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 לשכת מנכ"ל                                                                             
תשע"ו אייר י"א
2016מאי19

docx.181535סימוכין: 
 

 

 

 
 4מס'   מליאהפרוטוקול ישיבת 

   2016במאי  17יום שלישי, ט' אייר   תשע"ו, 
 

יו"ר,איתןפטיגרו,שמעוןאלבז,אבימשיח,אליכהן,חני–גילליבנהנוכחים:
,אשרפהאן,אלייפרח,רבינוביץ,דפנהרבינוביץ,ערןאלראיקרס,גלעד

אביאלטלף,יוסילוי
 

מתנצלים:


דודיזביב,ישראלשטרסברג,תמירפוגל,עו"דשיכהן,דגניתשטינגמשתתפים:
דינהפרומוביץ,אמירבןעזר,משהויגדור,רונןפרידמן,יוניטוביץ,יעקב 

.ירקוני,אליוידל


גליהשמש.רשמה:

 

 על סדר היום: 

 אישור פרוטוקולים. .1

 הארכת תגבור שמירה במוס"ח. )מצגת( .2

 עדכון תקציב שוטף. .3

 עדכון תקן כ"א. .4

 מפעל המים וביוב  .5

 תב"רים.  .6

 ועדת קשרי חוץ. .7

 ועדת שמות והנצחה. .8

 ביטול הפקעת קרקע במע"ר הדרומי עבור תחנת כב"ה. .9

 מינוי נציג הציבור בדירקטוריון חמש.  .10

 החלפת חבר בוועדת תחבורה . .11

אישור המלצת ועדת תמיכות מקצועית להתקשרות בין המועצה והחכ"ל עם  .12
 אגודת מכבי שוהם "זה בטבע שלי" להפעלת חוגי טניס. 
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ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.יו"ר:
מצייןלשבחאתההפקותהמוצלחותוהמושקעותשהמועצהוחמשהפיקו

15,000-לאירועייוםהעצמאותוהזיכרוןשנערכוברחביהיישוב.השתתפוכ
אישבגןהחבל,רובםתושבישוהםוניכרתשביעותרצון.

ואהערכתילכלהעוסקיםבמלאכה.בשםכלחבריהמועצה,מל
מבקשלברךאתמראבימשיח,אלייפרח,אליכהןבברכתמזלטובליום

הולדתם.


 

 לסדר היום: 1סעיף 
 

 .אישור פרוטוקולים
 

ופרוטוקולטלפוני22.3.16מבקשלאשרפרוטוקוליםמישיבתמליאהמיוםיו"ר:
.לאהתקבלוהערותלפרוטוקול.12.4.16מיום




 מחליטים פה אחד


 .22.3.16מיום  3לאשר פרוטוקול מליאה   
  22.3.16א' מיום  3לאשר פרוטוקול מליאה                
 .  12.4.16לאשר פרוטוקול טלפוני מיום                

 


 

 לסדר היום: 2סעיף 
 

 הארכת תגבור השמירה במוס"ח 
 

המשךתגבורהשמירהבמוסדותהחינוךשהחלעםאירועיהסכינאותבכליו"ר:
-רחביהמדינה.לדברמשמעויותתקציביותבהםמשתתפתהממשלהבכ

.50%
לצדתגבוראבטחה,תוספתמאבטחיםמעברלשעותהלימודיםבבתיהספר,

כוללצהרונים,שמירהבכלאשכולותגנ"י,שמירהבכלמעונותהיוםשלא
תוספתשל–היומאובטחיםמעולםובבתיספרשנמצאיםבשכונותשבבניה

שומרכךשיאובטחבחזיתובגבביתהספר.תיגבורניידות.
חודשים,הממשלהדנהמעתלעת8נמצאיםבמערךהמתוגברכמעט

חודשמאייתוקצב.אנולקראתםבהארכתהתיקצובולאחרונהעודכנושג
סוףשנתהלימודיםומאחרוהמצבהביטחוניעדייןלוטבערפלההמלצה

.31.6.16להישארבמערךהקייםעדסוףשנתהלימודים,קרי
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הנוכחיתנדוןמחדשבתקווהשהמצבהביטחונייירגע.בתוםשנתהלימודים
במקבילמבקשיםמוועדתביטחוןלדוןבמתכונתאבטחהביישובוגנ"י

ולהביאלישיבת"היערכותלפתיחתשנתהלימודים"האםואיךלערוך
שינוייםבאבטחה,במטרהלשפרולייעל,כוללאמצעיםאלקטרוניים.


תתקציבלכלרבעוןמולהתקציבהממשלתימשמעותהמצי'נג:תוספ

₪.600,000כלומרהוצאהשל₪,150,000


 

 מחליטים פה אחד
 לאשר השתתפות המועצה באבטחת מוס"ח ומעונות עד לסוף שנת  

 ובכפוף להמשך סבסוד המדינה.   31.6.16הלימודים, קרי,                         
 
 


 לסדר היום: 3סעיף 
 

 עדכון תקציב שוטף. 



בהתאםלדוחהכספישלהמועצה,שהסתייםבעודףתקציביומוצעלחלק:יו"ר
אתהעודףהתקציביעפ"יהצרכיםוהבקשותשעלומהצוותהמקצועישל

מומן60%-ופירעוןההלוואהשלקחנועלתב"רתאורתהלדיםהמועצה
בהלוואהוהחזרההלוואהלשלוששניםלממןמהתקציבהשוטף.


