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 לשכת מנכ"ל     

ג"תשעאיירו"ט
5102אפריל52

022251סימוכין:



 מתוקן - 4פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 

 2103 אפריל 32תשע"ג,  י"ג אייריום שלישי, 

 

 יו"ר, שלומי סויסה, , דפנה רבינוביץ, שמעון אלבז,  –גיל ליבנה    נוכחים:    
 יצחק שטרנברג, יוסי לוי חגית וינטראוב, צל, איתן פטיגרו, אלי יפרח, בונצחק י  
 וקובי חמצני.  

 .וגלעד רבינוביץ יצחק פיינברג   התנצלו:   

 ודגנית שטיניג. , חננית וייסהשתתפו:   שי אברהמי, עו"ד מורן דדשוב, ישראל שטרסברג

 אורנה שטיימן.   רשמה:      



 על סדר היום: 

 .01.3.03מיום  3אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  .0

 הקצאות קרקע .2
 בקשת עמותת מורשת זאב להקצעת קרקע.  -
 .01.3.03פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום אישור  -

 .אישור תב"רים .3

 ועדת שמות והנצחה. .4
 01.3.03אישור סיכום ועדת שמות והנצחה מיום  -
 הסכם תרומה משפ' שהבא"ז. -

ותיקון לצו המועצות כנף תיקון חוק עזר עירוני לשהם אחזקת בעלי חיים, בעלי  .5
 עבירות קנס. –המקומיות 

 עדכונים. .6
 

.5102ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההרביעיתלשנתו"ר:י
מרישראלשטרסברגומשפחתו,לגזברהמועצהבשמיובשםהמועצהתנחומיםמבקשלהביע
עםפטירתאביו.
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לסדר2מבקשלדוןבסעיףיו"ר:חנניתוייסמנהלתאגףאיכותהסביבההוזמנהלישיבהואני
היוםתחילה.



 :לסדר היום  5 סעיף
 

ותיקון לצו המועצות  ףתיקון חוק עזר עירוני לשהם אחזקת בעלי חיים, בעלי כנ
 עבירות קנס. -המקומיות  

הקייםמכסהבהמשךלדיוןשהיהבהנהלהעולהכיחוקהעזרלאחזקתבעליחייםיו"ר:
רקאחזקתכלביםואינומתייחסלחיותאחרות.מצאנוכיישבע"חנוספים
שמוחזקיםע"יהתושביםוישמקריםשלתלונותעלמפגעיםשלריחורעש.
תנאים.מתןונותורישיאמצעותבתחתמטריהחוקיתאנורוציםלנהלאתהנושא

בסיועדר'משהרפאלוביץמנכ"לאיגודעריםגושדןנערךהוצעתיקוןלחוקהעזרש
לשירותיםוטרינריים,עיוןבחוקיעזרבעיריותאחרותובסיועהיועמ"שעו"דמורן
,באופןשיחולגםעלבעליחייםאחרים:בהמה,סוס,חמור,כבשהפרדהדדשוב

פריטים.המשמעותהיא5ובעליכנףברווז,אווז,תוכים,תרנגולבכמותשעולהעל
השאיןאיסורקטגוריאלאאםאדםרוצהלהחזיקזוגתוכיםותרנגולבחצר,יפנ
יינתןרישיוןויכנסלפיקוחכךשאםיהיו,למועצה,יבדקוהתנאיםוהתברואה
חשובשהנושאיכנסלפיקוחשלאיכותהסביבה.מפגעיםנוכללהתמודדאיתם.

ד.רבינוביץ:האםעלכלתוכייבואולבקשרישיון?

הנושאחשובמאודוההצעהטובהמאוד.י.לוי:

לקבלתבבקשהיו"ר:מדוברעלזוג.בעיקרוןהחוקמחייבאדםלפנותאלינוואנונטפל
הרישיוןומתןתנאים.

י.בונצל:מבקשלהודותלכלמישפעלוקידםאתהנושא.בשכונהה'ישאדםשמגדלקרפדות,
עכשיויהיוכליםלטפלבזה.מרגעשהועלההנושא,התהליךשבוצעע"יהמועצההיה
מהירומשביערצוןותודתילמנכ"להמועצה.

האםישאגרה?ש.סויסה:

לבהמות.ש"ח011לכלפריטבעליכנף,₪01יו"ר:

רבינוביץ:לשנה?ד.

