כ"ט סיון תשע"ה
 16יוני 2015
סימוכין174256 :

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 5
יום שלישי ,א' סיון תשע"ה 9 ,ביוני 2015

נוכחים:

גיל ליבנה – יו"ר ,אלי כהן ,חני קרס ,ערן אלראי ,אבי אלטלף ,גלעד רבינוביץ ,אלי
יפרח ודפנה רבינוביץ.

התנצלו:

מיכל רימון ,איתן פטיגרו  ,שמעון אלבז ואשר פהאן.

משתתפים:

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

מוזמנים:

גבי הדר ,אופירה ביטון ,רחלי שליין ,מורן דורון.

רשמה:

שמש גליה.

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

אישור פרוטוקולים.
היערכות לחופשת הקיץ.
צו ארנונה .2016
דו"ח כספי מועצה – רבעון ראשון .2015
תב"רים.
ועדת תמיכות.
ועדת קשרי חוץ.
שונות.

היו"ר:

ערב טוב ,מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה.
מבקש להביע תנחומים לחבר המועצה ,שימי אלבז ,בשל פטירת אביו מאיר בטרם
עת באופן טרגי.
הזמנו לכאן את צוות החינוך ,החינוך הלא פורמלי  ,יחידת הנוער ועיר ללא אלימות,
כדי שיציגו את תכנית ההיערכות לקיץ ,פעילות מניעה וסיכומים כפי שאנו עושים
בכל שנה בעת הזו .יש תכנית פעולה מאוד עשירה בנושא תרבות הפנאי והספורט.
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סעיף  2לסדר היום:
היערכות לחופשת הקיץ.
ג .הדר:
-

סוקרת את תכנית אירועי הקיץ של חמש:
מתן מענה לכל הגילאים ,בכל ימות השבוע ,בשימת דגש על חודש יולי.
במסגרת שנת הספורט – מגוון גדול של פעילויות ספורט לכל הגילאים ,ופתיחת
מגרשי הספורט לפעילות חופשית.
מתחם הנוער פתוח רצוף לכל אורך הקיץ ,בכל ימות השבוע ,תוך שיתוף פעולה עם
עיר ללא אלימות.
מופעי גינה לילדים  -ימי שני ביולי.
משחקית קיץ ופעילות בוקר בא.ת.ג.ר.
קולנוע קיץ  -ימי רביעי ביולי.
הצגות ילדים במשכן.
סדנאות קיץ – מחול וספורט.
אירוע סיום הקיץ ויריד חוגים יישובי ביום חמישי ה 27.8.15 -הרקדה למבוגרים
פעילויות ספורט

-

ראשון ספורטיבי ,כדורעף ,יוגה ,טניס שולחן ,רחצה לילית ,פילטיס ,כדורגל מים,
 ,Life Danceטורניר כדורגל ,כדורשת ,כדורסל ,כדורעף.
מגרשי ספורט ואולמות פתוחים לפעילות חופשית :כדורסל ,כדורגל ,כדורשת ,טניס
שולחן.

יו"ר:

מגרשי הספורט והאולמות פתוחים לציבור ומתחילה ליגת כדורסל לנוער.

יוסי לוי:

שאלה ,המסיבה הזו בכסף או שזה על חשבוננו?

ג .הדר:

בכסף.

ח .קרס:

 ₪ 40ויש הרשמה מסודרת.

יוסי לוי:

אז אנחנו בסך הכול מארגנים.

ג .הדר:

ממש לא.

א .אלטלף :מסבסדים.
י .לוי:

החברה העירונית מרוויחה מספיק .ההורים גם ככה מסכנים .יש משפחות ברוכות
ילדים.
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ג .הדר:
 מסיבת פתיחת הקיץ בבריכת שהם מתחם נוער לילי עד השעות הקטנות ,קפה לאוזן וחדר הרכבים סיורי גנים סדנאות טעימות שונות ומגוונות ,טורנירים של משחקי טלוויזיה ושולחן ,ערביקריוקי ,ערבי להקות וג'אם ,ערבי סרטים ,מתחם אירוח בדואי ועוד...
 טיולים ,לונה פארק ,הישרדות נוער ,מסיבת סוף הקיץ ועוד.. קווי לילה בכל לילות השבוע ,למעט שישי.יו"ר:

ישנה פעילות יפה של סיירת הורים בגנים .אני ממליץ למי מחברי המועצה שיכול,
להשתלב .זה מפגש בלתי אמצעי עם הנוער .סיור מאוד קסום זה לא רק השגחה על
הילדים.