כמהההלוואה?י.לוי:


60%קיבלנוממשרדיממשלה,משרדהאנרגיה.₪40%.1,500,000י.שטרסברג:

מהחיסכוןבחשמלועכשיוזהבאלידיביטויבעודףשנגמרבתקציבולכן
מבקשיםלפרוע.


עמודיםמדובר?בכמהאפטיגרו:


מתאורת60%עמודים.חיסכוןשל700-800עמודיתאורה,הוחלפובין1100י.שטרסבג:

הרחובות.


האםיודעיםלהסיקמסקנה,כדאיותהשקעההיום?א.פטיגרו:


כרגעאיןהשתתפותממשרדיממשלהוהשאלהמהאורךהחייםשלהלדים?י.שטרסברג:


,הולךלצאתקולקוראבנושאהתייעלותאנרגטית.כדאילחכותיו"ר:
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אולישווהלקחתעלעצמנואתההוצאהבהחלפתתאורתהלדלפחותא.פטיגרו:
במחציתמיתרתהעמודים,לאורהחיסכון.


נורהמאודיקרה,אורךהחייםשלהלאידוע.א.פאהן:


אחריותמוגבלתלחמששנים.י.שטרסברג:


כדאישנביאלישיבההבאהכמהיצא,כמהחוסכיםומההחזרההשקעה,יו"ר:

פרוסעלכמהשניםבכדישנקבלהחלטה.


להשקיעבחינוך:אחזקתמבני₪500,000-מהעודףהתקציבי,המלצתנוכיו"ר:
חינוך,ציוד,תוספתשעותכהערכותלשנתהלימודיםהחדשה,בתיכון

שוהם.
הלוואה,כדילשחרראתחיסכוןהחשמללתקציבהשוטףכהחזר₪550,000

שלהתקציבהנוכחי.
מאחלשכלשנהנדוןבעודףתקציבי.משבחאתגזברהמועצה,מרישראל

שטרסברגוצוותועלהניהולכספי,למנכ"להמועצה,מרדודיזביבשבלעדיו
לאהיינובמקוםזה.ישרכח.



 


 מחליטים פה אחד

 
 :התקציב השוטף לאשר את

 
מיועד לרכישת מתקני חצר והשלמות ₪ אלפי  100גני ילדים : תוספת של  .1

לעבודות פיתוח ₪ אלפי  200אחרות בגן חרמון. יתרת ההשקעה בסך 
 ותשתית תמומן מק.ע.פ. במסגרת תב"ר שדרוג מוסדות חינוך.

 
להצטיידות לכל אגפי ₪ אלפי  100כללי : תוספת בסך  –ריהוט וציוד  .2

 המועצה.
 

 שמירה : תקציב תוספת שמירה בצהרונים ובמעונות עד לסוף שנה"ל.  .3
 .31.3.16בתקציב הקודם תוקצבה השמירה עד 

 
בינוי ותשתיות : איוש משרת מנהל בינוי ותשתיות באגף הנדסה  מינהל .4

 . אין שינוי בסה"כ ההוצאה הכספית.9/2016במקום מיקור חוץ, החל מ 
 

תקן לעו"ס משפחה אוטיסטים : משרד הרווחה הוסיף תקן לעו"ס משפחה  .5
משרה. מהעלות הכוללת נדרש  50% –אוטיסטים. מימון המשרד הוא ל 

 .75%מימון של המועצה 
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תאורת רחובות החזר הלוואה : פרוייקט שדרוג תאורת הרחובות מתאורה  .6
רגילה לתאורת לדים מומן במענקים ממשרד התמ"ת ומשרד האנרגיה 

 –ומחסכון בהוצאות חשמל. בהתאם לכך נדרש החזר בפועל של ההלוואה ל 
 שנים. מימון ההחזר הוא מעודף בתקציב הרגיל משנים הקודמות. 3
 

שעות לתיכון לשנה"ל תשע"ז. תוספת התקציב  30: תוספת של  שכר מורים .7
 . 9-12/16היא לתקופה 

 
לתוספות ריהוט וציוד ₪ אלפי  30ציוד יסודי : תוספת בסך  –בי"ס יסודי  .8

 בבתי הספר היסודיים.





ד.רבינוביץ:מבקשתלהגידכמהמילים,קראתיאתהראיוןבעתונותהמקומיתשל
ועדתמכרזים.בנושאאיתןפטיגרו,
כמישמעבירההרצאותבנושאמכרזיםבמסגרתהמפעם,התפיסה
בוועדותהמכרזיםבמועצהוהדברהעומדלנגדעינהםהואהיתרון
הכלכלי.
בהרצאות,האםמשהויודעמהמטרתוועדתהשאלההראשונהשלי
מכרזים?אזקודםכלהשקיפותוהניראותשלהשלטוןבעיניהציבור.
מקריאהפסיקהמשפטית"אי.דיטכנולוגיותנגדחברתמקורות"....


ג.רבינוביץ:באיזההקשראתמדברת?


ד.רבינוביץ:ביקשתימראשכמהדקותמהיו"רבכדילהעבירמסרבנושאמכרזים.


ג.רבינוביץ:מההקשרשלהדבריםלישיבתהמועצה?


ד.רבינוביץ:חושבתשחברימועצהטועיםבשיקוללפיוהםמצביעים.


זיו"ר:ישועדתמכרזיםבמועצהוחכ"ל.כלהחלטהלאלצאתלמכר

אלאלהגדילמכרזקייםמכלסיבהתובאבפניועדתהמכרזים.


ג.רבינוביץ:מההקשרשלהדבריםלישיבתהמועצה?


יו"ר:לאמדוברבחברימועצה,אלאבחבריועדתמכרזים.


