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יו"ר: 









א.טל :

יו"ר :



ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההחגיגיתלקראתהשנההחדשה.
מאחלשנהטובה. 
אנונפגשיםאחתלחודש,דניםועושיםלמעןהתושבים.פעלנובהרמוניה
ואחדותבמטרהמשותפתבמהלךהשנההיוצאתועםסיפוקגדולמהביצועים .
מודהלכלחבריהמליאהבאופןאישי,לאמובןמאליושאתםמגיעיםלישיבות
ותורמיםמזמנכם.האחריות,הדילמותופניותהציבורשאתםחוויםלאפעם
אינןפשוטות.מעביראתהערכתילמשפחותעלההיעדרותהרבהמהביתועל
כלהזמןשמוקדשעלידכםבישיבות. 
מאחללמדינתישראלשנתשלום,ביטחון,שגשוג,פריחהוכלכלהבצמיחה. 
מחזקאתידיממשלתישראל,שריהממשלהוכנסתישראלבהצלחהבשנה
החדשה. 
מחזקאתידיהצוותהמקצועיבשנההחדשה. 
נכיריועמ"שחדש,מרארזטל,שיחליףאתעו"דשיכהן .
מגיעלמשרדשביטבראוןממשרדולדמןסומך.מתגוררבירושלים. 
מודהלעו"דשיכהןעלשרותמקצועיויעיללמועצהבמהלך3השנים
האחרונותומאחלהמשךהצלחהבדרכו.שי,עו"דותיקמיומןומנוסה,סמוך
ובטוחשיצליחבכלמעשהידיו. 
אנוחוגגיםכמנהגנויוםהולדתלחברנומרשימיאלבז,מאחלמזלטוב .
 



סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקולים
יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולמישיבתמליאהמיום26.7.16ופרוטוקולטלפונימיום
29.8.16. 
 

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה  7/2016מיום 27.9.16
לאשר פרוטוקול מליאה טלפוני מיום 29.8.16
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סעיף  2לסדר היום:
דוח כספי שנתי – מועצה .2015
יו"ר:

דוחכספימבוקרע"ימבקרמשרדהפנים,מרשלמהרחמים.הדוחאושר
במליאהבסוףמרץ. 
היוםמובאלאישורהדוחהסקורעלידירואההחשבוןמטעםמשרדהפנים. 
בהתאםלהנחיותמשרדהפנים.איןשינויבנתונים. 
מודהלגזברהמועצה,מרישראלשטרסברגוצוותו,עלשמירהעלהאיזון
התקציבי.לאמובןמאליולנהלמחזורשל130,000,000₪ולסייםבאיזון
תקציבי.תקציבשמורכבמהרבהפעולותקטנותוהיכולתלחזותמראשולחשב
נכונה,מובילאותנולאיזוןתקציביולזכיהבפרסניהולכספיתקיןמטעם
משרדהפנים. 
גאהלעדכןשגםהשנהזכינובפרסעלניהולכספיתקין.לפניכשבועזכינואף
לקבלאתהפרסותעודהמשרהפנים,מראריהדרעי. 
השנההשתתפובטקספחותרשויות,לאורהפרמטריםהחדשיםשהוכנסו
למבחניהזכאותדברשהקשהעלחלקמהרשויותלקבלאתהפרס. 










מחליטים פה אחד
לאשר דוח כספי שנתי – מועצה . 2015

סעיף  3לסדר היום:
דוח כספי חצי שנתי – מועצה  2016

יו"ר : רבעוןשניהסתייםבעודףשל740,000₪.בדרךכללברבעוןהראשוןהמועצה
מסיימתבהפסדוברבעוןהשנימסיימתבפלוס.השנההפלוסיותרגבוה,עם
זאתישירידהבהכנסותמארנונה. 

י.לוי : למה? 

יו"ר : נובעממספרגורמים:הנחתעבודהשיצטרפונכסיםמגבייהבמחצית
הראשונה,דברשלאקרה.מרכזמסחרי–שוהםמרקטודירותנוספותבשכונת
כרמיםשנדחולמחציתשנייה.נתוןזהמתייחסגםלנכסיםבאזורהתעשייה.
חודשאחדאיחורבאכלוסמרלו"גשופרסל(נכנסובפברוארבמקוםינואר)בא
לידיביטויבהכנסהשלאלפישקליםכ-300,000₪-חצימהסטיהבדוח. 
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י.שטרסברג:לאעמדנוביעדיהארנונהבגללהעיכובבאכלוס,בנוסףאנובוויכוחיםעםבעלי
נכסיםשאוכלסו,כגון:מרלו"גקופתחוליםוזוהסיבההעיקריתלירידה
בשעוריהגבייה. 