יו"ר:כן,אגרהשנתית.

ד.רבינוביץ:האםנעשהסקרכמהתוכיםובעליכנףישביישוב?

בשאלההאםנבדקוחוקיעזרשלרשויותאחרות.עו"דמורןדדשובפונהליו"ר:לא.
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ההצעהמבוססתעלחוקהעזרשלעירייתבניברקונוסחלפיבקשתדר'רפאלוביץעו"דדדשוב:
דומהמופיעגםברשויותאחרות.

ד.רבינוביץ:מדועישאגרה?

יו"ר:ישהוצאות,גםלרישיוןלכלבישלשלםאגרה.

ד.רבינוביץ:וחתולים?

מבקשתלהזכיראתההצעהשלישהתקבלהחיהמוגנת,מסרסיםומחזיריםלמקום.ח.וינטראוב:
בהנהלהלגביהקמתגינותכל



ביםבכלשכונהבנוסףלאחתוהיחידהשקיימתבגןהחבל.

חושבתששניתוכיםזהמעט.ד.רבינוביץ:

םישיבהאנומתכנסיםלישיבתהנהלהומקבליםהחלטות,אםנשנהאזבואונקייי.בונצל:
אחת.

תוכיםלאמוכן.זהעודמקורלקחתכסףמהתושבים?0לאמקובלעלי.פחותמק.חמצני:
₪?01למהלקחת

י.בונצל:ישבנובישיבתהנהלהודנובנושאוזהמהשהוחלט,אתהיכוללהצביעאיךשאתה
רוצה.

ק.חמצני:מהשהוחלטבהנהלהאינוקדוש.

י.בונצל:איןהגבלהשיבואולבקשהיתר.

ח.וינטראוב:יצחק,הייתיבישיבתההנהלה,לאמכובדמהשאתהעושה,אינךמאפשרלנולדבר.

יו"ר:חגית,אתיכולהלבקשכיתירשםהסתייגות.

התקבלההחלטהבהנהלהללאהצבעה.נטראוב:ח.וי

זההרבה₪01לאצריךלהיאחזבקרנותהמזבח,ניתןלשנותהחלטתהנהלהבמליאה.ק.חמצני:
כסף.

ומעלה.2יו"ר:מבקשלערוךהצבעהולקבלהחלטהלגביציפוריםמ

שלושה?ח.וינטראוב:למהדווקא

תוכיהשלישייידרשרישיון.ההחלמיו"ר:

ח.וייס:זוהסדרהולאאיסור.

לאדומהכלובלזוגצפרים,למתקןלכמותגדולהיותר.שלחשובעלתנאיהגידול.ייו"ר:

ישחוקצערבעליחיים.ק.חמצני:
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בעבירותמסוימותכמושסמכותלטפלבנושאצערבעליחייםעו"דדדשוב:לפקחיםהעירונייםי
התעללות.





ח.וינטראוב:מהשלאנאמרפהונאמרבהנהלהע"ידר'רפאלוביץהואשברובהעיריותהאחרות
והואנולדמדרישתרשותהטבעוהגנים.ומעלה2ניתןל

כוללכלבים?י.שטרנברג:בעליחיים

יו"ר:לא,חוקהעזרלנושאכלביםכברמוסדר.



 נערכה הצבעה בין שתי חלופות:

פרטים5מעלמס'הפרטיםהדורשרישיון

,יצחקשטרנברג,שלומיסויסהיוסילויגילליבנה,יצחקבונצל,)0מצביעיםבעד:
ושימיאלבז(

פרטים2מעלמס'הפרטיםהדורשרישיון

(קוביחמצני,דפנהרבינוביץוחגיתוינטראוב)2מצביעיםבעד:

 

 החלטה:  


 .כולל צו עבירות הקנס חוק העזר מאושר בנוסחו המלא כפי שהוצג במליאה  

   

 לסדר היום 0סעיף 

 01.3.03מיום  3מליאה  אישור פרוטוקול ישיבת

 

יצחקשטרנברגפונהליו"ר:

שלחתישתיהצעותלתיקוןהפרוטוקול.בישיבההקודמתהשתלחמרגלעדרבינוביץי.שטרנברג:
בחברסיעהמאמיניםבשהם)אני(וביקשתיממנולחזורבוולהתנצל.הואסירב.שום
דברמדבריושלמררבינוביץלאהוזכרובפרוטוקולואנימבקשלהזכירזאת
בפרוטוקול.