ח .קרס:

קווי לילה בכל ימות השבוע למעט יום שישי .השנה הוסיפו גם את יום ראשון.

יו"ר:

יש גם קווים לים .עלון אירועי קיץ מחולק עם התעודות לתלמידים ב.20.6.15 -

ג .הדר:

איפה מוצאים את הפרסומים :עלון אירועי קיץ  ,עלון אירועי קיץ לנוער  ,אתרי
האינטרנט של חמש והמועצה ,קישור לעלון אירועי הקיץ בדיוור הישיר של
המועצה ,פרסום נקודתי בפייסבוק ושלטי חוצות.

יו"ר:

תודה לגבי הדר מנכ"לית חמש.

בגני הקיץ נסינו להיות יצירתיים והנושא השנה הוא "המסע בכדור הפורח".
אופירה:
סוקרת את תכנית הערכות קיץ : 2015
 גני קיץ ( -שנה רביעית) ההרשמה נסגרה נמצאים בשלב שיבוץ סייעות וגננות .סה"כנרשמו  612ילדים המהווים  80%מהילדים הרשומים בגני ילדים .יפתחו  24גני
קיץ .שילבנו מספר ילדים חדשים ביישוב לפי בקשות של הורים תושבים חדשים.
 זהירות בדרכים  -מתנדבים גמלאים בתכנית זה"ב (זהירות בדרכים). בי"ס של החופש הגדול –בנושא "פעילים בשביל הבריאות" .תכנית שנערכנולקראתה עוד לפני הנחיית משרד החינוך .משרד החינוך ממן אותה בחלקה .נרשמו
 600תלמידים המהווים  83%מסך התלמידים.
א .יפרח:

אך זה לעומת שנה שעברה?

א .ביטון:

בשנה שעברה נרשמו  670תלמידים ,לא נשכח את המלחמה ואנשים שלא יצאו
לחו"ל .כמות הנרשמים יפה.

י .לוי:

מהן שעות הפעילות?

א ביטון:

ביה"ס קיץ  .7:45-13:00גני קיץ עד  . 13:30כולל ארוחת בוקר.

י .לוי:

עלויות?

א .ביטון:

גן קיץ  . ₪ 920בביה"ס  .₪ 852זו העלות שמשרד החינוך קבע .התוכנית מתקיימת
בבתי הספר ופעילויות ברחבי היישוב.
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ח .קרס:

אבל ההורים משלמים  ₪ 450בביה"ס קיץ.

א .ביטון:

סליחה .ההורים משלמים על ביה"ס קיץ  ₪ 450ומשרד החינוך משלים.
פעילויות נוספות שאנו מקיימים:
 מרכז למידה להישגים קורסים באנגלית ומתמטיקה לבוגרי ה– י מתקיים ביהלוםב 2 -מחזורים בני  12יום בעלות מסובסדת.
 מחנה קיץ של תכנית למנהיגות טכנולוגית חברת נס. -קורס מנהיגים את העתיד לבוגרי ה -ו (המשך פעילות שנתית).

י .לוי:

כמה פגישות במרכז למידה?

א .ביטון:

מחזוריות של  12יום משעה  8:30-10:30בעלות של  ₪ 40לשעה ולפי מספר
המפגשים בקבוצות של עד  12-13ילדים ולפי רמה.

י .לוי:

עדיף מורה פרטי.

א .ביטון:

איפה יש מורה פרטי בעלות של  40ש"ע לשעה?

