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רשמה:

על סדר היום:
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.6

אישור פרוטוקולים.
הקצאת קרקע.
פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה.
עדכון בנושא שכונה כ"א.
עדכון בנושא החברה הכלכלית.
שונות.

יו"ר: 

ערבטוב,בפתחהישיבהמבקשלברךאתמראשרפאהן,ליוםהולדתו.מאחל
שגשוג,אושר,נחתומזלטוב. 




סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים .
יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולמליאהמיום.26.1.16 
 פרוטוקולאסיפהכלליתחכ"למיום 26.1.16
 פרוטוקולאסיפהכלליתחמשמיום 26.1.16
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מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול מליאה  1מיום 26.1.16
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חכ"ל מיום 26.1.16
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית חמש מיום 26.1.16
סעיף  2לסדר היום:
הקצאת קרקע
יו"ר:



מביאיםהסכםוסיוםהליךהקצאתקרקעעםנעמת–מעוןיוםנרקיס.4
ההסכםמאפשרהקצאהלתקופהשלשנה+2אופציותבנותשנתייםבכפוף
לעמידהבתבחינים.מעוןשמושכרע"ינעמתמזה20שנה. 




מחליטים פה אחד
לאשר הסכם הקצאת קרקע לעמותת נעמת תנועת נשים עובדות

ומתנדבות להפעלת גן ילדים ברחוב נרקיס . 4


סעיף  3לסדר היום:
פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה.

יו"ר:



מפעלהפיסמחייבאתהרשויותפתיחתחשבוןפיתוחייעודי,עבורכספי
המענקים. 




מחליטים פה אחד
לאשר פתיחת חשבון פיתוח פיס כללי בבנק דקסיה.





סעיף  4לסדר היום:
עדכון בנושא שכונה כ"א.
יו"ר:





בשנההאחרונהמתקיימיםהליכיתכנוןשלרמ"יבשכונהכ"א,בדרוםהישוב.
התכניתהוצגהבמליאתתכנוןובניה.הגיעשלבשהתכניתנדונהלהפקדהוהגיע
שלבההתנגדויות. 
לאורךכלהדרך,גםבמסגרתההתנגדותלהפקדהוגםבעתירהשהוגשהלבית
משפטמחוזי,שעדייןתלויהועומדת,הבענוהתנגדות. 
קיימנודיןודבריםעםרשויותהמדינה:עםהשרמשהכחלון,בסיועחברהכנסת
חייםכץובתיווכושלמראביגדוריצחקי,ראשמטההדיורהלאומי.התקיימו
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מספרישיבותשהובילואתהצדדיםלפשרהולתוכניתמצומצמתיותר.במקביל
הגענולהסכמהעםיזמיהתכנית. 

י.לוי :

יו"ר :

בכמה? 

התוכניתשהופקדההורכבהמ-1380יחידותדיורלמגוריםוצומצמהל-1220
יחידותדיור,קרי15%פחות.המשתמעמכך:הורדהשלכללמרכיביהתכנית. 
 הורדתקומהמ-7ל-6ובנייניםשתוכננול6-קומות,הורדול5-קומות. 
 בנוסףיוקמובניניםשל3קומות. 
 מגוריםמיוחד-דיורמוגןלקשישיםאולסטודנטים,הוקטןמ-200יחידותל-150
יחידות. 
 זכויותמסחריותבמגרשמסחריגדלומ-2500מ"רל-5000מ"ר .
 הסכמותמשמעותיותעלשינוייםבמערךהדרכים,באופןשהשכונהלאתשעןעל
השכונההצמודה,קרירח'מכביםוצורןבשכונתרקפות. 
 חיבורשכונתרקפותלכביש444יועברלמזרחהכבישבמקוםמערב.(ביטולזכות
הדרךממערבלכביש). 
 חיבורכביש2לרחובצורן,יבוטל.
כבישמס'3יבוטלכוללהגשרמרחובמכבים,במקומויבוצעחיבורבגשרשל 
כבישמס'5.
הוספתכניסתויציאהמצפוןודרוםלהורדתהעומסהותנהבקיוםהתכנית .

