמדינהונושאהשכר. 

א.פטיגרו: זהזניח.אתהאומראנינותן3%עלמהשקייםהיוםומכניסאתהעליתהמדדואתה
בעצםשוחקאתההפחתהשרצינולתתלציבור. 

זהכאילולאהעלת.זההנחהשל .1.73%
ש.אלבז:

גםבוועדתכספיםבדקנואתכלהמודליםוהגענולמסקנהשאיאפשרלעבוראת.3%
א.פהאן:
אמרנו,ניקחסיכוןשל3%אםאנחנונסתכלבבסיסהנומינלי.משרדהפניםאמור
לעדכןאתהשכראנומשלמיםאתהשכרהזה.אנחנודיי"עלהקסקס".מהשגיל
אמרזהמהשנשארלנו500-600אש"ח.היהוויכוחבוועדתכספיםוהעלתיאתזה
בהנהלה.אמרואםהולכיםלהפחיתבארנונהאוליבמקוםזהניתןשירותיםלתושב.
בואלאנפחיתו נעלהאתתקציבהספורטוהתרבותשהתושביםיקבלויותרשרות. 

א.פטיגרו :לאהערכתשהמדדיהיה.0% 

הערכנושיהיהבין .0-1%
א.פהאן:

מבחינהכספיתאמרנושהמועצהיכולהלעמודבתחזיתהכספיתשלשנההבאה
יו"ר:
בסדרגודלשל1מלש"חהנחהבארנונה.כתוצאהמהמדדהזה,שהפתיעאותיבעליה
שלוכיאניידעתישהמדדלצרכןשלילי,לאידעתישהמדדהשכרהציבורייקפוץככה. 

כמעטכלשנההואעולהב2%. 
א.פהאן:

א.אלטלף :איךמשפיעמדדלצרכןשליליעלתקציבהמועצה?הואמקטיןאתהתקציב! 

במקדמיתקציב2016לקחנואתזהבחשבון. 
יו"ר:
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א.פהאן:


א.פטיגרו:

א.פטיגרו:

א.פהאן:

א.אלטלף:

יו"ר:

א.פהאן:

ש.אלבז:

יו"ר:

מ.רימון:

יו"ר:

ע.אלראי:

אפטיגרו:

יו"ר:

אאלטלף:

יו"ר:

אפהאן:

יו"ר:

ע.אלראי:



קיבלנו החלטהשמפחיתיםנומינלית.אםמשרדהפניםהיומבקשיםלעדכןב1.25%
אזהיינומעדכניםב-1.25%ומזהמורידים3%.אםתהיהיתרהתקציביתחיובית,
אניחושבשיהיהנכון,בואנבחןאתזהבתקציבהמילואיםביולי,אולינקבלהחלטה
להגדלתתקציבתרבות,ספורט. 
אשר,אנשיםרוציםלראותהנחהבארנונה. 
אניחושבשצריךלקחתהחלטהאמיצהב–..3%להפחית100₪עדיףעלכלום,
המדדיםעלוב-,1.27%נספוגאותםנעשהאתהעלייהונוריד4%זהאמירהטובה
לכלהתושבים. 
תעשההשלמהשנהאחריזה. 
אנשיםרוציםהיוםאתההפחתה,לאמחר. 
מהעודשאנחנומממניםאתזה1.27%עלשארהתעריפים. 
הולכיםלמהלךרבשנתי.בשנההבאהנבדוקאתהעדכוןוניקחבחשבוןאתמדד
השכרונעשההפחתהמשמעותית.אנילאאומרשלאנסכיםלמהלך.מעולםלא
עשינואתזהבמועצה.ואתהיתרההתקציביםנוסיףבתרבות. 
זוגםעזרהלתושב. 
הורדנואתאגרתהשמירה .
זוהייתההפחתהנמוכה. 
זוהייתההפחתהשלכ400ש"חבשנהאגרתשמירהופהמדבריםעל100ש"ח
נוספיםבלבד. 
השאלהמהזהאומרעלהתקציב.אםזהלאמשפיעעלהתקציבאזבסדר,בואונלך
עלזה .
אולישנההבאהנצליחעוד300.₪ 
אמרנושנותניםהנחהבהיקףשלמיליון₪בשנה. 
זההיהבלילדעתשמדדהשכריעלה .
לקחנומקדםשכר,לאתמידמממשים. 
בתקצובמופיע. 
1.27%לארנונהלמגוריםמוסיף450אש"חאםהארנונההיא36מלש"חאז1.3%
נותןעוד450אש"ח.זאתאומרתשאנחנויורדיםלהנחהבהיקףשל550כ-אש"ח 
אנימקבלאתדבריאיתןומאחרשזופעםראשונה,אםתיתןהשנההנחה4%ובשנה
הבאה2% יצאתלאבסדר.ההדרגתיותצריכהלהיותהפוך.בגללשזופעםראשונה.
והיתרוןבארנונהשכולםנהנים.מכיווןשזהפעםראשונה,ואנימעריךאתגישת
הגזבר"יוםסגריר"אנולאיודעיםלאןזהיתפתח.תיתןהשנההנחהבגובה1.5%
והשנההבאה4%זהיותרטוב.מאשרהשנה4%ובשנההבאה2%.בגללשאתה 

