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 לשכת מנכ"ל                                                                             
תשע"ז כסלו כ"ב
2016דצמבר22

docx.185637סימוכין: 
 

 
 10/2016פרוטוקול ישיבת מליאה   מס' 

   2016לדצמבר   20יום שלישי, כ' בטבת  תשע"ז, 
 
 
 

רבינוביץ,יו"ר,שמעוןאלבז,אבימשיח,אליכהן,חניקרס,דפנה–גילליבנהנוכחים:
ערןאלראי,אלייפרח,אביאלטלף,יוסילוי.

 
איתןפטיגרו,גלעדרבינוביץ,אשרפאהן.מתנצלים:


דודיזביב,ישראלשטרסברג,עו"דארזטל,משהויגדור,רונןפרידמן,יעקבמשתתפים:

ירקוני,דגניתשטינג.


גליהשמש.רשמה:
 

 על סדר היום: 

 פרוטוקולים.אישור   .1

 חמש  -סכמי שימוש בנכסי מועצהה   .2

 יד שרה –הקצאת קרקע  .3

 2016מועצה  – 3דוח כספי רבעוני  .4

 וועדת ביטחון המלצות ליישום .5

 תב"רים.   .6

  2016סגירת תב"רים   .7

  2017אישור מועדי ישיבות הנהלה/מליאה   .8

 שונות.   .9
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ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאה.יו"ר:
מבקשלעדכנכםכיהמרכזלשלטוןמקומיהתאחדוהחליטלנקוטבצעדימחאה

בבוקר,בשלקיצוץ6:00ולהשביתאתהרשויותהמקומיותהחלממחרבשעה
רוחביבתקציב,רווחה,חינוךמענקיאיזוןועוד.

חרון,גםביישובנויושבתוחלקמשרותיבמידהולאיחולושינוייםשלהרגעהא
הרשויותהאיתנות)עשרההמועצה.אנומצטרפיםלמרכזלשלטוןמקומיוחמש

(בחזיתאחידה.במידהוהשביתהתארךיותרמיוםאחדנערךעשרהפורוםחמש
.באמצעותחמשלטובתילדיהגניםוהחט"צים


 לסדר היום: 1סעיף 

 
 אישור פרוטוקולים.  


29.11.16מבקשלאשרפרוטוקוליםמישיבתמליאהמהמנייןושלאמןהמנייןמיוםיו"ר:

.


 מחליטים פה אחד


 29.11.16מיום   9/2016 מליאהלאשר פרוטוקול 
 29.11.16א' מיום  9/2016לאשר פרוטוקול מליאה שלא מן המניין                


 

 לסדר היום: 2סעיף 
 
 חמש -סכמי שימוש בנכסי מועצהה
 

ביןהמועצהלחמש,אשרמסדיראתהזכות2000עדכוןהסכםישןשהחלבשנתיו"ר:
4המשפטית,חוקיתלהחזיקבמבניציבורלתקופהשלחמששניםבפרקיזמןשל

שנים+אופציהבתשנה.


 מחליטים פה אחד
 

 חמש -מחליטים לאשר הסכם שימוש בנכסי מועצה               
               

 
 לסדר היום: 3סעיף 

 
 יד שרה –הקצאת קרקע 

 
מ"רעבורעמותתיד50-לשימושחדרשלכ4אישורהסכםלהקצאהברחובלשם:יו"ר

חודשיםכל12תקופותנוספותבנות2-שרהלשלוששנים.אופציהלהארכהב
אחד.
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 פה אחדמחליטים 

 
 יד שרה.  –הקצאת קרקע הסכם מחליטים לאשר                

 
 

 לסדר היום: 4סעיף 
 

 2016מועצה  – 3דוח כספי רבעוני 
 

מצדאחדירידהמסוימתבביצוע₪.1,390,000רבעוןהמסתייםבעודףתקציבייו"ר:
,יכוללהיותכתוצאהמתחזיתגבוההממה1%הארנונההכלליתבסדרגודלשל

ופעולותכלליות2%שהתממשבפועל,מצדשניצמצוםבהוצאותהשכרהכללי
ומסיימיםאת.למרותהקיטוןבהכנסותעצמאיותמארנונה,אנ6%בשיעור

הרבעוןבעודףתקציבי.
אנונמצאיםבסוףשנתהכספיםוגזברהמועצהנתןהערכהכיהשנהתסתיים

בעודף.לקראתחודשמרץ,עםקבלתהדוחהכספיהשנתילאישורהמליאה,נוכל
לאשרהקצאותלביצועבשנתהכספיםהקרובה.