ונטפל.אתהיכוללבקשלתקןבפרוטוקולרקאתדבריויו"ר:נבקשממררבינוביץלומרמההיו
דבריך.לתקןדבריםשלאדםאחרלאניתןאלאבנוכחותאדםזה.

מהאתהרוצהשירשם.ד.רבינוביץ:תגיד
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עלהסגנוןשלי.ביקשתילכאורהי.שטרנברג:ביקשתיגםלתקןאתדבריושלראשהמועצהשהעירלי
לתקןאתהמילה"סגנון".

יו"ר:נבדוקבהקלטהואמרלךאתהתייחסותיוכןהייתההערהלנושאהסגנון.



.אפשרלמנותאתמבקרלי,דברינאמרובסגנוןהמקובלתהשוםהערהעלהסגנוןשיהיי.שטרנברג:לא
וזה.אבלכךאמרתשהדבריםלאראוייםלגלעדרבינוביץהמועצהלבדוק.אתההערת

הופעלהכלפיאלימותמילולית.אנומדוע?,כי.לאלימות,שמתקרבלהסתההזכירלימשהו
ובליצדשני,איןצדשנימקרה.ישלדחותאותהבליאבללאמצדיקיםאלימותבשום

.לאלימות


יו"ר:אףאחדלאמסית,אנודניםגםאםהרוחותמתלהטות.אףאחדלאהסיתלאאתהולא
כלפיךמבקשממךלאלהיפגע.

לגביהסגנון.הערהשליגלעדרבינוביץוגםדבריושלייבדקגםנושא



 מחליטים פה אחד

 .01.3.03מיום  3ישיבת מליאה פרוטוקול לאשר                       

 

 לסדר היום 2סעיף   

 

 הקצאת קרקע  

 

 בקשת עמותת מורשת זאב להקצאת קרקע.סעיף א:  

בישיבה.להקמתביתכנסתבשכונהמ"דבקשתעמותתמורשתזאבלהקצאתקרקעש.אברהמי:
העמותהנרשמהכחוקלדיוןבקשתהעמותהאךהיאלאהייתהרשומה.הקודמתעלתה
לאשרפתיחתהליךהקצאתקרקע.ואנומבקשים

ק.חמצני:זועמותתמעלותנתן?

י.בונצל:זולאעמותתמעלותנתןאלאעמותהאחרת.

תביתכנסת.עמותתמעלותנתןתקרקעלהקמצהוגדרהמשבעתתכנוןשכונתרקפותביו"ר:
נחלשהואיןביכולתהלהקיםאתביתהכנסת.חברימעלותנתןהמתפלליםבביה"סאבני

החושןלאמעונייניםבמיקוםשנקבע.קבוצהשכןגרהבשהםבאזורהגרעיןהמרכזי,
עמותתמורשתזאב,מעוניינתלהקיםביתכנסת.

שנמשךמספרחודשיםוכשהואיסתייםנכריזאנומבקשיםלהתחילאתהתהליךהפומבי
אםלאיבנוההקצאהתפקע.עלהקצאהעםהתחייבותלבנייהבפרקזמןקצוב.

?ק.חמצני:כלקבוצתתושביםיכולהלבקש
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ישתבחיניםשאושרו.התבחיניםנועדובשביללהתחילוגםלקבללא.צריךלהקיםעמותה.יו"ר:
.כספיתשלהמועצהותמיכההקצאה

ק.חמצני:מהםהקריטריונים?


משפחות,מנייןמתפללים,שכונהשאיןבהביתכנסת,21לקבלתתמיכהכספיתצריךיו"ר:
תושבישהםוחבריעמותה.


.תבחיניםק.חמצני:מבקשלראותאתמסמךהתבחיניםולראותשהםעומדיםב

ויועמ"ששבודקתהתבחיניםוהאם,מהנדסגזבר,ועדתתמיכותמקצועית:מנכ"ליו"ר:יש
הקבוצהעומדתבהם.

ההמלצההמקצועיתשלהועדההייתהשהםצריכיםלהתאגדכעמותה.ישרשימת
משפחות.

ושהיאש.אברהמי:הנושאהזהכברעלהעםהמלצהשלהועדההמקצועית.היהחסררישוםהעמותה
םהשלימואתהדרישהועלכןהנושאעולהלדיוןחוזר..הפעילה

יו"ר:ההמלצההמקצועיתשלהועדההייתהשהםצריכיםלהתאגדכעמותה.ישרשימת
משפחות.