יו"ר : נקווהשנסייםבאיזוןגםבשנהזו. 


מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר דוח כספי חצי שנתי – מועצה . 2016



סעיף  4לסדר היום:
תקציב מילואים  2016

יו"ר : עלבסיסהדוחהחצישנתי,אנומבצעיםעדכוןבתקציבמילואים,אשר
מסתמךעלנתוניהביצועלארקבצדההכנסות,אלאגםבצדההוצאות.
מדייקיםפעולותאלהבמטרהלהוביללאיזוןתקציבי .

י.שטרסברג:תקציבהמילואיםמתבססעלביצועבפועלשלהדוחהכספיהחצישנתי .
 השינוייםהעיקרייםשנעשו: 


 .1שכר: 

.2
.3
.4
.5

 הסכמישכרבסקטורהציבורי(מנהליים,מח"ר,פסיכולוגים,מענקח"פ). עדכוןשכרמינימום . ביטולעדכוןשכרבכירים. פרישתעובדים.(מנהלתשפ"ח)חוזים:הסכמיםחדשיםעפ"יתוצאותמכרזים(גינון,גביה).בחלקמהמקרים
נלקחבחשבוןמראש .
פירוקהיחידההסביבתית .
הטמנתגזםבאספיבמקוםבחירייה .
מבוססעלדו"חביצועלתקופה.1-6/16


הכנסות:
 .1בארנונהלמגוריםעיכובבאכלוסבמבנימגוריםמולהתחזיתבכרמיםואימימוש

תוספתהכנסהחזויהכתוצאהמהעיכובבמדידותבארנונהמנכסיםאחרים,
מחלוקתמשפטיתלגביגובההארנונהעםשופרסלוקופתחוליםכללית.

 .2שירותים מקומיים:פירוקהיחידההסביבתיתמ–1.8.16(.)144
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קיטוןהכנסותמתברואה.קיטוןבהשתתפותק.ע.פ.בוועדההמקומית,הקיטון
משמשלתוספתתב"רא.א.הבמה.


 .3חינוך:תוספתלהנגשהממשרדהחינוך.תוספתהכנסהלתיכוןכנגדתוספת
הוצאה.התוספתבתיכוןלאורעדכוןשכרמורים.

 .4הכנסות שונות:תוספתהכנסהמשכרויותבעיקרקופ"חמכבישירותי
בריאות.


יו"ר:

הכנסותמהשכרהשלקומהשנייהבמרפאתמכבי23,000₪לחודשלאכולל
ארנונה. 

י.שטרסברג :מדוברעלמעטפתהמבנהבלבד. 
א.פאהן:

ומרלוגקופ"חרוציםלשלםכ-900,000₪,אבסורד. 

יו"ר:

קופתחוליםנהניתממעמדשלמלכ"רשפוטראותהמ-66%ממיסויעיעוני
ביןאםארנונהאוהיטלהשבחה.למעלהמשנהקיימתמחלוקתביננולגבי
שיעורהארנונה.לטענתנוהפטורחלעלמרפאותובתיחוליםולאחלעל
משרדיםומרלו"ג .

א.אלטלף:

איךישלהםמלכ"ר? 

י.שטרסברג :ישלקופותחוליםפטורמקדמתדנאמארנונה,השאלהמהחוסהתחת
הפטור,האםגםמחסניםומשרדיםאורקמרפאות. 
יו"ר:

יכוללהיותשנגיעלביתמשפט.הםהפסידובערייתתלאביב,נעדכןבהמשך
מהיעלהבגורלהמשאומתן. 

י.שטרסברג :עםשופרסלהגענולהסכמה-משלמיםעלמרביתשטחיהמשרדיםארנונה
ועלשטחהמרלוגלפיגובה6קומות. 
י.לוי:

מיאלהאנחנו? 

י.שטרסברג :אניכמנהלארנונהויועמ"שרוויתברעם,במסגרתועדתערראשראישרה
בישיבתההאחרונה. 
א.פאהן:

עיקרהבעיהקרקעותשלאבוניםעליהןכ-70-80דונם. 