ג .רבינוביץ :מרכז הלמידה פועל כל השנה בעלויות קטנות וזה בא להחליף את המורים
הפרטיים .יש לפרויקט הצלחה גדולה מאוד ויש שיפור בהישגים .המורים נמצאים
בפיקוח ומגיעים לרמת הוראה מאוד גבוהה במרכזים אלה .מתקיימת בקרה על
הלמידה של הילדים ומעקב אחר ציוני הילדים וזה עובד מאוד יפה.
בסוף הקיץ הורים שולחים את הילדים למורים פרטיים והעלויות גבוהות לעין
ערוך לעומת הקורסים .יש לזה ביקוש ומי שקובע את הביקוש זה הילדים והילדים
רוצים ללכת לזה .הם משיגים תוצאות טובות.
אלי ,אנחנו באים מעולם של היצע וביקוש ויש לזה ביקוש שנקבע ע"י הילדים.
הילדים רוצים ללכת לקורסים והם מרגישים הכי טוב עם זה.
א .ביטון:

שנה שעברה כשהתחלנו והצענו את קורסי הקיץ ,לא האמנו שירצו ללמוד בקיץ
והגיעו ילדים .היה לזה ביקוש רב והופתענו .באוגוסט הביקוש רב יותר מיולי .

ג .רבינוביץ :מבחינת ההורה זה סוג של קייטנה .הילד קם בבוקר ויש לו מסגרת.
י .לוי:

אין ספק שזה מבורך .מה עושים בנושא עבודה לילדים?

א .ביטון:

אנחנו משבצים מדצ"ים לעבודה בתוכנית בביה"ס קיץ ובגני קיץ באישור משרד
החינוך .בנוסף ילדים מהתיכון משובצים בסיוע לאבות הבית בביה"ס וזה
מהמקום שלנו כמועצה .אנו מקבלים רשימה של ילדים שרוצים לעבוד ומכינים
להם מערכת .במד"צים יש כמות יפה .

י .לוי:

כמה מדצ"ים?

א ביטון:

משבצים בכל בה"ס בין  3-4מד"צים ובגן קיץ ילד אחד בכל גן .סה"כ כ50-
תלמידים.

י .לוי:

חלק גדול מהתלמידים רוצים לעבוד ואם זה אפשרי למה לא.
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א .ביטון:

בנושא מחנה קיץ של התכנית למנהיגות טכנולוגית חברת נס ,מדובר בשתי קבוצות
שיצאו למחנה קיץ .התאריכים עוד לא סגורים .מדובר ב 40 -תלמידים 20 .תלמידים
בכל קבוצה .קורס נוסף למנהיגים את העתיד לבוגרי ה -ו שהחל בחודש מאי.
רשומים  36תלמידים .הפעילות  2-3בשבוע ועם הצלחה מאוד יפה .מתוכנן בהמשך
סיור.

ר .שליין:

אני מנהלת את תכנית עיר ללא אלימות והרשות למלחמה בסמים ביישוב .התוכנית
עובדת במבנה משולב עם מספר שותפים .הדגש הוא על אינטגרציה שאנחנו מייצרים
בתוכנית.
-

פריסה רחבה ,הגברת נוכחות ,יצירת חלופות לצמצום תופעת שוטטות ,אלימות,
אלכוהול וסמים.
מטה יישובי הערכות לקראת הקיץ.
וועדת אכיפה שדנה בהיערכות לקראת סיום שנה"ל.
הסברה ומניעה.

י .לוי:

כשאת מדברת כל כוחות על מה מדובר?

ר .שליין:

שיח מול התלמידים ,תוספת שוטרים בכיכר ,סיירת הורים ושיתוף פעולה עם כמה
שיותר גורמים.

י .לוי:

בשטח יש בעיה.

ר .שליין:

למה אתה מתכוון?

י .לוי:

יש בעיית שתיה חריפה של הנוער בגנים הציבוריים .אני לא רואה צמצום .כשאני
יושב עם אנשי המשטרה ביישוב אני שומע דברים לא מעודדים לגבי הנוער.

ר .שליין:

מידע כזה יכול מאוד לעזור .אנא העבר מידע ,שמות ,מקומות .אנחנו מנסים
להיערך מראש .חשוב שנקבל את המידע .אם יודעים מראש על אזורים מועדים
לפורענות זה יכול לעזור.

ע .אלראי:

אני נמצא בסיור בגנים שנים וזה עסק שעובד יפה מאוד.