הלדיון.ד.רבינוביץ:גםחברימועצהשמכהניםבדירקטוריון.זהמסר,לאמעביר
תרצודיוןבנושאנקיים.
מקריאהפסיקהמשפטיתעלמהותהמכרזיםברשויות.


ג.רבינוביץ:אתלוקחתמשפטומפרשת,אנילאחושבשאנונוהגיםשונהממה

שצריך.


ד.רבינוביץ:בחלקמהעבודותלאיוצאלמכרז.
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אתכרגעזהמוזכר.רג.רבינוביץ:אבלאיןמניעה.גםבמהשהק


ע.אלראי:בתוךכלמכרזישאפשרותלהגדלתעבודותשחבריהוועדהרשאים

לשקול.


יכוללהגדילאתההתקשרותנפתחהשכונהחדשהולפישיטתךאנילאיו"ר:
עםקבלןקייםכיאתרוצהמכרזחדשמתוקףכלליהשיוויון.איןלזה
סוף.


דברייךנאמרוונרשמו,מבקשלהמשיךאתהישיבה.ג.רבינוביץ:


זהנושאשאפשרלהעלותבאחדמישיבותהבאותולקבלחוותדעתא.פאהן:
משפטית.


לארציתילהעלותאתהענייןכנושא.היהחשובלילהגידכשאתםד.רבינוביץ:

שוקלים....


זהלאאתם,זהאנחנו.גרבינוביץ:


אזכשאנחנושוקליםכלכלית,צריךלשיםלנגדעיננולאפשרד.רבינוביץ:
 לכךמחיריותררחב.שויוניות,גםאםיש


צריכיםלהיותזהירים.י.לוי:


מסריםזהלתקשורת.כלפרויקטשרוציםלהרחיביעבורלוועדתיו"ר:

בדוקותחליטאםמשתלםאולא.אבלמבקשמכלחבריתמכרזיםש
מכרזים.אנומתאמציםלכנסאתהוועדהעםלוועדתהוועדהלהגיע

התיאומים.תבואולוועדה,תקבלוהחלטה.ועדתמכרזיםזוכל
וועדה

חברים.2-3ביצועית.בכלוועדהמגיעיםבקושי


לאקיבלתיזימוןלוועדההאחרונה.איןוועדהשקבעואיתיולאד.רבינוביץ:
הגעתי.


קבעו.יו"ר


כנראהלאנכנסליליומן.ד.רבינוביץ:


חברים,2-3ימגיעלכלהוועדותוהואיודעשבקושימגיעיםמריוסילויו"ר:

אזהכלטובבתאוריהאבלבמעשים?אםאנילאמתקשראישית,
אנשיםלאמגיעים.

כלהגדלהשלהיתקשרותבסכוםשמחייבמכרזיבואלוועדתמכרזים,
מכרזחדשאוהוועדהתחליטאםעדיףלצאתל₪150,000קרי,מעל
להגדיל.
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בהרבהמכרזיםמגיערקמציעאחד.נותןליהרגשהלאנוחה.י.לוי:


ביקשתיממנכ"להמועצהויו"רהוועדהלכנסאתהוועדהולבדוקאיךיו"ר:

לעודדקבלניםוספקיםלגשתלמכרזים.)לאספציפיתלמכרזזהאו
אחר(.חושבשצריךלענייןחברותקבלניותולהזמיןאותןולהכירלהן

אתהמועצהעלמנתשירצולעבודאיתנו.


משהואלאבסדר,אוליבאומדניםולכןהקבלניםלאמגיעים?י.לוי:


קבלניםשהיובסיורולאניגשולמכרז.הנושאנבדקבעברמולד.רבינוביץ:


כסףמשלמים.י.לוי:




 לסדר היום: 9סעיף 
 

 ביטול הפקעת קרקע במע"ר הדרומי עבור תחנת כב"ה.
 
 

מאחרורשותכב"הלארשאיתלקבלהקצאתקרקעמרשותמקומית,אלאיו"ר:
רשותמקומיתצריכהלבטלאתההפקעהולהחזיראתהקרקעלמינהל

מקרקעיישראלולאפשרלכיבויאשלהמשיךבהליךשלההקצאהמולהמינהל,
תוךהתחייבותכב"הלהקיםתחנתכיבויבתוךשנתייםופינויהמתחםהקיים)

חודשים.8החבל(למבנהזמניבשטחהמיועד,תוךחובבפינתעמקאיילוןר
מחוזמרכז,ראשאגףבינוי.נמצאעימנומראליוידלמכב"ה
כתוצאהמאסוןהכרמלכב"ההקימונקודותנוספותברחביהארץ.


דונםהסמוך2שטחהמע"רהדרומיוהתב"עשנדרשלצורכיציבורבשטחשלי.ירקוני:

לכבישהישןלביתעריףועדגשרהאירי.החלפתשטחחוםלשטחחוםאחר.
דונם.3לקחנודונםו5.1שטחהמגרשהמוצע


חבלעלגודלומיקוםכזהשלשטחחום.א.פאהן:


כמהרכביםיהיושם?י.לוי:


ניידות+ניידתחומ"ס.3א.וידל:
אנימרכזבנויבמחוזמרכז.כב"המחולקתלששמחוזות,שוהםשייכתלמחוז

קב.כב"התחנותמשנה.אחתנבנתהבימיםאלהבבאריע3איילון.במחוז
מתכנןלבנותגםבקריתגתוגםנקודהבשהםונדרשלנושטחחום.