ישרכוחלגזברהמועצהאנותמידמעדיפיםלסייםבעודףמסויםמכללהפעילות.
וצוותו.שאלות?


 מחליטים פה אחד

 
   2016מועצה  – 3מחליטים לאשר דוח כספי רבעוני                

 
 

 לסדר היום: 5סעיף 


 .וועדת ביטחון המלצות ליישום
 

לפניכשבועייםנערכהוועדתביטחוןפתוחהלציבור,במהלךהוועדהבוצעהיו"ר:
לפעילותהמבצעיתלכוחותוניתנוהמלצות.הערכתמצב

לסגוראתהשער01:00-05:00המלצהציבוריתעםהיבטיםביטחוניים,בין
הצפוניובשערהדרומייבוצעמחסום.

תנועתכליהרכביוצאיםונכנסיםבשערהצפוניביןהעפ"יבדיקהשנערכה,נבדק
מכוניותבודדות.וכמהעשרותנמצאו01:00-05:00השעות

-01:00לאורפעילותמתוגברת,הפשיעהבישובהצתמצמהועיקרהפשיעהבשעות
.הפשיעהבמהלךהיום,בשעותהאורמספטמברועדהיוםלאהיופריצות05:00

בישוב.כדילתקוףאתהשעותהקטנותצריךלרכזמאמציםולאורתנועהדלה
לסגוראתהשערהצפוניובדרומיולאורהרצוןלתפוסמחסוםבלילההוחלט

סייריםיבדקובמחסוםאתהיוצאיםוהנכנסים.
הניסיוןיארךשלושהחודשיםולאחרמכןתערךהערכתמצב.


איךיוסברלתושבים?י.לוי:
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בשבועייםהקרוביםנערוךפעולותהסברהבאמצעותכלמדיהאפשרית,הודעות,יו"ר:
יסות,פייסבוק.דיוור,אס.אם.אסבאנריםבכנ


גםכשנסגור,נשיםשילוטמוארשהשערהדרומיפתוח.י.לוי:


 מחליטים פה אחד

 
 .   8.12.16מחליטים לאשר המלצות ועדת ביטחון מיום                




 לסדר היום: 6סעיף 
 

 תב"רים 
 

הבאים:,מובאיםלאישורהתב"רים2017בהתאםלאישורתוכניתהפיתוחלשנתיו"ר:


לשדרוגמוסדות₪אלפי1,000:לאשרתקציבבסך(648) 2017שדרוג מוסדות חינוך  .1
-חינוך.יתרתהתקציבתאושרלאחרשנקבלההכנסותהמתוכננות.הצפילקבלתםב

מקורהמימון:ק.ע.פ..4/2017


לחידושגינותציבוריות.₪אלפי1,000:לאשרתקציבבסך(649חידוש גינות ציבוריות ) .2
.4/2017–יתרתהתקציבתאושרלאחרשנקבלההכנסותהמתוכננות.הצפילקבלתםב

 מקורהמימון:ק.ע.פ.


לשדרוגמבניספורט.יתרת₪אלפי300:לאשרתקציבבסך(650שדרוג מבני ספורט ) .3
מקור.4/2017–המתוכננות.הצפילקבלתםבהתקציבתאושרלאחרשנקבלההכנסות

 המימון:ק.ע.פ.


לשדרוגמבנידת.יתרתהתקציב₪אלפי300:לאשרתקציבבסך(651שדרוג מבני דת ) .4
 .4/2017–תאושרלאחרשנקבלההכנסותהמתוכננות.הצפילקבלתםב

מקורהמימון:ק.ע.פ.