י .לוי:

לא ליד הבית שלי ,אני הולך ברגל בערב ואני רואה אותם בגינות.

ר .שליין:

המאפיין ביישוב שלנו הוא שהנוער נמצא בגינות .הגינות זה המקום של הנוער ואי
א פשר לגרש אותם משם .אם תושב מתקשר למוקד השיטור בגלל רעש בגינות אנו
פועלים ומפנים את בני הנוער ליחידת הנוער .אין מה לעשות בני הנוער נמצאים
בגינות וזה המקום שלהם.

י .לוי:

לא מגיעים סיירים.

מ .דורון:

ממליץ לגייס לסיורי גנים הורים מיהלום ואני מזמין את יוסי לוי לסיור גנים איתי.

א .ביטון:

יש רכזי נוער ,סיירת הורים ,שיתוף פעולה של המשטרה וסיור יישובי .המוקד עובד
במתכונת מורחבת בכדי שאם יהיו פניות מעבר לשעות הפעילות הרגילות יופנו
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לסיירים .אני לא יכולה להבטיח שהסיירים יגיעו מיד אבל הם מגיעים .בנוסף יש
פעילויות בגן החבל בהם אנו מנהלים שיח עם הנוער.
מורן דורון ביקר אתמול בביה"ס ביהלום בניסיון לתגבר ולגייס הורים נוספים
לסיירת הורים.
ר .שליין:

פעילויות מניעה והסברה לנוער מתקיימות כל ימות השנה בבתי הספר ובתנועות
נוער תוך התאמה לתבחיני הקיץ.
הסלוגן שנבחר "מה הסם מסמן לי ,זה הכל טעויות של סקרנים".

יו"ר:

מאחל לכולנו ולכל תושבי שהם חופשת קיץ נעימה ובטוחה.

סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים :
פרוטוקול ישיבת מליאה  4מיום .26.5.15
פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום . 26.5.15
פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום . 26.5.15
פרוטוקול אסיפה כללית חכ"ל מיום .26.5.15
יו"ר:

לא התקבלו הערות לפרוטוקולים .מבקש לאשר.

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקולים:
פרוטוקול ישיבת מליאה  4מיום .26.5.15
פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום . 26.5.15
פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום .26.5.15
פרוטוקול אסיפה כללית חכ"ל מיום .26.5.15
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סעיף  3לסדר היום:
צו ארנונה . 2016
התקיים דיון ( ראה פרוטוקול מליאה שלא מן המניין מיום .) 9.6.15
הצבעה:
בעד:

גיל ליבנה ,אלי כהן ,חני קרס ,ערן אלראי ,אבי אלטלף ,גלעד רבינוביץ ,
ודפנה רבינוביץ.

נגד:

אלי יפרח ,יוסי לוי.

מחליטים:
לאשר את צו ארנונה לשנת  7 ( 2016בעד 2 ,נגד) ע"פ צו המיסים שצורף
לסדר היום.
הצו עודכן ע"פ הנחיות משרד הפנים בשיעור . 1.27%
במגורים בתעריפים א'  +ג' הנחה נומינלית בשיעור  3%ובסה"כ הנחה
בשיעור .1.73%

סעיף  4לסדר היום:
דו"ח כספי מועצה – רבעון ראשון . 2015
י .שטרסברג :התקציב מתנהל לפי ההיקף היחסי שלו .הדו"ח מראה גרעון של  ₪ 93,000והוא
נמוך ביחס לשנה שעברה ברבעון הראשון .לאור העובדה שההכנסות בארנונה
אמורות לגדול מא.ת צפוני ואכלוס שכונת כרמים ,הצפי שנעמוד בתקציב .בנוסף
ניתן לראות עלייה בשיעור הגבייה ,למרות שעורי הגבייה הגבוהים בשהם ,שיפרנו
אותם ברבעון הראשון.
יו"ר:

שאלות לגבי הדו"ח? אם לא מבקש לאשר.