יו"ר:

באזורהצפונישלהישובאנולקראתהוצאתהיתריםעלמגרששחולק
לארבעהפרויקטיםשונים(קבוצתרכישה)מגרששל30דונם.בנוסףמגרש
שלנחושתן,2מגרשיםבגודל60דונם,הגישותב"עמקומית,זהלמעשה
סוגראתהשטחהצפונילמעטאזורהתעשייה. 

א.פאהן:

גםמגרש11.(חגיםנחלים)? 
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י.ירקוני:

גםמגרש18,חלקשלאולמיאריא. 

א.פאהן:

כלמגרשכזהבסדרגודלשלכ-60דונםמשמעו,כ-4,000,000₪הכנסה
מארנונה. 

יו"ר:

אפילויותר.כלהשטחשמרפאהןמחשבהםשטחיםשלאנבנועליהם.
ארנונהלאמגוריםכ-18,000,000₪.מאזורתעשייהצפוניכ--12,000,000 

א.פאהן:

גםמגרשים5ו7-לאהגישותכניות. 

יו"ר:

בשלביפיתוח. 


הוצאות:
 .1הנהלה וכלליות:קיטוןבהוצאה,כתוצאהמקיטוןבהוצאותבשכר
 .2שירותים מקומיים:פירוקהיחידההסביביתמ–.1.8.16קיטוןבהוצאותשכר
והעברהחלקיתלקבלניות.איושמאוחרשלמשרותבשכר.הקטנתבהוצאות
הטמנהכתוצאותמהטמנהבאתרסמוך.הקטנתאיגודעריםלכיבויאשכתוצאה
ממעברלרשותמקבלתמענק.תוספתהוצאותחשמלבשכונתכרמיםואזור
תעשיהצפוני.
הערה:הוצאותהשמירהלאקטניםבשנת.2016ישנןהוצאותחדפעמיות.רכב
ליסינגשהמועצהמחויבתבהחלפתהמנוע(.)40תביעהשלחברתהשמירה
ששמרהבתקופתהחירום( .)30
 .3חינוך :תוספתבשכרשנובעמתקצובחסרבתקציבהמקוריופרישהשלעובדת
ותיקהכלולבתוכוהסכמישכר.תוספתבעבודותקבלניותבבתיהספרעםחברת
האחזקהוחברתהשמירה.
 .4תרבות:מימוןכלינגינהלבי"סמנגןובהגדלתהשתתפותלחמשעבורתכנית
דילר.



מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר תקציב מילואים .2016







סעיף  5לסדר היום:
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תב"רים.
יו"ר:
.1

.2

.3

.4

 
שביל אופניים  -עמק איילון ()557:עפ"יתוצאותהמכרזנדרשתתוספתבסךשל
600אלפי₪ לביצועשבילהאופנייםבעמקאיילון.סה"כתקציבהפרויקטמתעדכן
לסךשל4400אלפי .₪
המועצהצפויהלקבלמימוןממשרדהתחבורהלפרויקטזה.כדילקדםאתהפרויקט
מוצעלעדכןבשלבזהאתהתב"רממקורותיההעצמייםשלהמועצה.
מקורותמימוןלתוספת:היטלסלילהומדרכות-300אלפי.₪ק.ע.פ.-300אלפי .₪

תוספתתקציביתלתב"רנדרשתכתוצאהמתוצאותהמכרז–תוספתשל
11.8%וכןתמריץעידודעלעמידהבלוחזמניםבסךשל200,000₪.תמריץ
העידודבאבכדילמזערנזקיםלנהגיםומפגעירעשלשכנים.הפרויקטהוגש
במקביללסיועתקציבילמשרדהתחבורה,במידהויאושרנקזזמהתקציב. 