לתכנוןמבניציבור.התקציבהוא₪אלפי500:לאשרתקציבבסך(652תכנון כללי ) .5
לתכנוןפרויקטיםשוניםובכללםשדרוגבתיהספרהיסודייםוהנוער.יתרתהתקציב

 .4/2017–הצפילקבלתםבתאושרלאחרשנקבלההכנסותהמתוכננות.
מקורהמימון:ק.ע.פ.


להרחבתבית₪אלפי250רמענקבסך:משרדהדתותאיש(432הרחבת בי"כ שכונה ט' ) .6

₪.אלפי500יקטלסךשלתאםלכך,ישלעדכןאתתקציבהפרוהכנסתבשכונהט'.בה
 מקורהמימון:משרדהדתות.


 
 

 (653בטיחות ) –בית כנסת א. ספרא  .7
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(488)2013ינקלריםבספראמעודףתב"רשדרוגמוסדותדתרהתקנתספ
₪.248,055מקורמימון:קרנותהרשות.סה"כיעמודהתב"רע"ס₪248,055

 
 מחליטים פה אחד

   

 :( 648) 2017שדרוג מוסדות חינוך  .1
מקורמימון:קרנותהרשות₪1,000,000

 ₪1,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (649חידוש גינות ציבוריות ) .2
מקורמימון:קרנותהרשות₪1,000,000

 ₪1,000,000סה"כיעמודהתב"רע"ס

 

 ( : 650שדרוג מבנה ספורט ) .3
מקורמימון:קרנותהרשות₪300,000

₪300,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 651שדרוד מבנה דת ) .4
מקורמימון:קרנותהרשות₪300,000

₪300,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (  652תכנון כללי ) .5
מקורמימוןקרנותהרשות₪500,000

₪500,000סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (432) שדרוג פיתוח בתי כנסת בשכונה ט' .6
מקורמימון:משרדהדתות₪250,000תוספתתקציב

₪.500,000סה"כיעמודהתב"רע"ס

 ( 653בטיחות ) –בית כנסת א. ספרא  .7
מקורמימוןמשרדהדתות.₪248,055

₪248,055סה"כיעמודהתב"רע"ס
(488)2013הערה:העברתהעודףמתב"רשדרוגמוסדותדת
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 לסדר היום: 7סעיף 
 

 2016סגירת תב"רים 


אנונדרשיםלבצעעדכוןואוסגירתתב"רים.בחודשדצמבר,כבכלשנהיו"ר:


 ₪.509,138:עדכוןההוצאהלסךשל(526שדרוג תאורת רחובות ) .1
מקורהמימון:ק.ע.פ.₪.9,138תוספתבסך


 .9,411,585:עדכוןההוצאהלסךשל(395בי"ס יהלום שלב ב' ) .2

 ₪.90,383והשתתפותק.ע.פ.בסך₪9,321,202עדכוןההכנסהממשרדהחינוךלסךשל
 

 ₪.5,118,552:עדכוןההוצאהלסךשל(462אולפנא ישיבה שלב ב' ) .3
דהיינו₪,5,115,768עדכוןההכנסהמשרדהחינוךלסךשל₪.123,195תוספתבסך
דהיינותוספת₪,502,784עדכוןההשתתפותמק.ע.פ.לסךשל₪.120,411תוספתבסך

 ₪.2,784בסך


₪38,189לסךשל(:עדכוןההוצאה469הנגשת כיתת ליקויי שמיעה בחט"ב יהלום ) .4
השתתפותק.ע.פ.₪.35,380עדכוןההכנסהממשרדהחינוךלסךשל₪(.60,000)במקום

 ₪.2,809בסך


עפ"ינתוניהביצוע.₪8,182,060:לעדכןההוצאהלסךשל(518אולפנא / ישיבה שלב ג' ) .5
254,731והקטנתההכנסהממשרדהחינוךבסך₪717,084עדכוןההכנסהמתרומהבסך