מחליטים פה אחד
לאשר דו"ח כספי מועצה – רבעון ראשון .2015
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סעיף  5לסדר היום:
תבר"ים .
יו"ר:

סוקר את התב"רים:

 .1רכישת ציוד וריהוט-דתי שלהבת-מבנה  : )582( 9תקציב בסך  ₪ 45,741אושר ע"י מפעל
הפיס .סכום המענק נועד לרכישת ציוד וריהוט למבנה  9בבי"ס ישיבתי דתי שלהבת.
מקורות מימון :מפעל הפיס.
 .2שדרוג מוסדות חינוך  : )561( 2015שינוי מקור המימון .במקום הלוואה בסך 1,750,000
 ,₪מקור המימון הוא מק.ע.פ . .העדכון הוא לאחר שהתקבל לאחרונה חלף היטל השבחה
בגין מגרשים  5ו – .7
 .3מטווח לשעבר – קידום תכנון ( : )583לאשר תקציב בסך  150אלפי  ₪לתכנון שטח
המטווח לשעבר .התכנון יכלול פרוגרמה וקידום תב"ע .התכנון ייעשה באמצעות חכ"ל
בהתאם לתוכנית העבודה הרב שנתית שאישרה המועצה.
מקורות מימון  :ק.ע.פ.
יו"ר:

מבקש לאשר את התבר"ים.

מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים:
 .1רכישת ציוד וריהוט – דתי שלהבת – מבנה  ₪ 45,741 :)582( 9במימון מפעל הפיס
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 45,741

 .2שדרוג מוסדות חינוך :)561( 2015

 ₪ 1,750,000במימון ק.ע.פ
(שינוי מקור מימון )
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס
₪2,150.000

 .3מטווח לשעבר – קידום תכנון (:)583

 ₪ 150,000במימון ק.ע.פ
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 150,000
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סעיף  6לסדר היום:
ועדת תמיכות .
יו"ר:

המועצה פרסמה קול קורא להגיש בקשות לוועדת תמיכות ציבורית .הוועדה
התכנסה בראשות אלי יפרח בשבוע שעבר והחליטה על התמיכות .אני מבקש
להזכיר שאנחנו במסגרת התקציב .תקציב המילואים יידון בספטמבר .אנו
אמורים להגדיל את סעיף תקציב התמיכות ולכן הוועדה קיבלה החלטה לגבי
הקצאה של התקציב המאושר והן לגבי אותה יתרה במידה ותאושר ובכפוף
להכנסות המועצה במסגרת תקציב המילואים .יש כאן שתי טבלאות ,אחת עם
התקציב של הקצאת כספי התמיכות בהתאם לתקציב השוטף והמאושר וטבלה
נוספת עם  30%בכפוף לאישור הגדלת התקציב במסגרת תקציב המילואים.

יו"ר:

האם יש שאלות?

י .לוי

האם גם בגן חב"ד תיקנת את זה?

י .שטרסברג :בחב"ד ההחלטה של וועדת התמיכות הייתה שמכיוון שהם מקבלים הקצאת
קרקע אז הם לא מקבלים תמיכה .ההחלטה הזו זהה גם לגבי גן שחף .מול זה
הוחלט להגדיל את קרן הנזקקים של יד משהם וקרן וחב"ד.
יו"ר:

פעילות של עמותה שעברה משלב של תשלומי הורים לשלב של מוסד שמוכר
ורשמי ע"י משרד החינוך וקיבלה גם הקצאה של מבנה ללא תמורה ולא משלמת
לנו שכר דירה ,לא ניתן לתמוך בה כספית מבחינה חוקית.

ד .רבינוביץ:

למה לא נותנים להם אותו סכום כמו שנותנים לכל ילד בחינוך?

י .שטרסברג :נותנים .הם מקבלים אותו הדבר מה שמקבל כל ילד בחינוך הרגיל .לדוגמה בגן
מקבל כל ילד  ₪ 16וגם הוצאות החשמל מכוסות.
יו"ר:

מדברת על הדמוקרטי?

ד .רבינוביץ:

כן.

יו"ר:

מקבלים.

ד .רבינוביץ:

אז למה הם משלמים כל כך הרבה מכיסם?

יו"ר:

לומדים שם  5-10תלמידים בכיתה .כל תלמיד מביא אתו את השעות בכיתה.

