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יו"ר: 





א.יפרח:

יו"ר:




י.לוי :

ש.אלבז:

י.לוי :

א.פטיגרו:

י.לוי :

יו"ר :

ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמועצה.בראשיתדברימבקשלהתייחס
למצבהביטחוניהשוררברחביהארץ.אנועדיםלאחרונהלגלטרור,דפוספיגועים
שנעשהע"יאנשיםבודדיםשאינםמאורגניםברשתטרור,המנסיםליצורבהלה
בקרבהציבור,ולשבשאתאורחותהחייםבארץ.המועצהערהלדאגותהציבור
ועושהכלמאמץליצורתחושתביטחון:מתחילתהאירועיםתגברנואתמערך
האבטחהביישובכפישעודכנתםבמייל.ביישובפרוסותשלושניידותמשטרה
ובימיםאלהכנראהנקבלניידתמשטרהנוספת.אנונערכיםלתגברממחרבכל
הצהרונים.שומריםשעובדיםבמשמרתיוםבמוסדותהחינוך,משמרתםתוארך.
נציבשמירהבמעונותחמש,נעמתואשכולותגניםפרטיים.אנילארואהאך
הוריםיכוליםלארגןמאמץמידילהרחבתהשמירהוהאבטחה.פנינולחברות
אבטחהולציבורבמטרהלגייסמאבטחים,ישנהמצוקהבגיוסכוחאדםבתחום.
ישנןהתראותלאורךכלהיום.
הניידות מאבטחותגםאתהחינוךהלאפורמלי,תנועותנוער:צופיםובניעקיבא
ויוצריםתחושתביטחוןבקרבהציבור.נעשוביקורותבכלאתריהעבודהבאזור
כרמיםורקפות.נבדקושוהיםבלתיחוקיים,היומעצרים.אנוממפיםאתכל
העובדיםבניהמיעוטיםהמועסקיםבשירותהמועצהוקבלניהמועצה.ישנה
הנחייהשלמשטרתישראללאלאפשרהעסקתעובדיםממזרחירושלים
ושועפאט.מעריךאתפעילותהמתנדביםשביצעואתמולמעצריםשלשבחים
במשמרותהלילה.נצאבקריאהלציבורלתגבראתמערךהמשמרהאזרחי. 
לאורכלהפעילות,אנומביאיםבקשהלתקציבמיוחדלביטחון .
ישאפשרותלאלפתוחאתשעריהיציאהמבתיהספרעדשהוריםמגיעיםלאסוף
אתהילדים? 
קיימתנוכחותשלניידותביציאהמבתיהספרבשעותהיציאה.לאיכוללהבטיח
נוכחותבכלמוסדותהחינוךבאותורגע,לאורהפיק. 
צריךלהרגיעאתהציבור.מביןשמחרמתוכננתהפגנהמולהמועצה.יכולנושבוע
שעברלהתכנסלידעולהרגיעאתהציבורוליצורהרגשתביטחון. 
לפניכשעתייםהקמתימשמרשכונהורק3אנשיםהתנדבו,אזשלאיהיוגיבורים. 
אנימתנדב27שנים.ראשהמועצהצריךלידעאתהתושבים,מההואעושה. 
ביוםשישינכחושומריםבכלתנועותהנוער. 
היינוצריכיםלצאתבקריאהלתושבים. 
נערכההתארגנותשלחלקמההוריםבמעונותהיוםשלאמאובטחיםוניסו
להתארגן.ברגעשפנולהוריםלאסוףכסףהתחילבלגן.הבנתישההוריםלא
יכוליםלהריםאתזהלבדוהנושאטופלמידית.הוצבהשמירהגםבמעונות
הפרטיים.יצאעדכוןמפורטומסודרלכללהציבורבאתרהמועצהובדיוור
לתושבים. 
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י.לוי :

יו"ר :

ד.זביב :

יו"ר :

א.משיח:

יו"ר




ד.זביב :

יו"ר :