אםמחליטיםלבטלהפקעה,במסגרתההחלטה,אנומבקשיםלהגבילשבמידהיו"ר:

ותוךשנתייםלאיתחילובבינוי,השטחיחזורלמועצה.
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מתוךניסיוןוהיכרותהמערכת,שנתייםלאיספיקו.א.וידל:


תתחילו.יו"ר:


שנים.3שניםבמסגרתהמדינהעפ"יחוקלוקחזמןכוללאישוריםשל3א.וידל:


כמהזמןלוקח?א.יפרח:


חודשים.18מרגעהאישוריםא.וידל:


כמהניידותיהיושם?א.יפרח:


חניותלכבאיות3.ניידות+כבאיתחומ"ס2-3תחנתמשנהשתקוםבשוהםישא.וידל:
חדריםלפעילותמתנדביםוצופיאש3כאשרהרכבהשלישיזומשאיתמנוף.
)אפיוןארצי(.
ברעננהקיימתתחנתכב"ההכוללתאתמד"אונבנתהלפיצרכיהמועצה.


ברגעשמבטליםאתההפקעהומעביריםאתהקרקעלכב"ה,ישצורךבהעתקהיו"ר:

תוךשמונהחודשיםלמגרשהחדש.בגןהחבלשלהמבנההיבילהקיים


ישלזהעלויות.א.וידל:


למהלאנותניםלהםשטחחוםבא.תאובאתרההטמנה?יששםכברתשתית.א.פטיגרו:


איאפשרלבססמבנהבסדרגודלשלכב"העלשטחמטמנה.ביסוסהשטחי.ירקוני:
תי.בעיי


שעות,שומרתעל24לתחנתכיבויאשיתרונותרביםבתוךהישוב,היאפעילהדרבינוביץ:
המקום.


נוסיףלהחלטהכימהנדסהמועצהידוןעםאנשיכב"העלחלופהלהקמתיו"ר:

נקודהבשטחחוםבא.תשוהםוזוגםהעדפתנו.



 
מחליטים פה אחד


 ,  26חלקה  6888בגוש  118לביטול ההפקעה , חלק ממגרש  לאשר בקשת כב"ה

 שנתיים  ולהעתיק את   מותנה בהסכם להתחיל בהקמת תחנת הכיבוי תוך                       
 .מגרש  המיועד תוך שנה להמבנה הקיים מר"ח החבל פינת איילון                       
 צה ידון בחלופה  אפשרית מול כב"ה לבדיקת היתכנות במקביל מהנדס המוע                      
 למגרש חלופי בא.ת                       
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 לסדר היום: 12סעיף 

 
 אישור המלצת ועדת תמיכות מקצועית להתקשרות בין המועצה והחכ"ל עם אגודת 

 מכבי שוהם זה בטבע שלי להפעלת חוגי טניס



בשניםהאחרונותאפשרנולאגודותהספורטלאגםאתפעילותביה"סתחתיו"ר:
האגודה.עמותתהטניסמכבישוהםזהבטבעשלימסיימתאתהזיכיוןשל
עידןירוןואנויכוליםאולצאתלמכרזלזכייןחדשאולאפשרלמכבישוהם

להפעילבעצמםאתפעילותחוגיהטניסולאגםאתמקומיתשהיאעמותה
כנסותמפעילותזולטובתפיתוחהענף.הה

התנאיםשהוצבולאגודההםבאותםתנאיםשלהזכייןהנוכחילרבותתשלום
מע"מבגיןההרשאהלשימוש.בנוסףיעמדומחירי₪+200,000שנתיע"ס

החוגיםבתעריףהקייםולאיתיקרו.


םאתהמקום?האםעלויותהחוגיתייקרוומצדשניאנומנדביםלהי.לוי:
אניבעדלתתלהםוהייתימבטלעלדמיהשימוש.


מלתחותוושימושבמבנההשירותיםתחזוקה,בכלזאתישלנועלויותחשמליו"ר:

.המטרהשהרווחיםשלהזכייןיישארובעמותהאבליעברולפיתוחשלהבריכה
.שתפתחאתפיתוחהענףהעמותה


זועמותהתחרותיתושלנו.י.לוי:


זהתמיכהעקיפה.האםמגביליםאתשכרהמדריך,האםישפיקוחשלנו?האםא.פטיגרו:

בדוחותהכספייםשלהעמותותישגםפירוטהוצאותשכר?


כן.י.שטרסברג:


במסגרתבקשתהתמיכותכלעמותהצריכהלהגישדוחכספיתוסיףפירוטשליו"ר:
כרלנושאימשרההבכיריםותפקידם.עלויותהש




מחליטים פה אחד


 לאשר המלצת  ועדת תמיכות מקצועית להתקשרות בין המועצה והחכ"ל עם אגודת 
 מכבי שוהם זה בטבע שלי להפעלת חוגי טניס. 
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 לסדר היום: 4סעיף 
 

 עדכון תקן כ"א 
 
 

יו"ר:

יחליףעבודהשלחברהמשרה,התקן100%מנהלמחלקתבינויותשתיות, .1
 חיצונית.


איךתמצאמהנדסבשכרשמוצע?ד.רבינוביץ:


אתצודקת,אבלאנורוציםבכלזאתלנסותומקוויםשנמצאמהנדסצעיריו"ר:

עםראשעלהכתפיים.


אושנציעחוזהאישי.י.שטרסברג:


אפשרשאתהתבחרבמהנדסותבקששיעסיקואותודרךמיקורחוץ.ד.רבינוביץ:


עלכלליהמכרזיםשלאמזמןדיברנו.עוברא.פטיגרו:


נצאלמכרזונקווהשנופתעלטובה.אםהמכרזיכשלנמשיךבפרוצדורהיו"ר:
 הקיימת.