10



מבצעמהלךרבשנתי,אתהתיתןאתזהבסופושלדבר,אתהלאלוקחאתזה.
התקבלההחלטהלתת. 

יו"ר:

א.פהאן:


יו"ר:

א.פהאן:

א.פטיגרו:

א.פהאן:

א.פטיגרו:

א.פהאן:

ההחלטהלהנחהנומינליתהוגדרהבסכוםובסכוםאנויורדיםלחצי. 
תרגמנואתההחלטהלסכום.אניחושבששלזהפהאמירה.קיבלנוהחלטהבהנהלה,
דנובכךבוועדתכספיםובהנהלה.הוצגוטבלאותוסיכומים.ישממשלהחדשהאנחנו
לאיודעיםמהיוחלט.אנוהולכיםלמהלךבעלסיכון.לאידועמהיהיהבשנההבאה.
אתהלאיכוללדעתמהכחלוןיקבע.בואונעשהאתהמהלך. 
צפוייםשינוייםבעקבותשינויהממשלאךכפישאנימכיראתהרפורמההזוזהייקח
שנהאושנתיים,זהלאפשוט. 
אתהלאיכוללהחזירארנונה,אבלאתהיכוללדוגמהלהודיעשאתהמתגבראת
תקציבהנוער,הספורטבאופןחדפעמי.אתהמגיעלאמצעשנהאתהרואהשגבית
ואיןשינוייםאתהמגדילתקציבלנוער,לספורט. 

אנשיםרוציםלראותהנחה,ישהוצאותשלשכרדירהלזוגותצעירים .
אנימסכיםבגללזההלכנולמהלך,אבלצריךלעשותאתזהמדוד. 
תיתן300,₪תתחילמהלךשיאפשרלאנשיםלנשום. 
אנחנולאמדבריםעלמהות.כולנומסכימיםכאןשצריךלהוריד.אמרנושיהיה
נומינלי,איןשינויבהחלטהלהוריד.הבעיהשחוזריםלהחלטהקודמת,כולנואמרנו
שזהיהיהנומינלי.זאתאומרתההפחתהשל%.1.73 


א.כהן:

י.שטרסברג :זובראשובראשונהזוהחלטהציבורית,זהלאסיכוןשהואבלתיאפשריאבלהכול
יכוללהתהפך.אנחנובאמתלאיודעיםאיפהאנחנועומדים .

זהחצימיליוןש"חאומיליוןש"ח.אםאתםחושבים,אפשרלדוןגםבישיבההבאה.
יו"ר:
אםעושיםפעימהזהצריךלהיותפעימה.אנילאשלםעםזהשאנחנומצדאחד
נותניםומצדשנילקוחים.מהיוצאמזה?השיקולהכספיהואלאכזה. 

בואווניתןלתושב. 
א.יפרח:

זהבין100-200ש"חהנחה. 
יו"ר:

א.אלטלף :אםמבחינהכלכליתאיןבעיהבואוונלךעלזה. 

עכשיוישמדדכזהגבוהנעשההנחה4%ובשנההבאה2%.מייודעמהיהיהבשנה
יו"ר:
הבאה?ההצעההיאלדחותלשנההבאהואניאומרלאנידחה .
החלטנולתתהנחותב1מיליון,₪בואוונעמודבזהונתרגםאתזהבמונחיםשל
אחוזים.זהשהמדדהפתיעאותנובגובהשלוזהעדייןלאאמורלשנותאת 
המיליוןש"ח. 