:העדכוןנעשהעפ"ידרישתהביקורתממשרדהפנים.התחשבנותסופיתהערה  ₪.
.8ןסופיבניין-תיעשהלאחראישורח

 

₪.717,084:שינוימקורהמימון.הקטנתהתרומהבסךשל(562) 8אולפנא ישיבה בניין  .6
בגיןתוספתממשרדהחינוך)ביסוס,₪474,264הגדלתהכנסותממשרדהחינוךבסךשל

 ₪.242,820מיזוג,מרחק,אבן(.הגדלתהשתתפותמק.ע.פ.בסך
:העדכוןנעשהעפ"ידרישתהביקורתשלמשרדהפנים.ההתחשבנותהסופיתהערה

.8עשהלאחראישורחשבוןסופי,בנייןתי


דהיינותוספתבסך₪,650,600:להגדילההוצאהלסךשל( 476ריהוט וציוד מוס"ח ) .7
 .574מקורהמימוןהואהעודףבתב"ר₪.117,600

:מקורהמימוןהיהתקציבמשרדהחינוךלהצטיידות.יעודהכספיםחייבלהיותהערה 
ך.לריהוטוציודלמוסדותחינו



דהיינותוספתבסך103,136:עדכוןההוצאהלסךשך(551רכישת ריהוט וציוד שלהבת ) .8
 ₪.4,738תוספתמקורמימוןמק.ע.פבסך₪.4,738
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:שינויבמקורהמימון.השתתפותמשרדהתחבורהבסך(522פסי האטה + מעברי חציה ) .9
גדלתהשתתפותק.ע.פ.בסךה₪.11,326דהיינוהקטנהבסך₪,63,000במקום₪51,674
 ₪.11,326דהיינותוספתבסך₪,27,000במקום₪38,326



במקום₪67,743עדכוןההוצאהלסךשל( :537) 2014 -סימון כבישים והתקני בטיחות  .10
₪40,854השתתפותמשרדהתחבורהבסךשל₪.3,686דהיינוהקטנהבסך₪,71,429
דהיינו₪,26,889השתתפותק.ע.פ.בסך₪.9,146דהיינוהקטנהבסך₪,50,000במקום

 ₪.5,460תוספתבסך


אלפי400ון.ביטולהלוואהבסך:שינוימקורהמימ(520החלפת צ'ילר בבית התרבות ) .11
והקטנתההשתתפותממשרדיממשלה334,283הגדלתההשתתפותמק.ע.פ.בסך₪.

 .24,327הקטנהבסך₪.75,673לסךשל₪אלפי100במקום
תב"ריםבגירעוןו6תב"ריםבעודף,18מצ"בטבלהשלסגירתתב"רים.המועצהסיימה

העודףמוחזרלקרןעבודות₪.1,833,000מאוזנים.סה"כעודףנטובסךתב"רים12–
.₪אלפי150ולקרןכבישיםוסלילה₪אלפי1,482פיתוח

 
 מחליטים פה אחד

 
 .  2016לאשר  סגירה ועדכון תב"רים לשנת                

 
 ( :526שדרוג תאורת רחוב שלב ב' ) .1

 מקורמימון:קרנותהרשות₪9,138תוספתתקציב
₪509,138סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (:395בי"ס יהלום שלב ב' ) .2

מקורמימון:קרנותהרשות₪90,383תוספתע"ס
 מקורמימון:משרדהחינוך₪1,588,348הפחתתתב"רע"ס
₪9,411,585סה"כיעמודהתב"רע"ס


 :(462אולפנא/ישיבה שלב ב' ) .3

 מקורמימון:משרדהחינוך₪120,411תוספתתקציבע"ס
מקורמימון:קרנותהרשות₪2,784תוספתתקציבע"ס
₪5,118,552סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (: 469שמיעה חט"ב יהלום ) כיתות לליקוי 2הנגשת  .4

מקורמימון:משרדהחינוך₪24,620הפחתהע"ס
 מקורמימון:קרנותהרשות₪2,809תוספתתקציבע"ס

₪38,189סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (:518שלב ג' ) –אולפנא ישיבה  .5
עלהפיסמקורמימון:מפ₪254,731הפחתהע"ס