הגעתילשהםבשעה3:00לפנותבוקרביוםשישי,השומריםבכניסותלאהסתכלו
עליי.צריךלהאיראתתשומתליבםבמיוחדבימיםרגישיםאלה. 
ההנחיותקיימותולצערנוהשומריםלאתמידמקפידים.החלפנושומרים. 
אנימתנדבבמשטרהואנועושיםלהםביקורות. 
נדאגלהעירלשומרים,במיוחדבעתהזו. 
אנימלווהאוטובוסים.ברובהקוויםמועסקיםערביםממזרחירושלים.צריך
לבקשמהחברהלהעסיקנהגיםיהודיים. 
המשטרההוציאההנחייהמפורשתלאלהעסיקערביימזרחירושליםושועפאט.
צריךלבדוקעםחברתקווים. 
אבדוקאתהענייןעםחברתקוויםואעדכןבהמשך .
מבקשלהביעהערכהבשמנולראשיהרשויותהערביותשאינםנסחפיםואינם
חוששיםלהביעדעתםבגנותפעולותהטרור,הפסקתהאלימותוהשנאה.אנו
כפעיליציבורמחזקיםאתידם. 


א.פטיגרו : מבקשבשמיובשםמליאתהמועצהלהביעאתהערכתנוגםלמררונןפרידמן,יו"ר
ועדתביטחון.מתחילתהאירועיםעושהלילותכימיםעםחבריהיחידהבהתנדבות
לשמורעלביטחוננו. 



סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקול מליאה  7מיום .8.9.15


מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  7מיום 8.9.15

סעיף  2לסדר היום:
תכנית אב לספורט 

אנובעיצומהשלשנתהבריאותוהספורט.אחדהיעדיםשלשנהזוהואהכנת
יו"ר:
תכניתאבחדשה.לאורךהשניםנהגההמועצהלפעולבהתאםלתכניותאב,
ומיצינואתתכניותהאבהקיימות.ועדתהספורטברשותחברנומרשימיאלבז,
ישבהכוועדתהיגויועירבריאהועמלהעלהכנתתכניתאבלספורט.הזמנולכאן
אתמריוסיעופר,יועץהספורטשערךאתהתכניתואתמנהלהספורטמר
אמירבןעזר. 
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י.עופר:




י.עופר:



ערבטוב,מבקשלהציגאתתהליךההיגוישלועדתהספורטועירבריאה
בהנחייתושלמרשימיאלבז.אנולקראתסיכום,מבקשלהציגטיוטהוהמלצות
עיקריותבתוכנית.ישמספרמגמותמרכזיותהמשליכותעלמערךהספורט
ואורחחייםבריא.קצבגידולהאוכלוסייהביישובהולךומתייצב.הרכב
הגילאיםמשתנה:אחוזהילדיםוהנוערקטןוהאוכלוסייההבוגרתבגילאי40-60
גדלה.ניתןלראותבגרףאתהצפיעד2022,גידולמשמעותיבאוכלוסייה
הבוגרת. 




ההשלכותהמרכזיות:התאמתההיצעשלהמתקניםוהפעילויותלאוכלוסייה
הבוגרת.איתורקהליםחדשיםלפעילותמאורגנתבתשלוםוהבטחתהיצע
פעילויותמגוון. 
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י.עופר:


סקרנואתממצאיהפעיליםבספורטכיום,לעומתתוכניתהאבהקודמתמשנת
.2007ניתןלראותגידולבהיקףהפעילויותובסוגיובשיעורשל56% .
בספורטהתחרותיקייםגידולשלפי4 .


עלסמךמההנתונים? 
יו"ר:

עלסמךממצאיםשלמינהלהספורט. 
י.עופר:
בפעילותהחוגיתוהמינוייםישגידולשל.44%רואיםגידולמשמעותיבספורט
התחרותי(מסגרותתחרותיות,איגודיםוכו')בהשוואהליישוביםאחרים
הדומיםלשהם. 
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י.לוי:

י.עופר:

זהלאמסתדרלי.אםהאוכלוסייההתבגרה,זהלאנראהלפיהרשימה? 

ישגידולכמותיוישבאחוזים.האוכלוסייהגדלהאבלקצבהגידולהולךוקטן.
ישנתוניםמספריים.בשניםהאחרונותקצבגידולהאוכלוסייההולךוקטן
והאוכלוסייההמתבגרתהולכתוגדלה.במקבילניתןלראותאתכלל
האוכלוסייה,כמההיאפעילהספורטיביתמתוךסקרשנערך .
שליששפעילספורטיבית4-5פעמיםבשבוע.שלישפעילספורטיבית2-3בשבוע
ושלישאינופעילכלל. 