י.לוי : מהעםדיורבשכירות? 

יו"ר : הודענוגםלשרכחלון,ראשמטההדיורשאנובעיקרוןמתנגדיםלשיווקבשכירות. 
 התכניתלאמייעדתמגרשיםמסוימיםלהשכרה,יחדעםזאתעפ"יהדין,יש
מחויבותוהעדפהלדיורלהשכרהאבלבשלבהשיווק.אפשרלהכריזשלאיהיה,
נצטרךלעבורבקבינטהדיורעםהרבהעזרה .
 רוציםלגרוםלכךשחלקלאמבוטלמהדירותישווקובמסלולשלמחירלמשתכן. 
 המחירלמשתכןהואדלתהכניסהלמשפחותצעירותוזוגותצעירים,שיווק
שמיועדרקלזכאים. 

י.לוי : מההעדיפותשלתושבישהם? 

יו"ר : 25%. 
 כלסוגיהדיור,מדירותשלושהחדריםועדפנטהאוזים,דירותגן,ישווקובמחיר
דירותלמשתכן. 
 בראשל"צמחירלמשתכן-12,000₪למ"רלדירה.יוצאשדירהשל80מ'תשווק
עלותשלכ1,000,000-,₪ברעננהכברהגיעלכ-15,000₪למ"ר,דהיינו
1,200,000₪לדירת80מ"ר. 

א.פאהן :המינהליכוללתתכמהמגרשיםלחכ"לכדישתבנהותמכורבמחיריעלותלבני
המקום? 

יו"ר : כלתיקוניהבנייהוהאחריות?החברותהרציניותלאהולכותעלבנייתפרויקטים
במחירלהשתכן .

א.פאהן :כמוקבוצתרכישהושהקבלןיהיהאחראי. 

י.לוי : לאחושבשצריךלהיכנסלזה.איןחבילהמיוחדתלבניהמקום? 

יו"ר : 200 יחידותלזכאים,לאיהיויותרשהםתושבישהם,זוגנשויהגרבשוהםמעל3
שניםאורווקמעלגיל.35 
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א.משיח:

יו"ר :






ואםלאיהיו200זכאים? 
אםאחרישנהלאימצאוזכאיםהיתרהתעבורבהגרלהלמשפרידיור,עדיין
במחירמוזל. 
אנחנומתכונניםלהעברתההסכמותמולהותמ"ל,במידהולאיאושרוכל
ההסכמותנחזורלעתירה. 
מתקייםדיוןלשמיעתההתנגדויותב8.3.16בשעה9:00בירושליםלמשךכל
היום.מימחבריהמועצהשרוצהלהגיעמוזמן.הוגשוהתנגדויותע"יהשכנים. 


ד.רבינוביץ :מבקשתלהכניסלפרוטוקולאתהנאמרבישיבתההנהלהבנושאמערךהדרכים .

יו"ר : בישיבתההנהלההוחלטעלשדרוגמערךהדרכים:צומתביתנחמיה,צומתאלעל,
הכפלהשלכביש453בקטעהחדמסלולי.יוגדרותנאיםלקידוםותכנוןמפורט,
שיכללובתכניתהחומששלמע"צ2016-2020. 
 לפילשכתהשרכץהתכניתנמצאתבתכנון. 
 מאחרוהתכניתלאנדונהואושרהבממשלהזהגםיכולליפול.כרגעזהמתועד.
במידהולמרותכלההבטחותוהדרישותזהלאימצא,נגישתכניתשמטרתהליצור
אתההתניותהללולפניהשווקים. 




סעיף  6לסדר היום:

שונות – מינוי אשר פאהן כדירקטור בחברה העירונית לתרבות נוער וספורט (חמש)
בע"מ.
ד.זביב:

 נערךדיוןבנושאמינוימראשרפאהןכדירקטורמטעםהמועצהבחברה
העירוניתלתרבות,נוערוספורט(חמש)בע"מ,ע"ימליאתהמועצהביושבם
כאסיפהכלליתשלהחברההעירוניתלתרבותנוערוספורט(חמש)בע"מ .