כמעטנט,הוספתתקןזהתפחיתמשרה,משרתסטוד40%סיירשיטורקהילתי, .2
ותשלהוספתהתקןיבמריאתעבודתהסייריםבאמצעותחברתהשמירה,החשלג

 היאבאפשרותהאכיפהשאיןלסיירשלחברתהשמירה.


בשלמותוהפתאומישלמרקמונסונגוז"ל,מנהלביתהגמלאיורכזמועדוניות, .3
משרהרכזמועדוניות.80%-משרהלמנהלביתהגמלאיו80%מבקשתתקןשל

160%משרהשלמרקמונסונגוז"ל,100%משרה)במקום60%"כתוספתשלסה
 משרה(.


.מרקז"לאדםמשכמוומעלה,אהובומוערךע"יהמבוגריםוהצעירים

השאירחללגדולבשלשניהתפקידיםשביצע.נמשיךללוותאתמשפחתו
ולתמוך.
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 מחליטים פה אחד
 

 קן כ"א . לאשר עדכון ת
 
 
 

 לסדר היום: 5סעיף 
 

 מפעל המים והביוב 
 

:י.שטרסברג
 

:איגודעריםאיילוןעדכןאתתקציבההשתתפותשלהרשויותתקציב שוטף .1
המים.בהתאםלכךעודכנההשתתפותצריכותומיותוהתאגידיםבהתאםלהמק

למול₪.אלפי1,585במקום₪אלפי1,498,לסךשל2016המועצהבתקציב
₪,אלפי87-מבוקשלהגדילב₪אלפי87ההקטנהבהשתתפותלאיגודבסך

 ההוצאהשלעבודותקבלניות/שטיפתקוויביוב.


,נדרשת2016נת:בהתאםלתקציבהאיגודלש(560שיפוץ וחידוש ציוד מט"ש ) .2
 ₪.100,130המועצהלהשתתףבביצועשדרוגהמט"שבסךשל

בהתאםלכךעודכןהתב"ר.כוללההשתתפותבשנהקודמתסה"כההשתתפותהיא
מקורהמימון:קרןהיטליביוב₪.297,940בסך


שיקוםמיםה(:המועצהסיימהאתקרן564שקום ושדרוג מערכות מים וביוב ) .3

מהעודף₪אלפי500מוצעשסךשל₪.אלפי876בעודףבסך2016נתוביובשלש
הנ"ל,יוקצהלשיקוםושדרוגמערכותמיםוביובבתוךהישובוזאתבמסגרתתב"ר

.564
המועצהנדרשתלשלםהפרשיםבגין10.4.16הערה:עפ"יהחלטתהאיגודמיום
הואמעברסכוםזה₪.72,309בסך2015השתתפותהבתקציבהאיגודשנת

 .2015להוצאהשנרשמהבדו"חהכספילשנת
 

 
אותם.שכונהג'המדרכותעולותכלפימעלהבגללשורשיהעציםהדוחפיםי.לוי:

אםישעודףתקציבימומלץלטפלבכך.


.ונמקדאותו)לכיש,בשור(גםבשכונתגבעוליםישקבלןשעובדעלכך,יו"ר:
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 הבאים: מחליטים פה אחד לאשר את התב"רים

 

 עדכון תקציב שוטף )מפעל המים והביוב(  .א
 אתהתקציבהשוטףלעבודותקבלניות/שטיפתקוויביוב.₪,אלפי87-להגדילב 

 

 (:564שיקום ושידרוג מערכות מים וביוב ) .ב

מקורמימון:קרןשיקוםהמים₪500,000תוספת
 ₪10,626,156התב"רע"ססה"כיעמוד

 

 :(560שיפוץ וחידוש מט"ש ) .ג

מקורמימון:קרןהיטליביוב₪100,130תוספת
₪297,940סה"כיעמודהתב"רע"ס

 



 לסדר היום: 6סעיף 

 
 תב"רים 

 
יו"ר:

 
מ"ר.300-(:מוצעלהגדילאתבניןהמועצהב618הרחבת בנין המועצה ) .1

מ"ר,הרחבת70-חיהמועצהכקפיטריהלעובדיםואורתההרחבהמיועדתלבני
מ"ר.ההוצאה115-מ"רומשרדיםלחברההכלכליתכ100–מחלקתהגביהכ

ההרחבהתמומןמהלוואהשתיקחהמועצהותשולםע"י₪.מליון2–מוערכתבכ
המשתמשיםכפישפורטלעיל.הערכההיאשדמיהשכירותיחזירואתההשקעה

 ים.שנ10תוך
מקורהמימון:הלוואה.




למהקפיטריה,אנחנוקרוביםלמרכז?ד.רבינוביץ:


לאמוציאיםעלזהכסף,מדוברבלקיחתהלוואהשתוחזרע"ישכירות.יו"ר:


קשהלילהביןלמהבבנייןהמועצהצריךקפיטריה?ד.רבינוביץ:


זהאזורמרכזי,למהלא?נכסמניבשיוחזרמשכירות.יו"ר:



:רשותמקרקעיישראלאישרה(468אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים ) .2

מוצעלהשליםאתמימוןהשלמת₪.1,372,795למועצהתקציבלמבנהציבורבסך
אולםהספורטבשלהבתמתקציבזה.הפרויקטהנ"לכבראושרבזמנוע"ירמ"י.