יו"ר:

יש תיקון קל בחלוקה של תנועות הנוער של אלפי שקלים בודדים .היה שינוי
במספר מדריכים בבני עקיבא.

י .שטרסברג :השינוי :צופים  156,355ש"ח
צופים דתיים  17,655ש"ח
נוער העובד והלומד  29,219ש"ח
בני עקיבא  86,321ש"ח
עוז ₪ 10,450
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מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום .2.6.15
להלן פירוט התמיכות:
תקציב ועדת תמיכות
2015

ללא ת.
מותנה

שם העמותה

תמיכה
2015

חב"ד
בי"כ שמחת משה
בי"כ עטרת שהם
אחדות ישראל
אנשים מאמינים בשהם-
מכבים
אנשים מאמינים-דורות
אברהם
שבת אחים
שכונה ט'
מי לה' אלי
זכור לאברהם
אבני החושן
מעלות נתן
נר ברוך
אהבת ישראל
סה"כ בתי כנסת

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
97,500

מכבי שהם כדורסל

105,500

מכבי שהם זה בטבע שלי
אליצור כדורסל
מכבי ספורטילנד שהם
מועדון כדורגל שהם
שחמט
כדורגל בני דן בית עריף
סה"כ ספורט

87,857
2,626
30,420
68,395
5,200

קשר שהם
יד משהם
חב"ד  -קרן לנזקקים
פעמונים
יד שרה
ידידי עוז
ידידי עוז-אירוח מתחם בנ"ע
סה"כ אחרים
בני עקיבא

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
7,500

299,998
10,000
20,000
20,000
15,000
10,450
20,000
95,450
85,000
86,321
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צופים
נוער העובד והלומד
צופים דתיים
ארגון הנוער הגאה
סה"כ נוער

289,550

בי"ס דמוקרטי-שחף
גן אחר
יחי עם ישראל
מדרשת שוהם
קשת שהם
ידיד לחינוך
רשת חב"ד  -גני ילדים
סה"כ חינוך

20,000
10,000
10,000
10,000
4,000
54,000

סה"כ המלצות 2015

836,498

סה"כ
עודף במינוס/חוסר בפלוס

847,000
502

קרן רון

110,000

תקציב ועדת תמיכות
2015

כולל ת.
מותנה

שם העמותה

תמיכה
2015

156,355
29,219
17,655

חב"ד
בי"כ שמחת משה
בי"כ עטרת שהם
אחדות ישראל
אנשים מאמינים בשהם-
מכבים
אנשים מאמינים-דורות
אברהם
שבת אחים
שכונה ט'
מי לה' אלי
זכור לאברהם
אבני החושן
מעלות נתן
נר ברוך
אהבת ישראל
סה"כ בתי כנסת

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
130,000

מכבי שהם כדורסל

140,667

מכבי שהם זה בטבע שלי
אליצור כדורסל
מכבי ספורטילנד שהם
מועדון כדורגל שהם

117,143
3,501
40,561
91,193

10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
10,000
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שחמט
כדורגל בני דן בית עריף
סה"כ ספורט

399,999

קשר שהם
יד משהם
חב"ד  -קרן לנזקקים
פעמונים
יד שרה
ידידי עוז
ידידי עוז-אירוח מתחם בנ"ע
סה"כ אחרים

10,000
20,000
20,000
15,000
13,934
20,000
98,934

בני עקיבא
צופים
נוער העובד והלומד
הצופים הדתיים
ארגון הנוער הגאה
סה"כ נוער

115,095
208,473
38,958
23,540
386,066

בי"ס דמוקרטי-שחף
גן אחר
יחי עם ישראל
מדרשה
קשת שהם
ידיד לחינוך
רשת חב"ד  -גני ילדים
סה"כ חינוך

20,000
10,000
10,000
15,000
4,000
59,000

סה"כ המלצות 2015

1,073,999

6,934
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סעיף  7לסדר היום:
ועדת קשרי חוץ .
הוועדה מקבלת בקשות ודנה בהן.
המלצות הוועדה:
הקמת תת ועדה שתבדוק קריטריונים לתמיכה במשלחות חוץ  .הגדלת ועדת
תמיכות לחמש לטובת משתתפים במשלחות לחו"ל  ₪ 11,000לטובת אירוח
גומלין .
חלוקת יתרת התקציב לפי הפירוט הבא:

יו"ר:

ארגון

שם המשלחת

סכום

אולפנה וישיבת שלהבת

תחרות לפיתוח יצירתיות

₪ 4,000

מועדון מכבי כדורגל

טורניר שנתי לילדים בשנתון 2002

₪ 3,000

מועדון מכבי שהם כדורסל טורניר מרכזים קהילתיים יהודיים ארה"ב לילדי
שנתון 2001

₪ 5000

מכבי זה הטבע שלי

תחרות התעמלות אומנותית

₪ 3000

חבורת הזמר שהם בשיר

השתתפות בפסטיבל בין לאומי ביוון

₪ 3000

צופי שהם

השתתפות חניכי כיתה ח' במחנה בין לאומי – בלגיה

₪ 5000

חמש

חוויה אינטרנאשיונאל

₪ 6000

אלה הן המלצות הוועדה כל מי שהגיש נענה ,אומנם לא כפי שביקש .אין קשר בין
הסכום המבוקש לתקציב התמיכות ,אבל הסכום שניתן מספיק לקבל סבסוד,
הנחה.
שאלות ,הערות? לא התקבלו הערות לפרוטוקולים ,מבקש לאשר.

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום .13.5.15
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סעיף  8לסדר היום:
שונות .

יו"ר:

מבקש לסיים בהודעה של סגן ראש המועצה מר אלי יפרח המבקש לסיים את
כהונתו בקואליציה ואני מכבד את רצונו.

א .יפרח:

שלחתי הבוקר הודעה לראש המועצה על התפטרותי מהקואליציה .ניסיתי ליצור
בשנים האחרונות כימיה עם גיל והמועצה השתדלתי ולא הצלחתי .יש נושאים
רבים שעוברים במועצה ללא דיון מעמיק וקשה לי עם זה .אני ממורמר ועובר
לאופוזיציה .אני מבקש להביא דוגמאות אחרונות שעברו ללא דיון מעמיק
והלכתי הביתה לא ברור עם עצמי .ההחלטה האחרונה בחברה הכלכלית להגדיל
לחברה קבלנית  11מלש"ח ללא דיון מעמיק וללא פרטים מדויקים והדבר הובא
למועצה ונאלצנו להעביר זאת.

ג .רבינוביץ:

לשם הפרוטוקול זה נושא שלא עלה לדיון במליאת המועצה.

א .יפרח:

רציתי לשמוע פרטים מהחברה הכלכלית ,ממה נובעת כל פעם ההגדלה לקבלן ואני
לא מקבל תשובות .אולי אתם צודקים אבל אני מבקש דיון .אני מרגיש כמו
חותמת גומי ,שאני בוגד בתושב שהביא אותי למועצה ולא נוח לי עם זה.
נושא שני שמאוד כאוב לי ,פרויקט הקניון בכניסה הצפונית ,המרכז המסחרי,
הועלה בפניי בדיון להעלות לקבלן  100חניות נוספות  ,דבר שלא הסכמתי לו.
הפרויקט נעצר וניסו לשכנע אותי .גם הקבלן עצמו התקשר אליי כמה פעמים
והנה זה פלא הפרויקט קם ואושר .שאלתי שאלות ואמרו לי שגיל אישר את זה.
אם זה כך אז למה אני יושב בוועדה? למה לא החזירו את הנושא לדיון חוזר ?
למה הקבלן מקבל הטבה שאני לא יודע ממנה? אם אני יושב בוועדה יש לי כוח
ואני משפיע .אני רוצה לדעת אם למועצה יש זכות להעביר דבר כזה? אם לראש
המועצה יש זכות להעביר בלי ועדה ?
נושא נוסף ,לפני שבועיים נפגשתי עם ראש המועצה והוא הבטיח לי שלא תהיה
שתילה ב שנת שמיטה ואני רואה ששותלים .תושבים פונים אליי נזעמים צילמתי
את זה .זכותו של ראש המועצה לשתול בשנת שמיטה אבל שהתושבים ידעו.
אותו דבר בנושא התנועה הרפורמית ,מאוד הפריע לי הצורה שהיא מתנהלת  .אני
כגוף דתי במועצה פניתי כמה פעמים גם לרב היישוב וגם לגיל והבטיחו לי
הבטחות .אני לא איש של הפגנות  .רציתי להיות ענייני .ואני קורא בעיתונות
שראש המועצה מחזק אותם .אם ראש המועצה רוצה להיות עם הרפורמים אז
חשוב שהציבור ידע את זה.