א.א .הבמה ()584:לעדכןאתתקציבהפרויקטלסךשל6,200אלפי.₪תוספתבסך
700אלפי.₪מצ"במאזןפרויקטמעודכןממנהלהפרויקט .
מקור מימוןלתוספת:ק.ע.פ.–510אלפי₪וכן190אלפי₪.
הערה:בתוכניתהפיתוחתוקצב5,500אלפי.₪תוספתהמימוןהיאמהקטנת
השתתפותבתקציבמק.ע.פ.עבורהוועדההמקומיתבשנת .2016

אנובעיצומושלהפרויקט,בשלבעבודותהפנים.נמצאיםבלוחזמניםלחוץ
לאורמועדוןהמינויים. 
חלקמתוספתהתקציבבסך200,000₪בגיןבונוסשנכללבמכרזוחריגה
מהקצבמערכותהבמההגברהוהתאורה. 
בהמשךלישיבתהנהלה,נבדקוהעלויותע"יהצוותהניהוליוהוקטנההעלות
שלהצוגיםומערכותהסאונדל-600אש"ח.התווספו150אש"חב.צ.מכמו
כןהועברהתרומהראשוניתבסך190אלפי₪ממשפחתבנטטה.הובטחה
תרומהנוספתבמעמדחנוכתהפרויקט. 


מבנה יביל בתי ספר ()643:תקציבלמבנהיבילבסך70אלפי₪ע"ימשרדהחינוך.
משרדהחינוךנענהלבקשתהמועצהלהעמידמבנהעבוררבדים.מקורהמימון:
משרדהחינוך.

תרומה – בית כנסת חב"ד ()644:עמותתביתכנסתחב"דפנתהלקרן
א.ספראלקבלתתרומהלהרחבהושדרוגביתהכנסתבקריתא.ספרא.הפניה
נתמכהע"יהמועצה.הקרןאישרהתרומהבסך$50,000והעבירהאותםלחשבון
המועצה. 

 מצורףהסכמותלמתןתרומה–לפיסעיף9לנוהלתרומותלאישור.  
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א.פאהן:

יו"ר :


באיזהשיטהמעביריםלהם? 
עפ"ינוהלתרומות.קיבלנואתהתרומהעבורהעמותה. 



 .5ביצוע מפרץ הורדת תלמידים בי"ס אבני החושן (:)645השתתפותמשרדהתחבורה
במימוןביצועמפרץהורדתתלמידיםבאבניהחושן.אומדןעלותשלהפרויקט–
90,000.₪השתתפותמשרדהתחבורה()70%:63,000.₪ק.ע.פ.()30%:27,000 .₪

 .6עבודות פיתוח בבית עלמין בית עריף( :)646מצ"בהסכםשאושרבמליאתהמועצה
ונוסחונבדקע"יהיועץהמשפטישלהמועצהעםאגודתמושבביתעריף.האגודה
תרחיבאתביתהעלמיןותכשיר100חלקותעבורנפטרישוהם.המועצהתשתתף
במימוןעבודותהפיתוחבסך491,900.₪המועצהתשלםאתהתמורהב-2
תשלומיםשווים.תשלוםראשון60יוםממועדהחתימהוהתשלוםהשניבמרץ.2017
מקורהמימון:ק.ע.פ .


הסכםעקרונותשהובאלאישורהמליאהבעברעםועדאגודהביתעריף,
לקבוראתמתישוהםבביתהעלמין. 
ההסכםאושרגםבמליאתהאגודההשיתופיתביתעריף.למרבההצערכבר2
תושביהישובנפטרוונקברובביתעלמיןזה. 
באמצעותההשתתפותהכספיתשלהמועצהבגיןעבודותהפיתוחוהכשרת
החלקות,הסיכוםשנממןאתעלותעבודותהפיתוחבעלותשל4191₪
לחלקה(מתומחרעפ"יתקנותשרותיקבורהלמועצותדתיותלחלקות
בחיים) .

א.אלטלף:  האםאנוכחברימועצהלאיכוליםלקבועשבניזוגיקברואחדמעלהשני
כמדיניות? 

למעשהבן/תזוגשירצהלהיקברלידהבן/תהזוגלאיוכלולהיקבריחדאלא
יו"ר:
אםיודיעומראש.ההצעהשנודיעלאלמן/נהשישלבצעהסדרקבורהמראש. 

א.אלטלף : צריכהלהיותמדיניות,בניזוגחייביםלהיקברבקברשלזוגבקומות,אחד
מעלהשני. 

א.כהן :  למה?אתהלאיכוללהכתיבלהם. 

יו"ר :  אםביתהעלמיןהיהשלנו,יכולנולעשותתקנוןלביתהעלמין.כאןישפול
שהמועצהקונהעבורתושביהבחייםחלקות.איאפשרלהגידלתושבשאנו
לאמייעדיםלוחלקה,אלארקאתהחלקהמעל. 