ד.רבינוביץ:לאבדקואותםכעמותה.לאנבדקוהתבחיניםשלהםכעמותה.זהלאאותםאנשים.

התבחינים.בשביללהקיםביתכנסתהיוזמהשלהתושביםהיאיו"ר:מבקשלהביאאת
המועצה.מחויבותמשמעותיתיותרמאשר

שיבדקואתעמותתמורשתזאב.מבקשק.חמצני:

לפתוחבהליךהקצאהזההחוק,זהההליך.מחליטיםאלאיו"ר:לאמחליטיםלהקצותקרקע
,אנומבקשיםלפרסםומליאההמועצהתמיכותמקצועיתהוגשהבקשהועלבסיסועדת

יום.01ישפרסוםהבקשהולהתחילבתהליך.

ד.רבינוביץ:אםאנומפרסמיםלהקצאהזהדיגמור.

יו"ר:למהלהקשות?

ד.רבינוביץ:לאלהקשותאלאלבדוקאתהעמותה.

אצביעבעד.ק.חמצני:נבדוק.אםעומדיםבתבחיניםאני

עו"דדדשוב:ניתןלפרסםגםמבלישישקבוצה.

רשימתשמות.זוקבוצהחדשהשלאנשיםאומריםזוסתםי.בונצל:מבקשלאלהגיעלמצבשבו
סותרומהלבנייתביתהכנסת.יוהםגירציניים

מדובתבחיניםאולילאהסברתיעצמיטוב,אניאומר,האםנבדקוועק.חמצני:ישתבחינים.
המינימאליים?

לבתיכנסת:יו"ר:מקריאאתהתבחינים

ישלצורךתמיכות.משפחותרשומותבעמותהשלביתהכנסת11לפחות .0
 .משפחותבלבד21סעיףשבשכונהחדשה

 קיוםמניןמתפלליםבימיםשישיושבתבמהלךכלהשנה. .5
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 האוכלוסייהשלהמתפללים.מיקוםריכוז .2
 איהימצאותושלביתכנסתאחרפנוי)באותונוסח(בקרבתהשטחהמבוקש. .1





יו"ר:אלההתבחיניםשאישרההמועצהלדורותיה.
 

י.בונצל:התבחיניםחודשולפנישנהוהצבענועלכך.


,מנין?5ק.חמצני:בדקתםאתסעיף


אנימאמיןלהצהרהשלהם.י.בונצל:


מקריאאתמכתבהבקשהשלהעמותהלהקצאה.ישמנייןקיים,הגיעושניראשיהעמותה.יו"ר:
בביה"סאבניהחושן.המתפלליםהללומתפללים


י.בונצל:הםמתפלליםברחובבגינהבשכונהמ"ד.


באמת?יו"ר:


י.בונצל:כן,הםלארוציםללכתרחוקוהםמתפלליםבגינהברחובהראשיבערבשבת.


מבניציבורכוללביתכנסתהקרקעייעודיו"ר:


ח.וינטראוב:אזמההבעיה?


הבקשהפרסום,לאנותניםלהםאתזה.ישתהליךשליו"ר:מדוברעלפתיחתתהליךההקצאה

יום.01תוךמישרוצהלעשותזאת,התנגדויותהגשתו

 יפרח:חלקמהמנייןלאמעונייןללכתרחוקועלכןמבקשיםלהתחילבהקצאה. .א


התהליךע"פנוהלשלמשרדהפנים:מתאראתש.אברהמי:

ובכליהתקשורתעלהכוונהלהקצות,באתרהמועצהפרסוםבעיתונותפנייהלציבורב.0
זופנייהספציפיתאךהיאפתוחהלכללהציבור.קרקע,


וגםהםצריכיםלהגישבקשהשרוצהלהגישבקשהיכוללהגישבזמןהזהכלמייו"ר:
מסודרת.


.מחליטהבוחנתאותןולהקצאותקרקעמתקבלותההצעותוהוועדההמקצועיתש.אברהמי:נכון.

מליאה.אישורבלעולותהמלצותיה
שהמועצהמתכוונתלהקצות,יוצאיםשובבפרסוםוניתןאישורע"יהמליאהבמידה.5

יוםבוחניםאתההתנגדויותומתקבלתהחלטה.12ובתוםלעמותהזווזוקרקע
אורכושלהתהליךהואכחצישנהבערך.ההחלטהמובאתלאישורהמליאה.