א.פטיגרו :עדיףלתתב-.2016אםתהיההחלטתממשלהאזנשנה.השנהאנחנויכוליםלתת. 


ישראלמהאתהאומרעלהמהלך? 
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יו"ר:

א.פהאן:

יו"ר:

א.פטיגרו:

אנירוצהשנלךלמהלךבכייףולאבפחד,גםאםיצטרכולהדקחגורהגםאםלא
ניקחעובדאואיזהרכב,זהמקובל. 
מציעלהחזירלגזברשיעדכןבטבלאות,נראהההשלכותונביאלהנהלההבאה. 
מקובל .
מהבדברנכסשלאבשימושאושלאראוילמגורים?בכלהעריםנותניםפטורמעל60
יום,אנשיםלאמספיקיםלשפץב60-יום. 


י.שטרסברג :אנילאבעדלשנותכשביתלאראויהואבכלמקרהפטורמארנונה.60יוםזהעלנכס
ריק.ישלתתמגבלות.איןשוםסיבהשאנשיםיחזיקונכסיםריקים.אםהביתאינו
ראוי–יקבלהנחה.ישאפשרותעדחצישנה .

א.אלטלף :שיתנושיפוץעדחצישנה. 

אנילארוצהשאנשיםיחזיקודירהריקה.איןלועליההוצאותואםהואיוכללמשוך
יו"ר:
חצישנההואיעשהזאת.כשהורסיםמטבחושירותיםשזהפחותאויותרהמבחן
הראוילמגורים,אנשיםלאיודעיםשהםזכאיםלפטור. 

א.פטיגרו :קיבלתיתלונותעלזה,אנשיםבאולבקשפטורואמרולהםשאיןכזהדבר. 

זהנכון,אנישאלתיואמרושלאיכולים .
א.יפרח:

א.אלטלף: זהאמורלהופיעבצוהארנונה .

זהמופיעבחוברתהארנונה.ישמשבצתקצתיותרמובלטתשאםנכסעוברשיפוץ
יו"ר:
והואאינוראוילמגוריםועפ"ימנהלמח'ארנונה,יהיהרשאילהגישבקשהלפטור
למשךתקופתהשיפוץ. 

זהעובדמצוין,מבקשיםצילוםהנכספעםבחודשעםתאריך.אתהמעבירהצילום,
ע.אלראי:
והםשולחיםפקחלצורךאישור. 

י.שטרסברג :ברגעשאתהמודיעלמח'הגבייהואתהמעבירצילוםופקחבודקשהנכסלאראוי
ושלאניתןלחיותבבית,אזלכלאותופרקזמןשהביתאינוראוילמגורים,אתה
מקבלפטור. 

א.פטיגרו :אםהמשפחהגרהשםתוךכדישיפוצים?. 

י.שטרסברג :אזזהראוילמגורים.הקריטריוןהואשאיןחשמלומים. 

א.פטיגרו :אנשיםיכוליםלשפץגםבמשךשנתיים,לדעתיצריךלהגבילאתהפטורלחצישנה. 

י.שטרסברג :אנייכוללבדוקאתזהאבלאםנכסלאראוילמגוריםאזהואלאראוי. 

א.פטיגרו :תחשובשלידהביתשלךמישהומשפץומורחאתהשיפוץוהואלאגרבבית,זה
בעייתי.השאלההיאהאםאנחנויכוליםלהגביל? 
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א.אלטלף:

חוקהארנונהלאקובעאתזה.הואאומרנכסשאינוראוילמגורים,הואלאמדבר
עלתקופה. 


י.שטרסברג :ישכללשאומר"עשייתעושרשלאבמשפט",ואםמישהוינצלאתהדרךהזוכדי
לפטוראתעצמואזישכאןענייןמשפטי.אךככלל,אםלאראוילחיובאזלאראוי
לחיוב.ישנוקשותמאודגדולהבכללים.צריךלראותשזהלאראוילמגורים .

א.פטיגרו :במקומותאחריםכןמגביליםל6חודשים. 

אםאדםהרסאתהביתעדהיסודולוקחיותרזמן,מההדין? 
ש.כהן:

יתכןובהיתראפשרלהגביל,מבקששעו"דרוויתברעםתבדוקאתהסוגיהובחוברת
יו"ר:
הארנונהשתתפרסםנבהירשבמקרהשלנכסבשיפוץושאינוראוילמגוריםהבעלים
זכאיםלהגישבקשהלפטורמארנונהלמשךתקופתהיותהנכסלאראויעפ"ינוהל
ובקשהשבמח'הגבייה .