י.עופר:

היצעהמתקנים:מאזהתוכניתהקודמתמשנת2007נוספהכמותגדולהשל
מתקניםועודכמותגדולהשלמתקניםבתכנון.הדגשעלהפעילויותועלהמערכת
האירגונית. 
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י.עופר : המערכתהאירגוניתמתמודדתמולגורמיםשונים:אזוריתעשייה,קופ"ח,תחרות
ביןהמפעיליםהשונים. 
 חמשמתחרהבעמותותומפעיליםפרטיים,מחלקתהספורטהמספקתשירותים
מתחרהבמגזרהפרטימחד,אלמולהיותהגורםמתווהמדיניותמחדומפקחמאידך. 
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י.עופר : עיקרההמלצות: 
 שינויבמבנההאירגוני-לאתתכןמח'ספורטהיושבתבתוךחמש,מפעילהקובעת
ומשפיעהעלהתקציב. 
 הרחבתמגווןתחומיהפעילות,אורחחייםבריאועירבריאה.מומלץלהעביר
למחלקהמועצתיתהמנהלתאתכללהפעילויותוהפרויקטים. 
 חמשימשיךלהציעאתהפעילויותהחוגיותוינהלאתהרישום .
 קידוםפעילותספורטיביתהישגיתתחרותית-דרךאגודות.למקדענףאושתיים .
 תחוםפעילותע"ימפעילאחד. 
 קהלהיעדהולךומצטמצםוישצורךלאתרקהלייעדחדשים,ישאפשרותלשתף
פעולהעםחבלמודיעיןשאוכלוסייתהילדיםשםהולכתוגדלה .
כדאילהציעפעילויותלמפעליםבאזורהתעשייה. 
 היקףהאוכלוסייההספורטיביתהעצמאיתהולכתוגדלהוישלהציעשירותים,הרכב
הפעילותאינויכוללהתמקדרקבפעילותהסטנדרטית. 
 
יו"ר : מהלמשל? 

י.עופר : תמיכה,הנחיות,הדרכות,ידעומתקנים .

א.פטיגרו :לדוגמה:סדנאלתיקוןאופנייםביציאהליערשהםוהדרכה. 

י.עופר : לארק,ניתןגםדרךאתרהאינטרנטאולהעמידבשעותשיאלידהמתקניםמדריך. 

א.פהאן :עםביתקפה. 







8






י.עופר : כמותהמתקניםביחסלאוכלוסייהטובהואפילועודפת.כלהמתקניםשבתכנון
הנגזריםמתוספתהבנייהיספקואתהצרכיםשלהיישובעד30,000-33,000תושבים.
אנומציעיםלהתמקדבמתקניםבמרחבהציבוריהפתוח. 
בחלקמהשכונותבהםאוכלוסייתהילדיםהולכתוקטנה,לשנותמתקניםולהוסיף
אחרים,מיוחדיםלגילםדוגמת:טרמפולינותבמרחבהקרקע. 
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יו"ר:

י.עופר : ייבדקמוליועץבטיחותונדאגלכלהתקינה.זהבדיוקכמומתקניכושרבפארקים. 

א.פהאן :האםנבחןנושאבריכותספורטוחדריהכושרביחסלכמותהאוכלוסייה?
 אנימבקשלהתמקדבנושאהבריכהושאלתימכוונתלשולחן.מבחינתהבריכותהאם

ישצורךבעשרשניםהקרובותבבריכהנוספת? 

י.עופר : הנושאנבחןוישצורךבבריכהנוספתאשרתספקאתכמותהאוכלוסייהשלעד–
30,000נפש.לגביהמצבהיוםאתםעומדיםבתקןהמספריהכמותי. 
 
יו"ר : הכוונהשהבריכההפתוחהתהפוךלבריכהציבוריתבכרטיסייהלימיהקיץוהבריכות
הסגורותלחוגישחייהומינויים. 

ד.רבינוביץ :א מרנושנבחןמתחםחדשעםמניותשלהציבורדוגמתמכביםרעותעםאופיאחר.
הבריכהממוקמתבלבשכונתמגוריםועםהגדלתהבריכהל-30,000אישצריך
לשקולשוב. 