א.פאהן : ההצעהשהאלמן/נהיודיעומראששהםמעונייניםלהיקבריחדבכדישנוכל
להיערךבגובה .
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יכוללהיותשבעלצעיראואשתומתחתניםבשנית .

יו"ר:

א.פאהן :נכון.אבלבכלמקרהעדיףשההכנהתעשהאםוכאשרהאישהתלךלעולמה. 

א.אלטלף :לעשותאתמקסימוםההכנות. 

א.כהן : אםמשהואנפטרצעיר/האפשרלהציעלבן/תהזוגלקנותאתהחלקהבאותו
רגע,למהלהחליטעבוראנשיםאיךלהיקבר? 
 למהביתהעלמיןשלנולאמתקדם? 

א.אלטלף :ביתהעלמיןשלנולאמתקדם,עלאחתכמהוכמהשישלמקסםאתהחלקות.
החלקותבחדידנגמרומהרויש20מקרימוותבממוצעבשנה .

א.כהן : משוםשהוריםלתושביהישובמגיעיםלגורלידהילדים.אנילאחושבשצריך
להחליטלאנשים,אנחנונכנסיםלענייניםהלכתיים. 

א.אלטלף :הלכתינגמר.היוםקובריםבמבניםבטרסות. 

א.כהן : אבללמהלחייבאנשים? 

א.אלטלף :כיזההמינימוםשאפשרלשמראתהקרקע. 

א.כהן : אפשרלבצעקבורהכמובמודיעין.פלטותעםאבניםוישחולביןקברלקבר. 

א.אלטלף :אנחנומדבריםעלאותודבר,קבורהבתוךהאדמהולאלגובה. 

יו"ר : מודיעיםלקברןמראשלהכיןקבורהכפולה.ולהודיעלאלמן/השהחלקה
שלהםמעלולאיוכלולקבלחלקהנוספתמתוך100חלקות. 

א.כהן : אפשרלהציעמראשלרכושבאותורגעחלקה. 

יו"ר : עלפיההסכםעםאגודתמושבביתעריףיידרשתשלוםבגיןהחלקהשמעל
בסךכ-5,000₪. 

א.אלטלף :לגיטימי,זהבסדרגמור. 

א.כהן : תושבמודיעיןמשלם25,000₪עלקבורהותושביחוץמשלמים50,000₪. 

יו"ר : עפ"יההסכםצריכיםלשלםתמורהבשתיתשלומיםשווים,האחדתוך60יום
מחתימהעלהתב"רוהתשלוםהשנימרץ2017. 

א.פאהן :צריךלחשובאיךלקדםאתביתהעלמיןשלנובאזורתעשייה. 
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יו"ר:





א.פאהן:

יו"ר :





א.פאהן:

יו"ר :


אני,יעקבירקוניויועמ"שערכנוישיבהבמשרדהדתותאצלראשאגף
הקבורהכחלקמתהליךאישורתב"ע.הבהירוכימדיניותהמשרדלאלפתוח
חלקותקבורהחדשותולמרותזאתהבינואתהיתרוןהתכנונישלשוהםשל
השטחהמתוהצמידותלביתהעלמיןהגדול.אנואמוריםלהתקדםמול
מועצתבתיהעלמיןברשותצביהנדל. 
נתאםעימופגישהבהשתתפותמרפאהןכנציגנובמועצתביתעלמיןברקת. 
למהצריךלעבורועדהמחוזיתאםהשטחכברהוגדרכביתעלמין? 
הםהודיעושהתוכניתטעונהאישורשר.התעלמומהסטטוסשאזורתואם
תמ"מ.נאחזיםבשינויהתמ"משאנויזמנווהוועדההמחוזיתכברהפקידה
במועצההארציתלשינויהשטחמעתודהלביתעלמיןלתעשייה.ביקשנו
מהמועצההארציתלהשאיראתהשטחעםהתב"עההיסטורית,סבירשיהיה
דיוןנוסף.לאחרהפרסוםלהפקדהנוכללהגישאתעמדתנו. 
במשרדהדתותטענוכיישלנושתיבקשות,והנתיבהמהירלהגיעלחלקות
קבורהזהעםעמותתביתעריףלאורביתהעלמיןהקיים. 
היינוגםבמשרדהפניםאצלהרפרנטיתהארציתבנושאהקבורהוהבינהשנכון
לעשותכך,אבללארוציםלדרוךעלמועצתבתיהעלמין,כאילואנומקימים
ביתעלמיןבוטיק.בעצםהםרוציםאתהעזרהשלנולהקמתביתהעלמין
הגדול. 
 למיכפופהמועצתביתהעלמין? 
למשרדהדתות. 