זהכתובבסעיף5()4בצועצמווזהנמצאבחוברתבסעיףנכסשאינוראוילשימוש .
ת.פוגל:

בחוברתכתוב:"נכסשניזוק"וזהלאמובןשזהכוללגםנכסבשיפוץ.אנימבקש
אפטיגרו:
תיקוןשלהניסוח. 

י.שטרסברג :איאפשרלשנותאתהסעיףהמדוברכיזהחלקמהצואךאפשרלהוסיףאתזה
לדבריההסבר .



מחליטים פה אחד
ההחלטה בעניין צו הארנונה לשנת  2016תועבר למליאה הבאה .
הגזבר יעדכן הטבלאות והן יובאו לדיון בישיבת ההנהלה הבאה. 
הגזבר והיועמ"ש לענייני ארנונה ינסחו תוספת לצו הארנונה בעניין פטור לנכס
בשיפוץ ושאינו ראוי למגורים .הנוסח יובא לאישור המליאה. 




סעיף  11לסדר היום:
ועדת שמות והנצחה 

ההמלצהלקרואלכיכרהחדשהברח'לפידבסמוךלקנטריבשםכיכר"צוקית". 
יו"ר:




מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מתאריך 24.3.15
הכיכר ברח' לפיד תיקרא "כיכר צוקית".

סעיף  12לסדר היום:
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ועדת הקצאות קרקע .

אנומבקשיםלאשרהמלצותהוועדהלהקצאתקרקע .
יו"ר:
תנועתנוערהצופיםהדתיים. 
ההמלצהלבחוןמבנהשלגןילדיםכחלופהובהתאםלהחלטתמערכתהחינוךלגבי
הגניםשיפתחובשנההבאה .
ננסהלמצואמבנהמתאיםשלאצמודלבתים,זהיקרהבחודשהבא. 


מחליטים פה אחד


יו"ר:

ועדת הקצאות קרקע תגיש למליאה הבאה המלצה בנושא .
עמותתגנאחר'גניםאנתרופוסופיים .
ההמלצההיאלאשרהקצאהלגןאחד,גןאיצטרובללאורהעמידהבתבחיניםקרי,
מעל15ילדיםתושבישהם .
גןבלוט,שישבונכוןלהיום11ילדיםתושבישהםאינועומדבתבחינים. 
נאשראתההקצאהרקבכפוףלכךשב1.9.15,בתחילתשנה"לתשע"והגןיעמוד
בתבחינים,ולא,ימשיךבמתכונתהשכירות .




מחליטים פה אחד
לאשר הקצאת קרקע לגן איצטרובל.
האישור לגן בלוט יהיה בכפוף לכך שב  , 1.9בתחילת שנה"ל תשע"ו ,יעמוד
בתבחינים ולא ,ימשיך במתכונת השכירות.

יו"ר:

א.פאהן:

יו"ר:


א.פהאן:

יו"ר:


ביתכנסתנרברוך.הקצאתחדשה,לצאתלהליךהקצאהלמגרשבשטח500מ"ר
ומבנהבשטח164מ"ר.לצאתלפרסום,מישירצהיגישבקשהלקבלאתהמבנההזה,
אומישיתנגדיוכללעשותזאתבהתאםלפרסום .
ישלהוסיףאתמהשאמרנובישיבתההנהלה .
המבנהישמשלמטרהשלביתכנסתולאלכוללאואירועיםשהםלאפעילותשלבית
כנסת .
חושבשצריךלמנותאתשלמהסבגלבדוקכיישטענותשאנשיםמאלעדפתחופה
כולל,שישהרבהרעש,"עלהאש"וחפלות .
בלשכתהרבנותישעוזררבשמחליףאתארמונדוזהתפקידםלבדוק. 


מחליטים פה אחד
לצאת לפרסום ראשון להקצאת קרקע עבור בית כנסת ברח' הדקל ( .2נר ברוך).
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יו"ר:

מעוןיוםנעמת.מדוברבהארכתהקצאהלחמששניםנוספות.מתחיליםעכשיואת
תהליךהפרסוםוזהייקחכמהחודשים.הםבאיחור. 