יו"ר : איןהיוםקאנטריחדששמבוססעלמניותהציבור.הבריכותשהיושלבעלימניות
הועברולחברההעירוניתאולזכיין.בעליהמניותלאהצליחולהחזיקולתחזקאת
המקום.אנשיםלארוציםלהתחייב,הםרוציםמנויעםבסיסחודשי.מניההופכת
אותםלבעליהמתקןולמנייהאיןערך. 

א.פהאן :זהממוקםבאזורפתוחמשלושהכיוונים. 

ד.רבינוביץ :לאניתןלהשמיעמוזיקהאולערוךבמקוםאירועים. 

יו"ר : ישמגרשבתב"עשלהמע"ר.אפשרלהוציאמכרזיםעםמחירלצרכן,השאלהאםיש
כזהיזםואםאפשרלהשליךאתיהבנורקעלההזדמנותהעסקית?כימהשלאקורה
אנולוקחיםועושיםבעצמנו. 

י.לוי : אניחושבשבשהםזהיכולללכתבמקוםלצופףאתהמתחםהקייםבהרבהטלאים. 

י.שטרסברג:לאיבואיזםלהקיםקאנטריביישובאםכברקייםאחד. 

יו"ר : צריךלהביאבחשבוןשאםיזםייקחאתהפרויקטהואיכניסכלמיניגורמים
חיצונייםוירצהשנסגורקייטנות,הואבאלהרוויח .

ש.אלבז :ירצהשנסגוראתהקאנטרישלנו. 

י.לוי : לאנכון.תהפוךאתהקאנטרישלנוליותרעממי .

י.עופר :  ככלשהאוכלוסייהעצמאיתבספורטהיאמשתמשתבאפליקציות.ישאפשרותלשלב
במתקניםחיישניםולשלבפלטפורמהאינטראקטיביתביןהמועצהלספורטאי
העצמאיולספקשירותיםומתקניםיותרטובים. 

יו"ר : זהלאקייםהיום?הואיכוללעשותזאתבמחשבאובאייפוןלבד. 

י.עופר : לאהכולניתןלבצעמולהמחשב.זהקייםבאופןחלקיאבללךכמועצה,איןגישה
לנתוניםואתהלאיכוללהתחברלשירותיםשאתהמספק,גםמולקופ"ח. 

 האםישרשויותשיישמוזאת? 
יו"ר


האםניתןלהתקינםכמתקןפתוחובאישוריועץבטיחות? 
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י.עופר : לאבארץ,אבלבחו"לכן. 
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י.עופר :

י.לוי :

יו"ר :

י.לוי :


יו"ר

י.לוי :

יו"ר :

אלהההמלצותהעיקריות.במקבילאנומקיימיםדיוןבוועדתהספורטליישום
המסקנות .
האםלאצריךלהגדילאתאגףהספורט? 
הואהתייחסלזה.הואממליץעלמחלקהמועצתיתלספורטואורךחייםבריא
שתובילאתהמדיניותותטפלבנושאיבינוי,רכשוהצטיידות. 
מחלקהאואגף? 
אגףזההרבהעובדיםעםמנהלימחלקות. 
למהלאאגף?ישבספורט20עמותות. 
אתהיכוללקרואלזהיחידהעירונית.אםמחלקהנשמעזוטר,אפשרלקרואלזה
רשותספורטעירונית. 


י.שטרסברג:חמשתתבטל? 

יו"ר : לא.חמשמפעילתחוגיספורטומארגנתטורניריםואירועיםיישובייםבתחום
הספורט.במקביללהישנםגורמיםנוספיםשמפעיליםחוגיספורט:אגודות
ה ספורט,אגודתהכדורסל,גודו,ספורטילנדועוד.ההצעהלהציעמשהוא,לאמתוך
חמש,שלאיתחרהבגורמיםהאחרים,אלאיתווהאתהמדיניות.גורםמנחה,מפקח
ומטפלבכלמהשקשורמולהטוטו,משרדהספורט,הצטיידות,קבלתמענקים
ותקציבים. 
אבותהביתשלהמתקניםשחמשמחזיקהבהםועורכתחוגיםימשיכולעבודמול
חמש. 

י.עופר : אתהמוציאאתהפונקציההמתכללתשמיישמתומקדמתאתהמדיניותועושהאת
האינטגרציה.הביצועיותנשארתבחמש. 

יו"ר : ישרשויותעםרשותספורטעירונית,מהזההסטטוסהזה? 

א.בןעזר :כמובהרצליה. 