מחליטים פה אחד
לאשר התב"רים הבאים:



 .1שביל אופניים  -עמק איילון ()557:תוספתבסךשל600אלפי₪ 
מקורות מימון לתוספת:היטלסלילהומדרכות-300אלפי .₪
ק.ע.פ.-300אלפי .₪
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס:4400אלפיש"ח 
 .2א.א .הבמה ()584:תוספת850אלפי₪.
מקור מימון לתוספת:ק.ע.פ .
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס6,350 :אלפי ₪
 .3מבנה יביל בתי ספר ()643:70אלפי₪מקור מימון:משרדהחינוך. 
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס:70אלפי₪ 
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 .4תרומה – בית כנסת חב"ד ()644:185,860₪מקורמימון:תרומהקרןספרא
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס185,860₪. 
וכן הסכמות למתן תרומה – לפי סעיף  9לנוהל תרומות.
 .5ביצוע מפרץ הורדת תלמידים בי"ס אבני החושן (:)64590,000₪
מקור מימון:משרדהתחבורה:63,000 .₪
ק.ע.פ:27,000 .₪
סה"כ יעמוד התב"ר90,000₪ 

 .6עבודות פיתוח  100 -חלקות בבית עלמין בית עריף( :)646491,900₪
מקור מימון :ק.ע.פ 
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס ₪ 491,900


סעיף  6לסדר היום:
מחיקת חובות מספרי המועצה – חובות אבודים
יו"ר:

מביאיםלאישורמחיקתחובותבספריהמועצהכוללשמותהחייבים.בהתאם
לנוהלמחיקתחובותאנוחייביםלהביאלאישורמחיקהלמליאתהמועצה
לאחרדיוןבוועדתהנחותנזקק. 
12בקשותלמחיקהשהיווצרותםביןהשנים1997-2006מכלמיניבעליעסקים
שפשטורגלאונעלמוופעלובתחוםהשיפוטשלמועצתשוהם. 
נעשוניסיונותאיתורוגבייהשעלולאמעט,המלצתהוועדהלמחוקאת
החובות. 




 


א.אהרון :מהסכוםהמחיקה? 

י.שטרסברג:סכוםנומינליכ-1,000,000₪. 

יו"ר : החובנגררמשנהלשנהומופיעבספרים . 

י.שטרסברג:חובותעודמתקופתהקמתהישובבמשך20שנים. 


מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר פרוטוקול מחיקת חובות מיום  28.6.16וכן מיום . 5.9.16




סעיף  7לסדר היום:
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ועדת תרומות
עפ"ינוהלתרומותהחדש,אנונדרשיםלהודיעשנתקבלהתרומהמקרןספרא
בסך$50,000לטובתבי"כחב"ד.ועדתהתרומותממליצהלראשהמועצה
לקבלולאשרתרומהזו.

יו"ר:

מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר פרוטוקול ונוהל ועדת תרומות מיום 13.9.16




סעיף  8לסדר היום:
ועדת תמיכות מקצועית.
יו"ר:

.1
.2

.3

.4

.5



מועדב'שלהתמיכות,ועדתהתמיכותהמקצועיתדנהבכלהבקשותשלא
הספיקולהגישאתהמסמכים. 

קשת שהם :עמותתקשתשהםהשלימואתכלהמסמכיםהחסרים.
לאורכךועדההתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהבסך15,000.₪ 

מדרשת שהם:מדרשתשהםהגישהבקשהלאבמועד.הושלמוכלהאישורים
הנדרשים.ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשראתהשריון:תמיכהישירה
בסך5,000₪+תמיכהעקיפהבשווי5,000.₪

בי"כ אחדות ישראל:עמותתביה"כאחדותישראלהשלימואתכלהמסמכים
החסרים.לאורכךועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהבסך10,000
.₪

בי"כ זכור לאברהם:נשלחמכתבלביה"כזכורלאברהםבתאריך1.9.16להשלמת
אישורניהולתקין.טרםהתקבלהאישור.לאורכךועדתהתמיכותהמקצועית
ממליצהלשרייןתמיכהלעמותתביה"כזכורלאברהםבסך10,000₪אשריוקפא
עדקבלתאישורניהולתקיןולאיאוחרמיום.31.12.16