מחליטים פה אחד
לצאת בחידוש הקצאה בעבור מעון יום נעמ"ת ברח' נרקיס  4להפעלת המעון
לתקופה נוספת בת  5שנים .



סעיף  13לסדר היום:
החלפת יו"ר ועדת נוער וצעירים.
יו"ר:

מבקשלאשראתמנוייהשלגב'חניקרסליו"רועדתנוערוצעיריםבמקוםמראיתן
פטיגרו. 



מחליטים פה אחד

יו"ר:

לאשר מנוי גב' חני קרס ליו"ר ועדת נוער צעירים .
מאחללחניקרסבהצלחה .
מודהלחברבמועצהמראיתןפטיגרולועלפעילותובוועדתנוערוצעיריםבמשך7
שנים .
מנהליח'הנוערוהצעיריםמורןדורוןזכהבפרסמצטייןמנהליחידתהנוערבמחוז
המרכזע"ימשרדהחינוך.מורןזוכהלהערכהגםמביתוגםממשרדהחינוך .
בתפקידוכברלמעלהמשלוששנים,מדוברבבחורמסורשמקדישאתחייולתחום
ואנומאחליםלובהצלחה. 
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ריכוז החלטות 
מס'

נושא

החלטה

1

אישור פרוטוקולים

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  3מיום .24.3.15
לאשר פרוטוקול טלפוני מיום .12.4.15

2

דו"ח כספי תאגיד חינוך
2014
ערבות מועצה להלוואה של
תאגיד החינוך.
דו"ח כספי חכ"ל 2014
דו"ח כספי חמש 2014

לאשר דו"ח כספי תאגיד החינוך שהם לשנת .2014

6
7

אישור תקנון חמש
עדכון מורשי חתימה חמש
והעברת מניה

8
9

דו"ח כספי מועצה 2014
תב"רים

10

צו ארנונה 2016

ההחלטה בעניין צו הארנונה לשנת  2016תועבר למליאה הבאה .
הגזבר יעדכן הטבלאות והן יובאו לדיון בישיבת ההנהלה הבאה. 
הגזבר והיועמ"ש לענייני ארנונה ינסחו תוספת לצו הארנונה בעניין
פטור לנכס בשיפוץ ושאינו ראוי למגורים .הנוסח יובא לאישור
המליאה.

11

ועדת שמות והנצחה

12

ועדת הקצאות קרקע

מאשרים פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מתאריך .24.3.15
הכיכר ברח' לפיד תקרא "כיכר צוקית".
צופים דתיים:
ועדת הקצאות קרקע תגיש למליאה הבאה המלצה בנושא.
גנים אנטרופוסופים:
לאשר הקצאת קרקע לגן איצטרובל.
האישור לגן בלוט יהיה בכפוף לכך שב  ,1.9בתחילת שנה"ל
תשע"ו יעמוד בתבחינים ולא ,ימשיך במתכונת השכירות.
בית כנסת נר ברוך:
לצאת לפרסום ראשון להקצאת קרקע בעבור בית כנסת ברח'
הדקל  .2
מעון יום נעמ"ת:
לצאת בחידוש ההקצאה בעבור מעון יום נעמ"ת ברח' נרקיס 4
להפעלת המעון לתקופה נוספת בת  5שנים.
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החלפת יו"ר ועדת נוער
וצעירים

3
4
5

לאשר מתן ערבות מועצה להלוואה שתילקח ע"י תאגיד החינוך.
לאשר דו"ח כספי של החברה הכלכלית שהם בע"מ לשנת .2014
לאשר דו"ח כספי ודו"ח מילולי לשנת  2014של החברה העירונית
לתרבות לנוער וחוגי ספורט (חמש) בע"מ.
לאשר תקנון חמש.
לאשר את מר דודי זביב כמורשה חתימה בחברה העירונית
לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ במקום המנכ"ל היוצא
ולהעביר  1מניה משי אברהמי לדודי זביב.
לאשר דו"ח כספי מועצה לשנת .2014
לאשר את התב"רים (,572 ,571 ,570 ,569 ,568 ,565 ,556 ,536
.)414 ,525 ,581 ,580 ,579 ,578 ,577 ,576 ,575 ,574 ,573

לאשר מנוי גב' חני קרס ליו"ר ועדת נוער צעירים.



תמההישיבה. 




 


 
_____________________
גילליבנה 



דודיזביב 

מנכ"להמועצה 
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