ד.רבינוביץ :למהאתהלאמוציאאתהכלמחמשולארקאתהגורםהמתכלל?זהשינויאירגוני
משמעותי.כיהיוםתיאורטיתאתםנמצאיםבניגודעניינים.אםהספורטבחמשברור
שהתכנוןיהיהלטובתמשהו.אםאתהמוציא,תוציאאתהכלכוללאבותהבית
ותכניסאותםתחתהרשותהמקומית. 

יו"ר : זהלאמעשי.לאנכוןלהפרידביןההכנסותלהוצאות. 

י.שטרסברג:לאמביןאתההמלצההאירגוניתהזו.היוםזהעובדבחמש.ישמנהל,ישאבותבית
ישחוגים. 

י.לוי : צריךאדםמקצועןלספורטומישניהלאתהתחוםמהקמתהישוב,אמירבןעזר. 

יו"ר : אבלמהתהייההכפיפותשלאבותהביתבאולמות? 

ד.רבינוביץ :אםאתהמדברעלרשותספורטעירונית?אזזההכל. 

י.שטרסברג:מבחינהארגונית? 
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י.לוי :

לנויותרקלשהחברההעירוניתמנהלתאתכלמערכתהכספים.מבחינהמקצועית
האדםשמקדםאתהספורטמראמירבןעזרינהלמלמעלה,יארגןיתווהמדיניות
כמנהלספורט. 


ד.רבינוביץ :מהאתהרוצהלהגידבזה? 

י.לוי : למנותאתמראמירבועזרכמנהלמחלקתהספורט. 

ח.קרס: מייהיהתחתיו? 

יו"ר : המועצה. 

א.פהאן :אניחושבשההמלצהשלמריוסילוינכונה.המועצהצריכהלהתוותמדיניותומר
אמירבןעזרכפוףלמועצה. 

יו"ר : אנימסכיםשצריךלמנףאתמראמירבןעזרולהרחיבלוסמכויות. 

י.עופר : ברגעשהספורטבאחריותחמש,נוצרתתחרותביןחמשלמפעליםבתחומים
מסוימיםומישמתווהמדיניותומקצהאתהתקציביםנמצאבניגודעניינים .
 אזאפשרלהחליטשבנושאהספורטאיןלחמשסמכותלהחליטוההחלטותיעברו
למליאתהמועצה. 

ד.רבינוביץ :אניכמנכ"ליתחמשלאהייתימסכימה.אםרוציםלשנותמבנהארגוני,תביאויועץ
אירגונישיבדוק:ניתוחעיסוקי,הגדרותתפקידוכו'. 

יו"ר : ישהמלצותשאנוצריכיםלהחליטלגביהםמתוךתכניתאבלספורט .

ש.אלבז :אנחנוצריכיםלשבתעםועדתהספורטבעודכמהימיםולדוןבהמלצותאלה. 

יו"ר : בהמשךלדיוןשיהיהבוועדתהספורט,תביאוהחלטהשתחייבפורמלית. 



סעיף  3לסדר היום:
החלפת חבר מועצה בוועדת ביקורת.
יו"ר:



אנומבקשיםלהחליףאתמראשרפהאןכחברבוועדתהביקורתלאורמינויו
לסגן.הצעהלמנותאתמרערןאלראי .

מחליטים פה אחד
לאשר החלפת חבר מועצה מר אשר פהאן בוועדת ביקורת למר ערן אלראי.
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סעיף  4לסדר היום:
ועדת ביקורת.
יו"ר:מאחרוהדוחעצמולאנשלחלחבריהמועצה,אלארקפרוטוקול,ממליץ 
לדוןלאחרשנקראאתהדוח. 



מחליטים פה אחד

לדחות את הדיון בנושא ועדת ביקורת לישיבת מליאה הבאה.


סעיף  5לסדר היום:

הנחיות לאישור החלטות במליאת הרשות המקומית.