 זהיחליףאתהמימוןמקרןעבודותפיתוח.מימון
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:במסגרתתוכניתהפיתוחאישרההמועצה(556משרדי מחלקת רווחה ושפ"י ) .3
והתאמות₪(אלפי700למשרדיהרווחהבלשם)₪אלפי850תקציבבסך

 ₪(.אלפי150ושדרוגיםבמבנההקייםעבורשפ"י)
פרויקטיםה2–ל₪אלפי800עדהיוםאושרתקציבבסך₪.אלפי850סה"כ

וזאתעפ"יעדכוןהצרכים₪אלפי920ומבוקשלהגדילאתהתקציבלסךשל
שנעשהלפרויקט.כיוןשמשרדהרווחההגדילאתהשתתפותולפרויקטמעבר

₪.אלפי70למתוכנןבתוכניתהפיתוח,ישמקורמימוןלתוספתבסך


לבנייתקיראקוסטי₪.אלפי1,300תקציבבסך( : 620תוספות ) –מגרש כדורגל  .4
וקירכובדשיאפשרהארכהשלאורךהמגרשעדגבולהשיפוטעםהמושב.עפ"י
תוכניתהפיתוח,ההגדלההתקציביתלתוספתלמגרשהכדורגלהייתהצריכה

הוא₪אלפי300מקורהמימוןלתוספתבסך₪.אלפי1,000לעמודעלסךשל
 ק.ע.פ.מקורהמימון:ק.ע.פ.-והועברול2015ב"ריםשנסגרובשנתמעודףתקציבת


סה"כ₪.אלפי600תוספתתקציביתבסך(:557שביל אופנים עמק איילון ) .5

עפ"יתוכניתהפיתוח,תקציב₪.אלפי3,800תקציבהפרויקטיעמודע"סשל
עהתכנוןעדכוןההוצאההואלאחרביצו₪.אלפי3,000הפרויקטעמדע"סשל

-המפורט.נובעמההחלטהלהוסיףעמודיתאורהלשבילהאופניים)תוספתבסךכ
2015מקורמימוןלתוספת,מעודףתקציבהתב"ריםשנסגרובשנת₪(.אלפי600

800ק.ע.פ₪.אלפי3,000מקורמימון:קרןהיטליכבישים.והועברולק.ע.פ
 ₪.אלפי


התוספתמיועדת₪.אלפי1,100:תקציבבסך(621)כיכרות אגמית ושקנאי  .6

נתיביםסביבהכיכרוריבודמחדששל2להקטנתהיקףהכיכרותלצורךיצירת
 שדרתעמקאיילוןבקטעהשדרהשביןהכיכרות.מקורמימון:קרןהיטליכבישים


נבקשחוותדעתשליועץתנועהשמגדיראתהיתרוןבהרחבתהכיכרות.יו"ר:


מבקשתדיוןנפרדעלנושאהתחבורהבישוב,הרחבתהכיכרותלאתפתור.רבינוביץ:ד

אתבעייתהפקקים.


נקבעדיוןבמסגרתמליאתתכנוןובנייה.יו"ר:


סה"כ₪.אלפי100תוספתתקציבבסך(:604)2016שדרוג מוסדות חינוך  .7
התוספתהנדרשתלאחרביצועתכנון₪.ישלאלפ1,900התקציביעמודע"ס

 מקורמימון:ק.ע.פמפורטשלשדרוגגנ"יברחובהירדן.
 
 
 
 
 

 :מחליטים פה אחד לאשר את התב"רים
 

 (:618הרחבת בנין המועצה ) .1
 מקורמימון:הלוואה₪2,000,000

 ₪2,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס
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 :(468)אולם ספורט שלהבת בשכונת כרמים  .2
 מקורמימון:מוסדותותרומות₪1,372,795

מקורמימון:קרנותהרשות₪1,372,795הפחתהבסך
₪6,650,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 :(556משרדי מחלקת רווחה ושפ"י ) .3

 מקורמימון:קרנותהרשות₪120,000תוספתבסך
₪920,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


  ( :620ות )תוספ –מגרש כדורגל  .4

 מקורמימון:קרנותהרשות₪1,300,000
₪1,300,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (:557שביל אופנים עמק איילון ) .5

 מקורמימון:קרנותהרשות₪600,000תוספתבסך
מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות₪3,000,000תוספת

₪3,800,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 :(621כיכרות אגמית ושקנאי ) .6
 מקורמימון:קרןהיטליסלילתרחובות₪1,100,000
₪1,100,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (:604)2016שדרוג מוסדות חינוך  .7

₪100,000תוספתבסך
₪1,900,000סה"כיעמודהתב"רע"ס

 








 
 
 
 

 לסדר היום:7סעיף 
 

 קשרי חוץועדת 
 


כלשנהבמועדזהאנודניםבבקשותתמיכהשלהמשלחותבשוהם.להלןיו"ר:
פירוטהבקשותלוועדהברשותיו"רמררשףפלג.
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 –אולפנה וישיבה שלהבת .1
תלמידיםמהמשלחת3מנהלביה"סאביפינגרהוטו–מציגי הבקשה לתמיכה

 הקודמת.
טנסי.נוקסוויל,–ארה"ב-יעד

משלחתתלמידיםהיוצאתלתחרותעולמית,העוסקתבהמצאהבאמצעות-ייעוד
דמיוןויצירה.