ג .רבינוביץ:

למען הפרוטוקול הנושא הרפורמי לא עלה במליאה.

א .יפרח:

גלעד ,תלמד לקבל ביקורת .נפגשתי עם גיל ליבנה הובטחו לי דברים שלא קוימו
ואז אני שומע שגיל מחזק אותם .הציבור שלי רוצה לדעת איפה ראש המועצה?

ג .רבינוביץ:

אלי ,אני מכבד את דעתך אך לא מסכים איתה ואני לא זוכר שהנושא הרפורמי
נדון במליאה.
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יו"ר:

ראש המועצה הוא ראש המועצה של כולם .אני לא בעד ללבות מחלוקות בעם
ישראל .לא בעניין האחרון ולא בנושאים הקודמים שציינת .המועצה הזו פועלת
בשליחות כלל הציבור ומאזנת בין הצרכים והרצונות .הדברים האלו הגיעו גם
אליי וגם אל יתר חברי המועצה .כך אנו פועלים לאורך כל השנים.
יש צורך בחניון ציבורי בשכונת סחלבים ואנו מאזנים בין צורכי הכלל והתחשבות
בפרט  -השכן .התוכנית מתחשבת בכל בקשות השכנים והצגנו להם זאת.

א .יפרח:

אנחנו כחברי המועצה קיבלנו זכויות פה ותלמד לקבל ביקורת.

י .לוי:

האם אישרת חניון ללא וועדה?

א .יפרח:

מעתה לא יעבור פה שום נושא ללא דיון ענייני.

יו"ר:

אישרנו חניון ציבורי שמוקם בדיוק כמו חניונים ציבוריים שהוקמו.

א יפרח:

לא נכון .הייתי בוועדה ולא אישרתי את זה.

יו"ר:

אם היית יורד ובודק אצל מהנדס המועצה היית רואה שהחניון חוקי למהדרין.
אתה לא רוצה שרכבים יציפו את רח' הדקל.

יו"ר:

תודה רבה  .הישיבה הסתיימה .
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ריכוז החלטות
מס'

החלטה

נושא

היערכות המועצה לחופשת הקיץ הוצגה בפני הנוכחים.

2

היערכות לחופשת הקיץ.

1

אישור פרוטוקולים.

3

צו ארנונה . 2016

לאשר את צו ארנונה לשנת  7 ( 2016בעד 2 ,נגד) ע"פ צו המיסים
שצורף לסדר היום.
הצו עודכן ע"פ הנחיות משרד הפנים בשיעור . 1.27%
במגורים בתעריפים א'  +ג' הנחה נומינלית בשיעור  3%ובסה"כ
הנחה בשיעור .1.73%

4

דוחות רבעון ראשון מועצה
.2015

 -לאשר דו"ח רבעון ראשון מועצה לשנת .2015

5

תבר"ים .

 -לאשר תבר"ים. ) 561,583 , 582( .

6

ועדת תמיכות.

 -לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות ציבורית מיום . 2.6.15

7

ועדת קשרי חוץ .

 -לאשר פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום .13.5.15

8

שונות

-

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  4מיום . 26.5.15
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברה העירונית
לתרבות ופנאי חמש מיום .26.5.15
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית תאגיד חינוך מיום 26.5.15
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חכ"ל מיום 26.5.15

חבר המועצה מר אלי יפרח הודיע על פרישתו מהקואליציה
והצטרפותו לאופוזיציה.

תמה הישיבה.

----------------------דודי זביב
מנכ"ל המועצה

-----------------------גיל ליבנה
ראש המועצה
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