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יו"ר: 

ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה. 


ג.רבינוביץ :ראשיתמבקשלברךאתראשהמועצה,מרגילליבנהבמזלטובליוםהולדתו.
מאחליםאושר,נחת,שתמשיךלהובילאתהישובבהצלחה,לקדםאתהרשות
ולהגשיםלנואתהחלומות. 

יו"ר : זכינולעמודברשותישובשעובדבאמון,פרגוןושקיפות,לאמובןמאליו.אנישמח
שאנונמצאיםבמקוםזהומאחלשנמשיךלעבודבשיתוףפעולה. 
 מאחלגםלמריוסילוי,יוםהולדתשמח,הצלחהובריאות. 
 למראלייפרחשמחתןהיוםאתביתוולזוגהצעירמזלטוב,אושרוהצלחה. 
 נמצאיםעמנוראשיהאגפיםלהצגתתכניותהעבודה,התוכניותהוצגובפנינו
בישיבתהנהלתהמועצהלפניכשבועיים. 
 למנכ"לוגזברהמועצהשהכינואתעבודתהתקציבולכלמחזיקיהתיקיםשהגיעו
לכלהדיוניםהמעמיקיםתודה. 
 תקציבשמביאצמיחהורפורמותהמביאיםלשינויים.בתקציבהמועצהניכרגידול
תקציבימשמעותיבהשוואהלאשתקד. 
 בשניםהאחרונותהגידולהתקציביהכוללשלהמועצהמהכנסותעצמאיות,קרי,
ארונהומשרדיממשלהבגיןגידולהפעילותשלהשירותיםהמתוקצביםע"י
משרדיהממשלהוגידולהפעולותשלמשרדיהממשלההשוניםמבטאיםאת
הגידולבפעילותהכספיתשלהמועצה. 
 תקציבהמועצהגדלמ-130,000,000₪ל140,000,000-₪.50%מהתקציב,
70,000,000₪לחינוךומהווהתקציבעיקריוהגדולבתולדותהישוב.מערכת
חינוךשברמההמספריתלאגדלהוההוצאהפרתלמידגדלה. 
  


סעיף  1לסדר היום:
אישור פרוטוקול מליאה  9/2016מיום 25.10.16


יו"ר:

מבקשלאשרפרוטוקולישיבתמליאהמיום25.10.16. 
 

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול מליאה  9/2016מיום 25.10.16
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סעיף  2לסדר היום:
תכניות עבודה ותקציב מועצה 2017
תקציב קרן ניהול מרכז נגישות 2017
תקציב מפעל המים והביוב 2017
התקייםדיון(ראהפרוטוקולמליאה9/2016א'שלאמןהמנייןמיום29.11.16) 

מחליטים פה אחד

לאשר תכניות עבודה ותקציב מועצה . 2017
לאשר תקציב קרן ניהול מרכז נגישות . 2017
לאשר תקציב מפעל המים והביוב 2017


סעיף  3לסדר היום:
תקן כ"א מועצה  2017ועדכון דרגת רשות 4
התקייםדיון(ראהפרוטוקולמליאה9/2016א'שלאמןהמנייןמיום29.11.16)

מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר תקן כ"א מועצה  2017ועדכון דרגת רשות 4

סעיף  4לסדר היום:
תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017
תכניתהפיתוח2017מובאתלאישורכם,תכניתפיתוחיומרניתבהיקףשל
107,130,000ש"ח,נגזרתשלתכניתהחומש.ממומנים86,389,000ממקורות
חיצוניים.20,663,000מקרןעבודותהפיתוח,הממומנתבעיקרמהיטליהשבחה. 

יו"ר:






תכניתהפיתוחכוללת: 
חינוך–2,200,000₪לשידרוגמוסדותחינוך.השלמותמשרדירווחהושפ"י. 
חצרלימודיתאבניהחושן.גנ"יבכרמים.הנגשתמוסדותחינוך–אבןחן, 
צוקיםותיכון. 
איכ"ס–2,680,000₪להתייעלותאנרגטיתהחלפתמנל"גללדבשצ"פים.
החלפתמנל"גללדבתאורהגבוההבחושך(המשך).חידושכבישים,מדרכות
ומתקנירחוב.נגישותשטחיםומבניציבור.הנגשהקוגניטיבית.חידושגינות
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ציבוריות.גןהחבל–מתחםכניסה,גינון,חניות,שביליםמתקנים,ניקוזקו
ואדיכרמל. 