קיבלנוחוזרמנכ"לממשרדהפניםלאישוריהחלטותבמליאתהמועצה 
יו"ר:
.1תב"רים,חוקיעזרותקציבים-מנייןהימיםשנדרשלהמציאלחבריהמליאה
אתהתב"רים .
.2אישוריהחלטותטלפוניותאובמייל–בעיריותניתןלבצעהחלטותטלפוניות,
במועצותמקומיותאיןסמכותלבצען. 
המלצתהיועמ"ש:תינתןחו"דמשפטיתלכלבקשהלקיוםמליאהטלפוניתככל
שהנסיבותיצדיקו. 
בנושאהתב"ריםנדרשתהסכמתכללהחברים.נביאאישורתב"ריםבהודעה
שתשלחלחבריהמועצה48שעותמראש,למעטדרישתחברמועצהלענייןתב"ר
כלשהו,אזידחהלישיבתמליאההבאה. 
אנומנסיםלמצואאתשבילהזהבולאפשרעבודהרציפהשלהגזבר.מניסיון
העבראנולאמסוגליםלעמודבלוחותזמניםקצרים .

כלדברשחשובלשהםותושביה,אניבעדלהחליטמידית. 
י.לוי:

החלטהעלסמךכללחבריהמועצהאוכללחבריהמועצההנמצאיםבישיבהזו? 
יו"ר:

עלכללחבריהמועצההנמצאיםבישיבהזו. 
ש.כהן:



מחליטים פה אחד

 .1לאשר תב"רים  ,בהודעה של  48שעות מראש ,למעט דרישת חבר מועצה לעניין
תב"ר כלשהו ,אז ידחה לישיבת מליאה הבאה.
 .2לאישור חוק עזר ותקציב שנתי – הודעה של  10ימים מראש. 
 .3ניתן יהיה לבחון מתן חו"ד משפטית של יועמ"ש ככל שהנסיבות יצדיקו זאת
וליישם את הרציונליים מפקודת העיריות  ,באופן שיאפשר לבצע הצבעות
טלפוניות  ,ככל שיעלה הצורך.
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סעיף  6לסדר היום:



שריון תקציב מיוחד לביטחון


יו"ר:

לרגלהמצבהביטחוניהמיוחד,נדרשלאשרתקציבייעודילטובתהרחבת
פעילותהשמירה.אנוזקוקיםלמקורתקציבי.נביאלאישורבשלבזהסךשל
100,000₪להרחבתתגבורהאבטחה.במידהונצטרךתוספת,נביאלדיון
בישיבתמועצההבאה. 
גזברהמועצהיביאעדישיבתמליאההבאהאתהסעיפיםשעודכנו. 

י.שטרסברג :אביאאתהסעיפיםשעודכנווכןאתהסעיפיםבהםנורידאונקטיןבהוצאה. 

חושבשגםהממשלהתתקצבאתזה. 
י.לוי:

ישהודעה,אבלההודעהמתייחסתלהארכהעד16:00ורקלמוסדותשמשרד
יו"ר:
הפניםוהמשטרהמאשריםאותם. 
 אנומבקשיםלאשרתגבורואבטחהבמקומותשמשרדהפניםאינומנחה,למשל:
מעונותיוםוגניםפרטיים. 

אניחושבשיצטרכולגייסכוחותצבאומילואים.איאפשרלנהלמלחמהכזועל
יו"ר:
חשבוןחברותאבטחה. 



מחליטים פה אחד


לאשר שריון תקציבי מיוחד לביטחון בסך של  100,000ש"ח.



סעיף  7לסדר היום:


תב"רים
 .1אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים (: )468:לעדכןאתהתקציבלסךשל6,650,000₪
במקום6,500,000,₪דהיינותוספתשל150,000.₪עדכוןהתקציבנובעמהשלמתריהוטוציוד
בסיסילצורךאכלוסהמבנה .מקורהמימוןלתוספת:ק.ע.פ. 

 .2הרחבת בריכת שחיה ()586:מפעלהפיסהודיעעלהקצאהנוספתשלמענקיםלרשויות
המקומיותשמקורהמהקדמתהקצאותלשנת2016ורווחי.2013הסכוםהצפוילהתקבל
למועצההואכ–850אלפי.₪במסגרתתוכניתהפיתוחהרבשנתיתמענקימפעלהפיס
מיועדיםלמימוןהרחבתמועדוןהכושרולמחשביםלמוסדותחינוך.בהתאםלכךמבוקשלאשר
סךשל475אלפי₪לפרויקט .מקורהמימון:מפעלהפיס .

יו"ר :ועדתהכספיםביקשהלהעביראתהתב"רלישיבתמליאההבאה. 