מחליטים פה אחד
לאשר מינוי מר אשר פאהן כדירקטור מטעם המועצה בחברה העירונית
לתרבות נוער וספורט (חמש) בע"מ.


סעיף  5לסדר היום:
עדכון בנושא החברה הכלכלית שהם.
יו"ר:



בשלפרשהרחבתהיקף,גםחכ"לנקלעהלחקירה.בשניהזדמנויותביקרו
במשרדיחכ"לחוקריםמהרשותלהגבליםעסקייםוממשטרתישראל.ביקשו
נתונים,חומריםומידעעלפרויקטיםשבוצעובשניםהאחרונות. 
אףאחדמעובדיהמועצהוחכ"ללאנדרשלחקירה,למתןעדות.לפיפרסומים
שהיובתקשורתנחקרועובדיםבעברומנכ"לחכ"להקודם,מרצביהוכמן. 
בעקבותהמידעוהחקירהערכנוהערכתמצבביחדעםיועמ"שורואה
החשבון,מראמנוןחדד,ובדקנובאםישבידנובטוחותמספיקות 
אםהחברהתפרחוזהותפסיקלתתשירות?האםנעשורמאויותבכספים? 
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י.לוי:

א.פאהן:

יו"ר:

א.פאהן:

י.לוי:

א.פאהן:

י.לוי:


יו"ר:

ישבידנובטחונות,ערבויותאוטונומיותלמעלהמ-6,000,000₪. 
אנומחזיקיםתשלומיםלעבודותשמתבצעות.(חברתמגנזיבע"מעובדת,
הורידהפרופילמבחינתהיקףהעבודה,כמותעובדיםוכליםנמוכים). 
בחוזיםהוכנסעיכבון,כלתשלוםשמאושרלתשלוםמקוזזמתוכו5%
שישולמובסוףהפרויקטעםגמרהפרויקט,קריתשלוםשל95%מכלחשבון. 
יצאמכתבליועמ"שלממשלהולמשטרה,להנחותאותנואםלהשעות
התקשרויותעדגמרהחקירהלאורמידעשישבידם.כרגעההמלצהלאלבטל
ולהקפיאחוזים. 
מצטערשנקלענולמצבהזה. 
רגעעצובלשהם. 
דירקטוריוןחייבלרדתלעומקהמספריםולבדוקאתהמכרזים.אדםשמקבל
שוחד,סבירלהניחשייתןגםתמורה,תמיכהואולינגרםנזק. 
זוהבדיקהשנעשיתעכשיו,שלבקרהתקציבית. 
מבקשלאלשפךדםבטרםעת. 
מביןשישאווירתנכאיםבמועצהודווקאשוהםהדוגמהלכלהרשויותבארץ
שלהתנהלותנכונהנפגעה. 
מהאתהמציע? 
לחזקאתהעובדים,היו"ר,מנכ"ל,גזבר.ישבדיקהמשטרתיתוישלתתלהם
אתכלהמענה,יחדעםזאת,לחזקאתהעובדיםוהשרותלתושבים.איאפשר
להתעסקעםעובדיםשלאעובדיםכאןיותר. 
עלמהאתהמדבר,לחזקאותנונבחריהציבורצריכים.אםאתהמעלהזאת,
אנימציעבואונלךכולנולפוליגרף,ננקהאתעצמנוונלךעםראשמורם.אני
מוכןלהיבדקראשוןואתםאחריי.זאתלאבושה,גםבמשטרהעשוזאתוגם
אנויכולים.השאלההנשאלתהאםאנומשרתיםאתהציבורנכונה,האםאנו
מצביעיםלגופושלענייןלמעןהציבור?העובדיםלאאשמים.אנחנומתווי
המדיניות,אותנובחרו.
המשטרהעושהעבודתהנאמנה.בואולאנשפוךאתדמושלאישבטרםעת. 
מישעשהעבירהצריךלשלםעלכךולאניתןלארגוןליפולברוחו. 
סגלבכירכונסודיברנועלהנושא,הסגלדיברעםהעובדים. 
הרגשהלאנעימהואנילאמאחללאףאחדלעמודבניסיוןכזה. 
הארגוןעובדוהעובדיםעובדים,לאפשוטלעבודבחברהעםחשדותלמתן
שוחדומירמההנתונהבחקירה.כלשנותרלקוותשהדבריםיתבהרו. 
אנובהליךחילוטערבותעלסך2,500,000₪הליךמאודלאנעיםבגללחוב
למינהל. 