 מחליטים פה אחד

 לאשר התחלת תהליך הקצאה לבית כנסת בשכונת רקפות.                
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 .01.3.03אישור פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום סעיף ב: 


שעוסק01.2.02מקצועיתלהקצאתקרקעמיוםהועדההפרוטוקולבש.אברהמי:יששניסעיפים

מעוןעופריםשתקופתההקצאההסתיימהוישלצאתבתהליךחדשבנושאמעונותנעמ"ת.
,שביעותהרצוןשישמפעילותהמעוןלאורהפנייהשלעמותתנעמ"תעםפרסוםלציבור

קרקעלחמששניםעםאישורבהקצאתאנוממליציםלצאתוהמלצתמח'החינוך.הזה
מעוןעםהסכםקייםלחדשאתהאופציהמעוןנרקיס,השני,במקרהמדישנה.חידוש

אנומבקשיםלאשרההקצאה.גםכאןהתקבלההמלצהשלמח'החינוךוחודשים.51עודל

עדחמששניםבמצטבר?ד.רבינוביץ:כלכמהשנים?

מח'החינוךתגישהמלצתהלוועדההמקצועיתעםמספרהילדיםורמתשביעותכלשנהש.אברהמי:
למעונותהללו.לאישורלהארכהנוספת.ישדרישהורישוםטובהרצון

יו"ר:ישלהזדרזעםההקצאהבשלשנתהלימודיםהמתקרבת.

לראותאתהבקשה.בקשה?אשמחהאםהגישושטרנברג:י.

.נעמ"תהגישובקשהוישרשימתילדיםש.אברהמי:



 מחליטים פה אחד

 .01.3.03פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום לאשר                       

 

 

 לסדר היום 3סעיף 

 אישור תב"רים

:י.שטרסברג:סוקראתהתב"רים

₪.ליוןימ0:סה"כתקציבהפרויקטהוא(464אולם ספורט שלהבת ) .0
₪.0,002,051בהתאםלכךישלעדכןתוספתלמימוןהפרויקטבסך

למימון₪0,2,0,250כמוכן,מובאלאישורכםשינוימקורהמימוןממפעלהפיסבסך
מקרןעבודותפיתוח.

 
השינוייאפשרלהעביראתכספימפעלהפיסלדבריםשלאניתןהפרויקטכבראושר.

לממןמקרנותהפיתוח.
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:להגדילאתתקציבהמחשובלמוסדותחינוךהממומןע"י(412מחשוב מוסדות חינוך ) .5
₪.111,020סה"כהתקציבהמעודכןיעמודע"סשל₪.אלפי011מפעלהפיסבסךשל

 התקציבמיועדלמימוןחדרימחשביםומקרניםבבתיהספרהיסודייםובתיכון.

 




למחשביםומקרניםבכללבתישהתפנהאש"חמכסףמפעלהפיס011זוהגדלהשל
 הספר.


 :שינוימקורהמימוןלפרויקט.(362מועדון הנוער העובד והלומד ) .2

והקטנה₪225,051הגדלתההשתתפותשלמפעלהפיסבמימוןהפרויקטבסךשל
 במקבילמקרןעבודותפיתוח.


פנינולמפעלהפיסלקבלאישורביתרתי.שטרסברג:פרויקטשהסתיים,משניםמקורותמימון.

הכספיםלממןקירוימגרשספורטבביה"סניצנים.הפרויקטאושרבמימוןקרן
וק.ע.פ.ואנופועליםשיתרתהמימוןתהייהבמקוםק.ע.פ.מיתרותמפעלהמתקנים

.הפיס


ושינויהמימוןהואבשלהקשייםשמציבמפעלהפיס.כלהדרישותזהופרויקטשאושר
המפרטשלמפעל.מיליוןאש"ח5.2והגענולתקציבשלהנוספותגרמולחריגהבתקציב

הפיסכוללדרישהשלשטחיםומיזוג.אנולאעומדיםבתקציבהזהועלכןשינינואת
מקורותהמימון.


?י:הדרישהלאהגיוניתק.חמצנ


אולםהספורטהעיקריהואאולםניצניםואםנמזג,בשארהאולמותאיןכרגעמיזוג.י.שטרסברג:

נמזגקודםאותו.