 תחבורה-שיריוןתקציבילגשרלהולכירגלמעלכביש.444שבילאופניים–עמק
איילוןורחובהחבל.כיכרותאגמיתושקנאי.מעגלתנועהלפידמודיעים(מול
מחסניתחזוקה). 
 ספורט–מועדוןספורט–תיכנוןובנייתבריכהחדשה.מגרשאתלטיקה
בהשתתפות33%.מגרשהכדורגלהחלפתדשאלסינטטי.שדרוגאולםספורט
בתיכון–החלפתפרקטומושביםבסך500,000.₪קירויבריכתהשחייהושדרוג
מועדוןספורט השקעותשעוברותמהלוואהלקרןעבודותפיתוח. 


 תכניתהפיתוחלשנת2017איננהמבוססתעלהכנסותמהיטליהשבחה
משכונהכ"אהעתידיתלהיבנות.צפיהכנסותמהיטליהשבחהמעל
1000,000,000,₪אנוסבוריםשהכנסותאלהאמוריםלשמשלתכנית
החומשהבאה.

א.פאהן :הכנסותמאזורהתעשייהמהמע"רהדרומיאמוריםלהכניסכ10,000,000-.₪ 

י.שטרסברג:נכנסולתקציבהנוכחי. 


מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר תכנית פיתוח ותקציב פיתוח 2017
סעיף  5לסדר היום:
אישור תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת  2017

יו"ר : נדרשיםכתנאילאישורתמיכותחדשותלשנתהתקציבהבאהאולהקצותקרקע,
להכשיראתהתבחינים.מביאיםלאישוראתהכלליםמשנת2016שעלפיהם
נעבודבשנההבאה. 
 במענהלוועדתהתמיכות,הגדלנואתתקציבהתמיכותבעוד50,000₪בכדילתת
מענהלאגודותהספורט,עלמנתשתהיההלימהלשימוששלאגודותהספורט
במתקניהמועצה,עלמנתלמנועתמיכהעקיפה. 


מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר תבחינים להקצאות קרקע ותמיכות לשנת . 2017
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סעיף  6לסדר היום:
תב"רים :
יו"ר:



מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר את התב"רים הבאים:
 .1משרדי מחלקת רווחה ( )556:
תוספתבסך200,000,₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס1,150,000 ₪
.2
א.

ב.

ג.

.3

.4

הסבת מקורות מימון בתב"רים הבאים:
קירוי בריכת השחייה (: )243
הפחתהבסך136,000₪מהלוואה 
תוספתבסך136,000₪מקורמימון:קרןעבודותפיתוח 
סה"כיעמודהתב"רע"ס3,400,000₪ 

שדרוג מועדון הספורט ()496
הפחתהבסך630,000₪מהלוואה 
תוספתתקציביתבסך630,000₪מקורמימון:קרןעבודותפיתוח 
סה"כיעמודהתב"רע"ס900,000₪ 

מעון יום  3כיתות שכונת כרמים ()492
הפחתהבסך700,00₪מהלוואה 
תוספתתקציביתהסך700,00₪מקורמימון:קרןעבודותפיתוח 
סה"כיעמודהתב"רע"ס4,533,200₪ 

יהלום שלב ג' ()450
תוספתתקציב1,044,596₪מקורמימון:משרדהחינוך. 
תוספתתקציב652,815₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס7,050,000₪. 

מבני ציבור)647 ( 2017 -
500,000₪מקורמימון:קרנותהרשות 
סה"כיעמודהתב"רע"ס500,000₪ 
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סעיף  7לסדר היום:
עדכון תקציב מועצה  – 2016הוצאות שמירה
יו"ר:



אנונדרשיםלהקצותתוספתהוצאהבגיןשמירה2016בסךשל486,000₪לניידת
המשולבתוהתגבוריםבסך581,000₪.גזברהמועצהמצייןשמגדיליםב-95,000
₪אתההוצאה.מאודחלשיםבקבלתההשתתפותהכספיתמהגורמיםהאמורים
להשתתףבהוצאות,משרדהכלכלה(בגיןשמירהבמעונות)ומשרדלביטחוןפנים
(בגיןשמירהבצהרונים),תתביצועבהכנסותבכלהרשויותהמקומיות,יחדעם
זאתמקוויםשנצליחלקבלאתהכספיםבהקדם. 

מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר עדכון תקציב מועצה  – 2016הוצאות שמירה.

סעיף  8לסדר היום:
אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16
יו"ר:



ועדתהביקורתבראשותמריוסילוי,דנהבדוחרואההחשבוןמטעםמשרד
הפניםעלהרשויותלשנת2015.מאזובעקבותיותוקנוהליקויים.הוועדהקיבלה
אתהערותדוחהביקורת,בסה"כביקורתתקינהוניתנוהסבריםהמניחיםאת
הדעת. 



מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 28.9.16
סעיף  9לסדר היום:
הסכם עמותת שק"ל

יו"ר : עמותהשמפעילהשירותיםלאנשיםעםמוגבלויות.זכייניתמשרדהרווחה
באזורנו.לאחרחיפושיםרביםהחלטנולהתקדםעםהעמותהבהסכםעקרונותעל
מנתליצורמחויבותממשיתלציפיותההדדיות. 
 פרויקטמרכזידיורלבוגריםאוטיסטיםבשכונהכ"א,"ביתלחיים",בתנאי
שהעמותהתגייסאתהתקציבמתרומותלטובתהקמתהפרויקט.ישבישוב
קבוצהשלהוריםלילדיםאוטיסטים.יוקצהשטחלמבנה. 
 ישמספרפרויקטיםבודדיםבארץ,פרויקטיקרעלותהקמתוכ-10,000,000₪,
50%מתרומות. 
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א.פטיגרו :למהמוגדרים7שניםלהקמתהפרויקט? 

יו"ר : כיאםלאיגייסואתהכסףתוך7שניםאולאיבצעואתהפרויקטאנחנונוכל 
 להשתחררמההסכם. 

א.פטיגרו :למה7שנים? 

יו"ר : זהלאסבירגםלגייסאתהכסףוגםלהקיםפרויקטבזמןקצריותר. 

ע.אלראי :כשרוציםלגייסכסף,צריךלתתמחויבותסבירהשלזמן.7שניםזהסבירהיות
והעמותהצריכהלגייסמשקיעים.דברהנותןביטחוןלעמותה. 


מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר הסכם עמותת שק"ל.
סעיף  10לסדר היום:
שונות –חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות
יו"ר:



נדרשלפתוחחשבוןבבנקלהיטליפיתוחמשכונתרקפותבבנקהפועלים,סניף
140שוהם .


י.שטרסברג:מדוברבחשבוןשהיהפתוחונסגרמחוסרפעילות,ישצורךבאישורהמליאה
לפתיחתומחדש. 

.מחליטים פה אחד
מחליטים לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים – היטלי פיתוח בשכונת רקפות.
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ריכוז החלטות :


נושא

מס'
1
2

החלטה

אישור פרוטוקולים
תכנית עבודה ותקציב
מועצה 2017

תקן כ"א מועצה  2017ועדכון
דרגת רשות

3

 4תכנית פיתוח ותקציב פיתוח
2017
 5 אישור תבחינים להקצאות
קרקע ותמיכות לשנת 2017
 6תב"רים
 7 עדכון תקציב מועצה – 2016
הוצאות שמירה
 8אישור פרוטוקול ועדת
ביקורת מיום 28.9.16
 9הסכם עמותת שק"ל
 10 שונות  -חשבון בבנק
הפועלים – היטלי פיתוח
בשכונת רקפות

-

לאשרפרוטוקולמליאהמיום25.10.16
לאשרתכניתעבודה2017
לאשרתקציבמועצה2017
לאשרתקציבקרןניהולמרכזנגישות2017
לאשרתקציבמפעלהמיםוהביוב2017
לאשרתקןכ"אמועצה2017ועדכוןדרגתרשות4 

-

לאשרתכניתפיתוחותקציבפיתוח2017.

-

לאשרתבחיניםלהקצאותקרקעותמיכותלשנת2017. 

-

לאשראתהתב"ריםהבאים:556,243,496,492,450,647
לאשרעדכוןתקציבמועצה2016–עדכוןהוצאותשמירה 

-

לאשרפרוטוקולועדתביקורתמיום28.9.16

-

לאשרהסכםעמותתשק"ל
לאשרפתיחתחשבוןבבנקהפועלים–היטליפיתוח
בשכונתרקפות. 



תמההישיבה. 













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