בית כנסת נר ברוך:עמותתביה"כנרברוךהשלימואתכלהמסמכיםהחסרים.
לאורכךועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהבסך10,000.₪עםזאת,
בהתאםלהחלטתהנהלתהמועצהביום7.6.16לאלדוןבאישורההקצאהבשלאי
עמידתהעמותהבתנאיההקצאה.מענקהתמיכהיוקפאעדלקיוםתנאיהסכם
ההקצאה .
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 .6עמותת השחמט:עמותתהשחמטהגישהבקשהלתמיכות.2016העמותההחלהאת
פעילותהבשנת2015ולאורכךטרםקיבלואישורניהולתקין.עמותתהשחמט
קבלהתמיכהבשנת.2015ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרלעמותת
השחמטתמיכהבשנת2016בסךשל5,070,₪וכןתמיכהעקיפהבגיןשימוש
העמותהבחדרבכותרהפיס .

 .7עמותת קשר שהם:נשלחמכתבלקשרשהםבתאריך1.9.16להשלמתאישורניהול
תקין.טרםהתקבלהאישור.לאורכךועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלשריין
תמיכהלעמותתקשרשהםבסך10,000₪אשריוקפאעדקבלתאישורניהולתקין
ולאיאוחרמיום31.12.16.

 .8עם ישראל אחד:
א .נשלחמכתבלעמותתיחיעםישראלבתאריך1.9.16להגשתבקשהלתמיכות.
היוםהתקבלההבקשהכוללכלהמסמכיםהנלווים.ועדתהתמיכותהמקצועית
ממליצהלאשרתמיכהעקיפהבשווי5,000₪לעמותתעםישראלאחד.
ב .בהתאםלדרישתהמועצהתעבורהעמותהלמבנהיבילברחובתמרלתקופה
זמניתבמסגרתנוהלתמיכות(תמיכהעקיפהלשימושבמבנה)יבוצעבנוהלמלא
בהתאםלחוזרמנכ"ל.
ג .העמותהתישאבכלהוצאותהתפעוללרבותחשמלומיםוכןבעלויותביצוע
עבודותהפיתוחהנדרשוהתאמתהמבנה.
 .9עמותת "שחף":ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהבסך15,000₪
לעמותת"שחף".

 .10ארגון פעמונים:ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהעקיפהבשווי
2,000₪בהעמדתחדריםבמועצהלצורךהרצאות.

 .11יד שרה :ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהלעמותתידשרהבסך
15,000₪.מתוךסכוםזהיועברו5אלפי₪ישירותלפעילותהסניףהמקומיבשהם
לצורךתחזוקה.

 .12גן אחר:ועדתהתמיכותהמקצועיתממליצהלאשרתמיכהבסך10,000₪לעמותת
גןאחרלצורךפעילותקהילתית.

 .13בית כנסת מעלות נתן:בי"כמעלותנתןהגישובקשהלתמיכותב-.20.9.16
לעמותהחסראישורניהולתקיןואישורמלכ"רממע"מ.לאורכךועדתהתמיכות
המקצועיתממליצהלשרייןתמיכהלעמותתביה"כמעלותנתןבסך10,000₪אשר
יוקפאעדקבלתאישורניהולתקיןולאיאוחרמיום.31.12.16

 בכלמקוםבומדוברבתמיכהעקיפה,מדוברבהעמדתמבנהלשימושכוללחשמל
ותחזוקה,נכללבתקציבהמועצה.
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מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום  22.9.16




סעיף  9לסדר היום:
חוק עזר לשהם -בעלי כנף.
יו"ר:





י.לוי :

יו"ר :


י.לוי :

ש.כהן :

יו"ר :

חוקשמסדיראחזקתעופותבעליכנףבמרחבהמוניציפליבישוב. 
אחרפרסוםברשומותיקבלתוקףונוכללפעולולהסדיר.עלכלאחזקהשלשני
בעליכנףומעלהיצטרכולקבלרישיוןשיותנהבתנאיםכגון:תנאיםוטרינריים,
דרישותניקיון,מניעתרעש. 
מטרדרציני. 
מטרדרעשותברואה.היומקריםבעברשאנשיםגידלובעליכנףלמטרות
עסקיות.אנומבקשיםלאשראתנוסחהחוקבטרםהפרסוםברשומות.ברגע
שהחוקיפורסםנוכללטפלבכלמישמחזיקמעל2עופותומעלהלקבלרישיון.
יעשהבפיקוחוטרינרי. 
האםיינתןאישורלשניבעליכנףומעלה? 
ככלשיעמדובקריטריונים. 
אנורשאיםלסרב.נכוןלהיוםישמספרתלונותשלמטרדירעשותברואה
וידינוכבולות. 