ד.רבינוביץ :עדעכשיושמעתישהכלבסדראזלמהמחלטים? 

ישבידנובטוחותוישתשלוםשהחברההייתהאמורהלשלםלמינהלולא
יו"ר:
שילמהולכןחילטנואתערבות.החובישולםבאמצעותהערבות. 
שייךלשלבא'שלאזורהתעשייהפרויקטשהסתייםלפני3-4שנים. 

ד.רבינוביץ :אזלמהרקעכשיומחלטים? 

נערךדיןודבריםארוךעםרמ"יעלהיקףהתמלוגיםבגיןהוצאותעודפיעפר
יו"ר:
באזורהתעשייה.המחלוקתהאםהכמותשנשקלההיאאכןהכמותשיצאה. 
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ד.רבינוביץ :אזורתעשייהשלבא'? 

כן.תמלוגיםלרמ"יוזהלאכסףשלהמועצה. 
יו"ר:

ד.רבינוביץ :אזלמהאנחנובתמונה? 

כיאנחנוהזכייןמולרמ"יולאהקבלן .
יו"ר:

אנחנואחריהליךשלהחילוט. 
יו"ר:

האםאתהלאחושבשבדירקטוריוןחכ"לצריךלהיותמישהומהאופוזיציה,
י.לוי:
לפחותבנושאהמכרזים? 

ד.רבינוביץ :ומהאתהחושב,ששאלותלאנשאלותבחכ"ל? 

אזאךזהקורה? 
י.לוי:

בכלהמכרזיםהיהחבראופוזיציהלהזכירך,מרמשהמזרחיושאלשאלות. 
יו"ר:

ד.רבינוביץ :אס ורלגעתבזהכלעודהמשטרהמעורבת.אםנעשהקרטלביןשניחברות
תיאמומחירים,אזאיךאנחנובוועדתהמכרזיםיכוליםלדעת? 

אתהתלוננתעלאיסוףהפסולתשרצולתתלו4,000,000₪ללאמכרז. 
י.לוי:

לאנתנולו. 
יו"ר:
ביוםא'התפרסםשדניהסיבוס(חברהציבורית)נחקרה,והסתבר
שהשתתפהבמכרזשלא.תשלבב'ועפ"יההצעהשהגישההייתהצריכה
לזכות.בזמןבפתיחתהמעטפותועדלוועדתהמכרזיםרואיםשלאמילאו4
סעיפיםתקציביים,כתבכמויות. 
נשאלההשאלהע"יועדתהמכרזים,אםהםעומדיםבהצעתם?דניהסיבוס
תיקנווהוסיפו1,000,000-2,000,000₪,למרותשידעושזכובמכרזולכן
המכרזעברלזוכההבא,חברתזלמןבראשיירושלים. 
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ריכוז החלטות :



נושא

מס'
1

החלטה

אישורפרוטוקולים

2

הקצאתקרקע

-

3

פתיחתחשבוןפיסכללי
בבנקדקסיה
שונות-

-

לאשרפרוטוקולישיבתמליאהמיום26.1.16
לאשרפרוטוקולאסיפהכלליתחכ"למיום26.1.16
לאשרפרוטוקולאסיפהכלליתחמשמיום26.1.16
לאשרהסכםהקצאתקרקעלעמותתנעמתתנועתנשים
עובדותומתנדבותלהפעלתגןילדיםברחובנרקיס4.
לאשרפתיחתחשבוןפיתוחפיסכלליבבנקדקסיה.

-

4
5

עדכוןבנושאשכונהכ"א
עדכוןבענייןהחברה
הכלכלית

לאשרמינויאשרפאהןכדירקטורבחברההעירונית
לתרבותנוערוספורט(חמש)בע"מ.
עדכון.
עדכון.
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-




תמההישיבה. 


















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