מקורמימון:מוסדותותרומות₪717,084תוספתתקציבע"ס
₪8,182,060סה"כיעמודהתב"רע"ס
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 ( : 562) 8מבנה  –אולפנא/ישיבה  .6
מקורמימון:משרדהחינוך₪474,264תוספתתקציב

מקורמימון:מוסדותותרומות₪717,084הפחתהע"ס
מקורמימון:קרנותהרשות₪242,820תוספתתקציבע"ס
₪6,465,148סה"כיעמודהתב"רע"ס


 (: 476ריהוט וציוד למוסדות חינוך ) .7

 מקורמימון:מתקציברגיל₪117,600תוספתתקציבע"ס
₪650,600סה"כיעמודהתב"רע"ס


 ( 551וריהוט ישיבתי דתי שלהבת )רכישת ציוד  .8

 מקורמימון:קרנותהרשות₪4,738תוספתתקציב
₪103,136סה"כיעמודהתב"רע"ס
 

 (: 522פסי האטה + מעברי חציה מרוצפים ) .9
 מקורמימון:משרדהתחבורה₪11,326הפחתהע"ס

מקורמימון:קרנותהרשות11,326תוספתתקציב
₪90,000סה"כיעמודהתב"רע"ס
 

 ( : 537)  2014סימון כבישים והתקני בטיחות לשנת  .10
 מקורמימון:משרדהתחבורה₪9,146הפחתהע"ס

 מקורמימון:קרנותהרשות₪5,460תוספתתקציב
₪67,743סה"כיעמודהתב"רע"ס

 

 :  (520החלפת צי'לר בבית התרבות ) .11
מקורמימון:משרדהתמ"ת₪24,327הפחתהע"ס

מקורמימון:קרנותהרשות₪334,283תוספתתקציבע"ס
מקורמימון:מילוותבנקים₪400,000הפחתהע"ס

₪409,956סה"כיעמודהתברע"ס


 ריכוז:
:35סה"כ -
₪.123,853תב"ריםהסתיימובגרעון.סה"כהגרעוןע"סשל6 -
 תב"ריםהסתיימובאיזון.12 -

 ₪.1,833,475תב"ריםהסתיימובעודף.סה"כהעודףהואבסך17 -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          

 
                          

9 
 

 לסדר היום: 8סעיף 
 

 אישור מועדי ישיבת הנהלה/מליאה 
 

,במידהונוכללאחדנודיעכם2017מצ"במועדיישיבותהנהלה/מליאהלשנתיו"ר:
בהמשך.מבקשלשרייןאתהתאריכים.


 מחליטים פה אחד.

 
 2017מחליטים לאשר מועדי ישיבות הנהלה/מליאה לשנת                

 
:ריכוז החלטות



 מס'
 

 נושא
 

 החלטה

 29.11.16מיום9/2016לאשרפרוטוקולמליאה - אישור פרוטוקולים  1

א'ליום9/2016לאשרפרוטוקולמליאהשלאמןהמניין -
 29.11.16

הסכמי שימוש בנכסי  2
  חמש   –מועצה 

 לאשרהסכםשימושבנכסימועצהלחמש. -

 
 ידשרה–הקצאתקרקעמחליטיםלאשר -  יד שרה  –הקצאת קרקע  3
מועצה  – 3דוח כספי רבעוני  4

2016    
 2016מועצה–3לאשרדוחכספירבעוני -

וועדת ביטחון המלצות 5
 ליישום 

8.12.16לאשרהמלצותוועדתביטחוןמיום -

 648:649:650:651:652:432לאשראתהתב"ריםהבאים: - תב"רים  6
2016לאשרעדכוןוסגירתתב"רים -  2016עדכון וסגירת תב"רים 7
אישור מועדי ישיבות  8

    2017הנהלה/מליאה 
 2017לאשרמועדיישיבותהנהלה/מליאה -


תמההישיבה.




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

ראשהמועצהמנכ"להמועצה