.2–בנות(,מס'מלווים3-בניםן3)6תלמידים-מס' משתתפים
2500$-סה"כ עלות למשתתף

הקטנתעלותלתלמיד.-מטרת התמיכה
₪12,000ע"יהוועדה - סה"כ התמיכה המוצעת


 ח.מ.ש –יחידת הנוער  .2

 מורן דורן, מנהל תחום הנוער ח.מ.ש –מציג הבקשה לתמיכה 
אהאוס–משלחתנוערלגרמניה-יעד 

שוהם,חיזוקהקשרעםהמבורג,חיזוק–חילופימשלחותנועראהאוס–ייעוד
הזהותהיהודיתעלרקעהשואהוקידוםההסברההישראלית.

מבוגרים2בנינוער,10–מס' משתתפים 
$1400–סה"כ עלות למשתתף 

הקטנתעלותמשתתף–מטרת התמיכה 
₪8,000-ע"יהוועדהסה"כ התמיכה המומלצת 


 דולי זורניצר –משלחת מחול ייצוגית  .3

  מנהלתמהמרכזלמחול דוליזורניצר–מציג הבקשה לתמיכה 
 סין)מקאו(  –יעד 

 וישראלבפסטיבלמחולבינ"לייצוגשוהם –ייעוד 
 רקדניםומלווהאחד16 –מס' משתתפים 

  ₪8575 –סה"כ עלות למשתתף 
 הקטנתעלויותמשתתף –מטרת התמיכה 

₪4,000–ע"יהוועדהסה"כ התמיכה המומלצת
 

 קבוצת כדורגל הירדן .4
 מנהלהקבוצה אביתורג'מן –מציג הבקשה לתמיכה 

צ'כיה/פראג–יעד
.2013ספורטקהילתי,כדורגלחובבים,טורנירבינ"ל,נתמכובשנת–ייעוד 

מבוגרים.5בנינוער,5–מס' משתתפים
₪4,400–סה"כ עלות למשתתף 

רישום+ציוד–מטרת התמיכה 
₪2000–סה"כ התמיכה המומלצת 




 מועדון הכדורגל מכבי שוהם .5
יוסיבןחיים–מציג הבקשה לתמיכה

ספרד/לורטדהמר–יעד 
טורנירכדורגלבינ"ל,קבוצותמרחביאירופה–ייעוד 

מבוגרים.3בנינוער,15–מס' משתתפים
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₪4,200–סה"כ עלות למשתתף
מלווהנוסף–מטרת התמיכה

₪2000–סה"כ התמיכה המומלצת


 משלחת שחייה "מכבי זה בטבע שלי" .6
מנכ"להעמותה. יובלבןזאביו"רהעמותהועיריתברקן-מציג הבקשה לתמיכה

 לונדון –יעד 
יצירתקשרים, אליפותאירופהבשחייהלשחיינימאסטרס,ייצוגשוהם –ייעוד 

עםנבחרותאירופאיות.
 בוגרים/מבוגרים17 –מס' משתתפים 

 ₪  6,500 –סה"כ עלות למשתתף 
 הקטנתעלויותמשתתף –מטרת התמיכה 

 ₪ 2000 –כה המומלצת סה"כ התמי
 

 .  התעכבעקבשהותר'השבטאיתןמרטוןבחו"ל -  משלחת הצופים   .7
משלחתשלחניכיכיתהח'למחנהבינלאומיבדנמרק.

מדריכים.סה"כעלות9–ילדים.מספרמלווים65-מספרמשתתפיםכ
₪.5000-6000-למשתתף

₪.3,000–סה"כסכוםהתמיכההמומלץע"יהוועדה


זהלאבסדרשההוריםעצמםצריכיםלממןאתהוצאותהמלווהשאלבז:

תמיכהמועטהמאוד.יפרח:.א


זהמעט.₪4,000קבוצותשנותנותלשוהםערךמוסףלתתא.יפרח:


ממליץלהגדילאתתקציבהתמיכותהכוללכמובמלגות.יו"ר:


₪.100,000-להעלותל₪50,000במקוםי.לוי:


ישאפשרותלהוסיף?א.משיח:


.בתקציבהמילואיםתחליטוי.שטרסברג:


₪.150,000עלוצרכיםשלעוד₪1,200,000-הבאנותוספתשללמעלהמי.שטרסברג:


ומשלחתהשחייהמכבישוהםזה5מועדוןכדורגלמכבישוהם,סעיףד.זביב:
-ולצופיםלהעלותל₪4,000-ל₪2,000-נעדכןמ6י,סעיףבטבעשל
₪.9,000


₪.60,000למשלחותעומדעלהמועצהכלתקציביו"ר:


₪.4,000-ל6,5אזנכפילרקלסעיףי.לוי:


ומשלחתהשחייהמכבי5מחליטיםשמועדוןכדורגלמכבישוהם,סעיףיו"ר:

₪.4,000-ל₪2,000-נעדכןמ6סעיףשוהםזהבטבעשלי,
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משלחתמאוד₪.9,000-ל₪3,000-משלחתהצופים,ממליץלהגדילמ
בנינוערותשעהמדריכים.איןפרופורציהבהחלטותהוועדה65גדולהשל

ביחסלגודלהמשלחותוכמותהמלוויםוהמדריכים.
אולטובתהנחותעיקרוןהתמיכהשעלותהמלוויםלאתיפולעלהילדים

למשתתפים.
₪10,000סה"כתוספתתמיכהלמשלחות




 
 

 מחליטים פה אחד
 

 לאשר תמיכות לפי הפירוט הבא :
 
 

  .₪ 12,000 –אולפנה וישיבת שלהבת 
  .₪ 8,000 –יחידת הנוער חמש 

 .₪  4,000 –משלחת מחול יצוגית , דולי דורניצר 
 .₪  2,000 –קבוצת כדורגל הירדן 

 .₪ 4,000מועדון כדורגל 
  .₪  4,000 -משלחת שחייה, "מכבי שוהם זה בטבע שלי"

 .₪  9,000 –משלחת הצופים 




 לסדר היום: 8סעיף  
 

 ועדת שמות והנצחה
 

.10.4.16מבקשלאשרפרוטוקולועדתשמותוהנצחהמיוםיו"ר:
שלהגב'מניהתרומהמעזבונה–חנוכתגןהנצחהלחלליהשואה .1

 ברגרז"לשנוצלבשיתוףעםביתהכנסת"היכלמשה"בשכונהה'.