 .3ביצוע הסדרת הורדת תלמידים ע .איילון והחושן ()597:משרדהתחבורהאישרמפרץהורדה
לתיכוןשהם.סה"כהתקציבשאושרהואבסך60אלפי₪.
מקורהמימון:משרדהתחבורה-70%-42,000.₪ק.ע.פ.-30%-18,000 .₪
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 .4מחשבים למוסדות חינוך )598( 2016:עפ"יהמפורטבסעיף2לעילובהתאםלתוכניתהפיתוח
הרבשנתיתמבוקשלאשר475אלפי₪לפרויקטהמחשביםבמוסדותחינוךלשנת2016.מקור
המימון:מפעלהפיס .


יו"ר:



שאלות? 

מחליטים פה אחד


לאשר תב"רים  :



אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים (: )468:תוספת150,000₪מקורמימוןק.ע.פ 
סה"כיעמודהתב"רע"ס6,650,000₪ 

 .1ביצוע הסדרת הורדת תלמידים ע .איילון והחושן ()597:42,000₪מקורמימוןמשרד 
התחבורה
18,000₪מקורמימוןק.ע.פ





סה"כיעמודהתב"ר60,000₪ 






475,000₪מקורמימוןמפעלהפיס
 .2מחשבים למוסדות חינוך )598( 2016: 
סה"כיעמודהתב"רע"ס475,000₪ 

סעיף  8לסדר היום:


עדכון הגשת עתירה מנהלית בעניין הפקדת תכנית שכונה כ"א

יו"ר:

בהמשךלעתירהשהגשנו,ביהמ"שחייבאתהמדינהלהשיבלעתירה.הגשנו
עתירהוצוביניים.המדינההשיבהלעתירה,בטענהשצוהבינייםמוקדםואינו
מחליףאתתהליךההתנגדויות.ביתהמשפטהחליטשהעתירהבעינהעומדת.צו
בינייםלאניתן,זאתאומרתשוועדתמקמלבאמצעותחוקרתדוןבהתנגדויות
ולאחרמכןידוןבביהמ"שבעתירהעצמהובטענות. 
נפגשנועםמראביגדוריצחקי,ראשמטההדיורהלאומיובהמשךלשיחתיעם
שרהאוצר,משהכחלון,בישיבההשתתפוגםעוזילוי,מנכ"לדירהלהשכיר
שמקדמתאתהתכנון,הצגנואתעמדתנווהצלחנולרתוםאתאביגדוריצחקי
,שאמרשמשרדהאוצרבאמצעותהותמ"ללאיקדםתוכניותשמנוגדותלרצון
המועצה.ישהידברותונכונותלבואלקראתנובמספריחידותהדיור. 



תמההישיבה. 


17

ריכוז החלטות :

מס'

נושא




החלטה

1
2
3

אישור פרוטוקולים
תכנית אב לספורט
החלפת חבר מועצה בוועדת
ביקורת

-

4

ועדת ביקורת

-

לאשרפרוטוקולישיבתמליאה8מיום13.10.15
מצגת.
לאשרהחלפתחברמועצהמראשרפהאןבוועדתביקורת
למרערןאלראי
לדחותאתהדיוןבנושאועדתביקורתלישיבתמליאה
הבאה.

5

הנחיות לאישור החלטות
במליאת הרשות המקומית.

-

לאשרתב"רים,הודעהשל48שעותמראשלמעטדרישת
חברמועצהלענייןתב"רכלשהו,אזידחהלישיבתמליאה
הבאה. 
לאישורחוקעזרותקציבשנתי–הודעהשל10ימים
מראש. 
ניתןיהיהלבחוןמתןחו"דמשפטיתשליועמ"שככל
שהנסיבותיצדיקוזאתוליישםאתהרציונלייםמפקודת
העיריות,באופןשיאפשרלבצעהצבעותטלפוניות,ככל
שיעלההצורך.

6

שריון תקציב מיוחד
לביטחון

-

לאשרשריוןתקציבימיוחדלביטחוןבסךשל100,000
ש"ח. 

7

תב"רים

-

לאשרתב"רים,468,597,598. 
תב"ר586-הרחבתבריכתשחייהידחהלישיבתמליאה
הבאה.

8

עתירה מנהלית בעניין
הפקדת שכונה כ"א.

-

עדכוןחברים.

-












 ----------------------  ------------------------
דודיזביבגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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