לגביהפרויקטהזהואנומדבריםעלבסיסתוצאותהמכרז.יו"ר:בוצעמכרזמולמשקוכלכלה





 מחליטים פה אחד

 
ר התב"רים: שלא                 

   מיליון ש"ח   6הגדלת תקציב הפרויקט ל                אולם ספורט שלהבת 464תב"ר                

 עבודות פיתוחמקרן ₪  0,003,614תוספת                                                                                      
 ממפעל הפיס   ₪  0,346,326שינוי מקור מימון                                                              
 לקרן עבודות פיתוח                                                             

 
 אש"ח  במימון מפעל הפיס 611תוספת               מחשוב מוסדות חינוך 412תב"ר                    

 ₪ 111,656סה"כ תקציב                                                              

 שינוי מקור מימון לפרויקט  מועדון הנוער העובד והלומד    362תב"ר                    
 במימון מפעל הפיס₪  322,021                                                                                     

 הקטנה מקרן עבודות פיתוח₪(  322,021)                                                                                     
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 לסדר היום 4סעיף 

 

 ועדת שמות והנצחה

 

 סעיף א: הנצחה ע"ש דורון שהבא"ז ז"ל

בסנפלינגלפנישניםבנםשלתושביהיישובשנפגעבתאונתעבודההתקבלהפנייהלהנצחתיו"ר:
שהיהחשובלהלבצעהנצחהותיקהביישובתשהבא"זהיאמשפחהונפטר.משפחאחדות

ועלבסיסהידברותאיתםהוצעליצורהקדשהלפסלהפרפרהממוקםבגןהחבל.

"זוהררקיע,תכלתאיןסוף,משקכנפיים,פרפרבמעוף,שבוירשםס"מ11X 11שלטקטן
הישאררקלרגע,עליךאביט,אתנימיליבילאתחדללהרטיט.לזכרושלדורוןשהבא"ז

.",0150-011
בערךמעלותהפסל21%שהםכ₪121,,למועצהסךשלמתחייבתלהעבירהמשפחה

רון.הפיסולבסוכותהאחבמהלךסימפוזיוןשנוצר

 

 סעיף ב: נוהל הנצחה 

מליאההבאה.הנהלהוליו"ר:יועברלדיוןל



יח' 60, פרויקט קבוצת רכישה להקמת 150סעיף ג: תכנית 



ההמלצההיאיח'דיורצמודותקרקע.00הולנדימשולבשיוצאמרח'האודםוןרחוביו"ר:
."סמטתשני"

ק.חמצני:מימבקשיםלקרוא?

יו"ר:ועדתשמות.

יפרח:ראיתישגדרואתכלהשטחהאםיישארמקוםלמעברהציבור? .א

נסגררקלצורךהבנייה.ויהיהמעבר.כן,זהשטחציבוריש.אברהמי:

בדקנואתהמבנהוהרחובמתוכנןעםרחבהיו"ר:בהנהלההומלץלקרואלרחובון"רחבתשני".
ועלכןהומלץלקרואלרחוברחבתשניכמורחבתעדיאוהבדולח.ישמשהולאנעים

במונחסמטה.
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)מצטטובנוהלנושאשמותוהנצחהעלהלפנישנתיים.ישצורךבקביעתמדיניותאחידהי.שטרנברג:
"הקריטריוניםשנקבעמחייביםלהיותכאלהלסיכוםועדתשמותוהנצחה:5מתוךסעיף

שלאישתנועםהזמן".

בעברהעלינואתנושאהנוהלאךהיויותרשאלותמתשובות,עלכןהחזרנולוועדה.נוצריו"ר:
ביקשנוההמלצהשליושבתראשהועדההיאלקייםדיוןואנומצבשישתקופתבינייםלכן

רובהאתגב'מיכלאבני,יו"רועדתשמותוהנצחה.לזמןלישיבתההנהלההק

אש"ח.המשפחהנותנתבערךכמחצית511י.שטרנברג:בזמנואישרנותקציבלפסטיבלפיסולבגובה
מסכוםהקמתהפסל.אנוממילאהוצאנואתהכסף.האםנכוןלבקשכסףמהמשפחה?

מבקשלהכניסאותנולדיוןבנוהלשידוןבישיבה,אתהיו"ר:הנוהליובאלדיוןבישיבההבאה
הבאה.