י.לוי : דרושפיקוחמידיולהקשות. 

יו"ר : אנועושיםסדרעםהחוק.אפשרלסרבלמתןרישיוןאולקבועשמותררק2 .


מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר חוק עזר לשוהם – בעלי כנף.
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סעיף  10לסדר היום:
מינוי חברים בדירקטוריון חכ"ל
יו"ר:


מבקשלמנותאתהגב'רקפתהברפלדגרנות,במקוםמררונןפרידמן.נדרשנו
להתאיםאתמספרהייצוגהנשיבדירקטוריון. 
הגב'רקפתהברפלדבעלתתוארשניומנהלתמשאביאנושבחברתטבע
ותושבתשוהם.בוגרתקןרסדירקטוריותשנערךבישוב.כמועצהלקחנועל
עצמנומחויבותלבוגרותהקורסלשלבאותןבדירקטוריוןהחברותהבנות.
מאחלבהצלחה.

מחליטים פה אחד
לאשר מינוי הגב' רקפת הברפלד גרנות כדירקטורית מטעם הציבור
בדירקטוריון חכ"ל.




סעיף  11לסדר היום:
בקשה לעדכון שכר בכירים למנכ"ל המועצה
יו"ר:



מבקשיםלעדכןשכרבכיריםלמנכ"להמועצה. 

י.לוי:

מנכ"למצוין.בתחילתהדרךהייתהליביקורת,אךמרזביבהוכיח 
אתעצמוועובדקשהמאוד. 

א.אהרון:

יו"ר:

מהזהעדכון? 



 

א.אהרון:

יו"ר :



עפ"ינהליהשכרכלמשרהשמאיישים,אנומעדכניםבמשרדהפניםשקובע
אתדרגותהשכרהמאושרות.בתחילתדרכואושרשכר85%משכרבכירים.
אחרשנתייםעלפיהכללים,ניתןלעדכןאתשכרול-90%משכרבכירים. 
 
מהה-100%שלנובשוהם? 
רמה3עד20,000תושבים28,527₪ברוטו. 

מחליטים פה אחד
לאשר עדכון שכר בכירים למנכ"ל המועצה.
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ריכוז החלטות :



מס'
1

החלטה

נושא
אישור פרוטוקולים

 לאשרפרוטוקולמליאה7/2016מיום27.9.16לאשרפרוטוקולמליאהטלפונימיום29.8.16
 -מחליטיםלאשרדוחכספישנתי–מועצה2015

דוח כספי שנתי – מועצה
2
2015
 3דוח כספי חצי שנתי –
מועצה 2016
 4 תקציב מילואים 2016
 5 תבר"ים

-

מחליטיםלאשרדוחכספיחצישנתי–מועצה2016

-

מחליטיםלאשרתקציבמילואים.2016
מחליטיםלאשראתהתב"ריםהבאים:
557:584:643:644:645:646
מחליטיםלאשרפרוטוקולמחיקתחובותמיום28.6.16
וכןמיום5.9.16.
מחליטיםלאשרפרוטוקולועדתתרומותמיום13.9.16
וכןמיום29.9.16
מחליטיםלאשרפרוטוקולועדתתמיכותמקצועיתמיום
 22.9.16
מחליטיםלאשרחוקעזרלשוהם–בעליכנף
לאשרמינויהגב'רקפתהברפלדגרנותכדירקטורית
מטעםהציבורבדירקטוריוןחכ"ל. 
מחליטיםלאשרעדכוןשכרבכיריםלמנכ"להמועצה. 

 6 מחיקת חובות מספרי
המועצה -חובות אבודים

-

 7 ועדת תרומות

-

 8 ועדת תמיכות מקצועית

-

 9 חוק עזר לשוהם – בעלי כנף
 10 מינוי חברים בדירקטוריון
חכ"ל
 11 בקשה לעדכון שכר בכירים
למנכ"ל המועצה

תמההישיבה. 




-



-











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