קריאתשצ"פעמקאילוןפינתצורןבשכונתרקפות,גן–גןרקפות .2
 רקפות.

 
 

 מחליטים פה אחד
 

  10.4.16לאשר פרוטוקול ועדת שמות והנצחה מיום 
 
 




 לסדר היום: 10סעיף  
 

 חמש. מינוי נציג הציבור בדירקטוריון
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מבקשלמנותאתמרזאבשוורץבמקוםהגב'גילהגרונדמןכדירקטוריו"ר:
מטעםהציבורבחברההעירוניתלתרבותנוערוספורט.




 מחליטים פה אחד
 

לאשר מינוי מר זאב שוורץ במקום הגב' גילה גרונדמן כדירקטור מטעם 
 .)חמש( בע"מ הציבור בחברה העירונית לתרבות נוער וספורט

 



 לסדר היום: 11סעיף  
 

 החלפת חבר בוועדת תחבורה
 
 

מבקשלמנותאתמריצחקליכטרמןבמקוםהגב'יעלדהןכחברבוועדת:יו"ר
תחבורה.





 מחליטים פה אחד

לאשרמינוימריצחקליכטרמןבמקוםהגב'יעלדהןכחברבוועדתתחבורה.
 







 תמה הישיבה
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:ריכוז החלטות


 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

 22.3.16מיום3/2016לאשרפרוטוקולישיבתמליאהמספר - אישורפרוטוקולים 1

 22.3.16א'מיום3/2016לאשרפרוטוקולמליאהמספר -

 12.4.16אישורפרוטוקולמליאהטלפונימיום -

הארכתתגבור 2
 השמירהבמוס"ח

ומעונותעדלסוףשנתלאשרהשתתפותהמועצהבאבטחתמוס"ח -
 ובכפוךלהמשךהסיבסודמהמדינה31.6.16-הלימודים

לאשרעדכוןתקציבשוטףבכפוףלתיקוןסכוםהחזרההלוואהלתאורת -עדכוןתקציבשוטף3
₪550,00במקום₪400,000הלדבסך

ביטולהפקעתקרקע9
במע"רהדרומיעבור

תחנתכב"ה

 חלקה6888בגוש118לביטולההפקעה,חלקממגרשלאשרבקשתכב"ה -

שנתיים ,מותנהבהסכםלהתחילבהקמתתחנתהכיבויתוך26
ולהעתיקאתהמבנההקייםמר"חהחבלפינתאיילוןלמבנהזמני

חלופהיבדוקבמגרשהמיועדתוךשנהבמקבילמהנדסהמועצה
בא.תלבדיקתהיתכנותלמגרשחלופיאפשריתמולכב"ה


אישורהמלצתועדת12

תמיכותמקצועית
להתקשרותבין

המועצהוהחכ"לעם
אגודתמכבישוהםזה

בטבעשלילהפעלת
חוגיטניס.

 לאשרהמלצתועדתתמיכותמקצועיתלהתקשרותביןהמועצה -

עםאגודתמכבישוהםזהבטבעשלילהפעלתחוגיטניס.והחכ"ל

משרת40%מנהלמחלקתבינויותשתיות.100%לאשרעדכוןתקןכ"א: -עדכוןתקןכ"א4
משרהלמועדוןביתהגמלאיורכז160%סטודנטסיירשיטורקהילתי.

מועדונית.


 עדכוןתקציבשוטף)מפעלהמיםוהביוב( -מפעלהמיםוהביוב5

קבלניות/שטיפתאתהתקציבהשוטףלעבודות₪אלפי87-להגדילב
קוויביוב.

.560,564אישורתב"ר -

.621,604,557,620,556,468,618אישורתב"רים -תב"רים6
לאשרתמיכותלפיהפירוטהבא: -ועדתקשריחוץ7

₪.12,000–אולפנהוישיבתשלהבת
₪.8,000–יחידתהנוערחמש



                          

 
                          

20 
 

₪.4,000–משלחתמחוליצוגית,דולידורניצר
₪.2,000–קבוצתכדורגלהירדן

₪.4,000מועדוןכדורגל
₪.4,000-משלחתשחייה,"מכבישוהםזהבטבעשלי"

₪.9,000–משלחתהצופים


10.4.16לאשרפרוטוקולועדתשמותוהנצחהמיום -ועדתשמותוהנצחה8
מינוינציגהציבור10

בדירקטוריוןחמש
לאשרמינוימרזאבשוורץבמקוםהגב'גילהגרונדמןכדירקטורמטעם -

הציבורבחברההעירוניתלתרבותנוערוספורט)חמש(בע"מ.


החלפתחברבוועדת11
תחבורה

במקוםהגב'יעלדהןכחברבוועדתלאשרמינוימריצחקליכטרמן -
 תחבורה.

 











----------------------------------------------
דודיזביבגילליבנה

מנכ"להמועצהראשהמועצה
 
 



 

 
 