שהיאביקשה,י.שטרנברג:שלאנגרוםעוול.תיאורטיתאנויכוליםלדרושכסףממשפחהשפסלשלה
יוצבבשטחהציבוריואנולאעושיםזאת.ממילאהפסליםנמצאיםוהםלטובתהציבור.

אךתבוצעהנצחהמסוימת.הפסללאיוצאמרשותהציבוריו"ר:

 מהיקרהמחראםתושביםנוספיםירצולהנציחע"גפסליםנוספים?יפרח: .א

נדוןבענייןונגבשנוהלונקבעכללים.יו"ר:

נוספות.הנצחהבואונחליטשעדשלאנסכםהנוהלהמועצהלאנהיהפתוחיםלבקשותק.חמצני:

מקובל.יו"ר:





  מחליטים פה אחד                   

 ז"ל בפסל הפרפר שבגן החבל.  לאשר הסכם הנצחת דורון שהבא"ז .0

 להעביר הדיון בנוהל ההנצחה למליאה הבאה. .2

 הרחוב שיוצא מרח' האודם יקרא "רחבת שני". .3
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 נושא נוסף לסדר היום: 

 

 חב' חשמל בשכונת כרמים. פורמציה שלסחדרי טרנ 4הסכם שימוש בקרקע ל אישור 

 

חדריטרנספורמציה.יושביםעלקרקעמועצהומחייבהסכם1בשכונתכרמיםהוקמויו"ר:
הסכםהשימושמחייבאישורמליאה..שימושבקרקעותשלוםארנונהע"יחב'חשמל

מיםההסכמיםהםע"פהסטנדרטהקבועשלחב'החשמלוזהיםבניסוחםהמשפטילהסכ
שנחתמוביןהמועצהלביןחב'חשמללפניכשנה.

עםבדיקות?ק.חמצני:מה



ד.רבינוביץ:מבקשתלהכניסלהסכםביצועבדיקות.

יו"ר:הבדיקותנעשו,ההסכםמתייחסלהקצאתקרקעוזהחוזהסטנדרטי.

הבניינים.מיעוקבאחרינושאהקרינה?שכנהש.אלבז:בשכ'חמניותנמצאיםחדריהחשמלבתוך
שילמהעלבדיקהבאופןפרטי.

וגםחדרישנאיםבחניוניםבבנייניםעצמם.בגניםהציבורייםיו"ר:בחמניותישגםחדריטרפו
ניתןלבצעע"יהיחידהלחדרהשנאיםשיפנה.בדיקתקרינהשתבוצעמישרוצה
הסביבתית.

האםישאלטרנטיבהנוספת?האםזוהאופציההכיבטיחותית?י.שטרנברג:

ע"פתקניםשחברתהחשמלעובדתעלפיהם.אםאתהלמיקוםיו"ר:כלהשנאיםמתוכננים
אנושואלמהעדיף?עדיףחדרישנאיםמחוץלבניין.בחמניותחדריהשנאיםזההיסטורי.

לאמאשריםיותרשנאיםבבניינים.

.ע"יחברתהחשמלאחתלשנהתמוסדמורשהחמצני:מבקשלהוסיףלחוזהבדיקק.

לבצעבדיקותאחתכלפינותתחייבחברתחשמליו"ר:מקובל.מנחהאתמרישראלשטרסברגש
ולהעבירלנוהתוצאות.לשנה



  מחליטים פה אחד

 

חדרי טרנספורמציה של חב' חשמל בשכונת  4הסכמים לשימוש בקרקע ל לאשר                      
כרמים.
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 נושא נוסף לסדר היום: 



ח.וינטראוב:מבקשתלהעלותאתנושאהקריטריוניםלקבלתתלמידיםלאולפנתשלהבת.הנושא
הועלהבישיבתהנהלההאחרונהאךלאנרשםבפרוטוקול.
מ"אבניהחושן"שהינותושבשהםהחלטהשכלתלמידייתהפנתשלהבתהוקמההכשאול

וההחלטההייתהשלבעיותהתנהגותחריגותיתקבלאוטומטיתלמוסדעםהסתייגויות
.שלתושבישהםמגיעחינוךבתוךשהם

הודעותולאהיורקפניותטלפוניותהתשובותחלקמהשנההיהחוסרסדרוהשתהועם
כתוצאהמכךישמשפחותשהחליטולאאיננייודעתאםקיבלותשובהשלילית..כתובות

.שלאברוראםמקבליםאותםשנוצרהרףבשלאיהנעימותטלהצ


ד.רבינוביץ:ישסלקציה?

בדקתיאתהנושאוקיבלתיתשובהכיילדיםח.וינטראוב:כן,זוהתשובהשאניקיבלתימהמזכירות.
גםקיבלנוהחלטה.שוקליםאותם)מבחינתהציונים(לא'נמוכים'תאועםבעיותהתנהגו

שביה"סלאימסורהודעותבטלפוניםאלאיוציאהודעהכתובה.

יו"ר:טופל.

כנראהשעדייןלאטופלוהדברחזרעלעצמועםמכתביםלגביהגיבושלשכבתו'שנכנסיםח.וינטראוב:
חלקמהילדיםקיבלותשובותוחלקלא.בשנההבאהלשלהבת.

יו"ר:ישמח'חינוךוניתןגםלפנותלביה"סלקבלתהתשובה.הנושאנבדקביוםשלאחר
ההנהלה.

ח.וינטראוב:המסרלאהועבר.

י.בונצל:ישמשפחהשכברשבועמנסהלקבלתשובהוהסגנוןשלהמזכירהאינונאותוהיאהדמות
ההחלטותצריכותלהימסרבכתב.המקצועיתשמוסרתאתההחלטות.

הסגן,יו"ר:נבדקלמחרת,כלהתלמידיםהתקבלו.מישיבחןעלהצלחתביה"סהםהמנהל
הואקיבלילדיםשקיבלוההודעותמאוחרכיהמנהלרצהלראותםשוב..היווצוותביה"ס

אתכלהילדים.

ח.וינטראוב:המנהללאראהאותם.

אנומשקיעיםכלכךהרבה,הואצריךלהתמודדאיתם.למהצריךלראותאותםעודפעם?ד.רבינוביץ:
יקבלתלמידיםמבחוץ,אנורוציםלשמועאותו.למהשהמוסדהמנהללישיבהתזמיןאת

ואתתלמידישהםלא?

רידברי.וח.וינטראוב:המנהללאראהאותםעודפעםואניעומדתמאח

הישיבהלאהיהפהמנהלשגיו.ימנהלתהתיכוןהגיעהלישיבהוהציגהאתביה"סוהי.בונצל:
.ביה"סאתויציגשיבוא
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הרישוםוהואלאמקבלאתכלהתושביםנאלאפשרלהםח.וינטראוב:אםזהביה"סדתי,וזהאזור
להירשםבמקוםאחר.





יו"ר:מדועאתאומרתשלאמקבלאתכלתושבישהם?

אניחושבתששלהבתאנילאנגדשלהבתח.וינטראוב:למהאתהמגןעלהמנהלעלמהשברורלכולנו?
אתהחוטאלאמת.הואביה"סמצוין.


,במקוםלהגידהישגיפהאתמעמידהאתביה"סבאורלאטוב.השנהתלמידיםנרשמו011יו"ר:

כלילדישהםהתקבלו.


ק.חמצני:אנימבקשלהבין.


הואבאדתיוהאםישלבדוקהאםהתלמידבשונהמביה"סממלכתיבביה"סדתייו"ר:
ישיבהתורנית.ממשפחהתורניתכיזו


הואדתי?להוכיחלמנהלביתהספרשק.חמצני:תלמידשהגיעמאבניהחושןצריך

ח.וינטראוב:לאנכון,אףאחדלאבודקאתזה.

אפשרלזמןאתהרברפאלגורןמנהלאולפנתשלהבת.כולםהתקבלויו"ר:

.ח.וינטראוב:גיל,אינךמביןאתכוונתי

.עלידיבאופןאישיביוםשלאחרהישיבהיו"ר:פנייתךהתקבלהוטופלה

ח.וינטראוב:הנושאלאנרשםבפרוטוקולישיבתההנהלה.

העליתאתהנושא.אתשאלתאםתמההישיבהולאחרשנאמרשכן,סליחה,יו"ר:

ח.וינטראוב:בסוףהדיוןבהנהלה,שאלתיאםתמוהנושאיםשלהישיבהמתוךכבודלסדרהיום,
והמתנתיבסבלנותלסוףהישיבהכדילהפנותאתתשומתהלבלנושאשלשלהבת.





 תמההישיבה.

-----------------------------------------

גילליבנהשיאברהמי
המועצהראשהמועצהמנכ"ל
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