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אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  3מיום .01.3.03
הקצאות קרקע
 בקשת עמותת מורשת זאב להקצעת קרקע. אישור פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום .01.3.03אישור תב"רים.
ועדת שמות והנצחה.
 אישור סיכום ועדת שמות והנצחה מיום 01.3.03 הסכם תרומה משפ' שהבא"ז.תיקון חוק עזר עירוני לשהם אחזקת בעלי חיים ,בעלי כנף ותיקון לצו המועצות
המקומיות – עבירות קנס.
עדכונים.

יו"ר:ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההרביעיתלשנת .5102
מבקשלהביעתנחומיםבשמיובשםהמועצהלגזברהמועצה,מרישראלשטרסברגומשפחתו 
עםפטירתאביו .
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יו"ר:חנניתוייסמנהלתאגףאיכותהסביבההוזמנהלישיבהואנימבקשלדוןבסעיף2לסדר
היוםתחילה .


סעיף  5לסדר היום:

תיקון חוק עזר עירוני לשהם אחזקת בעלי חיים ,בעלי כנף ותיקון לצו המועצות
המקומיות  -עבירות קנס.
יו"ר: בהמשךלדיוןשהיהבהנהלהעולהכיחוקהעזרלאחזקתבעליחייםהקייםמכסה 
 רקאחזקתכלביםואינומתייחסלחיותאחרות.מצאנוכיישבע"חנוספים 
 שמוחזקיםע"יהתושביםוישמקריםשלתלונותעלמפגעיםשלריחורעש. 
אנורוציםלנהלאתהנושאתחתמטריהחוקיתבאמצעותרישיונותומתןתנאים .
הוצעתיקוןלחוקהעזרשנערךבסיועדר'משהרפאלוביץמנכ"לאיגודעריםגושדן 
 לשירותיםוטרינריים,עיוןבחוקיעזרבעיריותאחרותובסיועהיועמ"שעו"דמורן 
דדשוב ,באופןשיחולגםעלבעליחייםאחרים:בהמה,סוס,חמור,כבשהפרדה 
ובעליכנףברווז,אווז,תוכים,תרנגולבכמותשעולהעל5פריטים.המשמעותהיא 
שאיןאיסורקטגוריאלאאםאדםרוצהלהחזיקזוגתוכיםותרנגולבחצר,יפנה 
למועצה,יבדקוהתנאיםוהתברואה,יינתןרישיוןויכנסלפיקוחכךשאםיהיו 
מפגעיםנוכללהתמודדאיתם.חשובשהנושאיכנסלפיקוחשלאיכותהסביבה .
ד.רבינוביץ:האםעלכלתוכייבואולבקשרישיון? 
י.לוי:הנושאחשובמאודוההצעהטובהמאוד .
יו"ר:מדוברעלזוג.בעיקרוןהחוקמחייבאדםלפנותאלינוואנונטפלבבקשהלקבלת 
הרישיוןומתןתנאים .
י.בונצל:מבקשלהודותלכלמישפעלוקידםאתהנושא.בשכונהה'ישאדםשמגדלקרפדות, 
 עכשיויהיוכליםלטפלבזה.מרגעשהועלההנושא,התהליךשבוצעע"יהמועצההיה 
מהירומשביערצוןותודתילמנכ"להמועצה .
ש.סויסה:האםישאגרה? 
יו"ר:01₪לכלפריטבעליכנף,011ש"חלבהמות .
ד.רבינוביץ:לשנה? 
יו"ר:כן,אגרהשנתית .
ד.רבינוביץ:האםנעשהסקרכמהתוכיםובעליכנףישביישוב? 
יו"ר:לא.פונהלעו"דמורןדדשובבשאלההאםנבדקוחוקיעזרשלרשויותאחרות .
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עו"דדדשוב:לפיבקשתדר'רפאלוביץההצעהמבוססתעלחוקהעזרשלעירייתבניברקונוסח 
דומהמופיעגםברשויותאחרות .
ד.רבינוביץ:מדועישאגרה? 
יו"ר:ישהוצאות,גםלרישיוןלכלבישלשלםאגרה .
ד.רבינוביץ:וחתולים? 
ח.וינטראוב:חיהמוגנת,מסרסיםומחזיריםלמקום.מבקשתלהזכיראתההצעהשלישהתקבלה 
בהנהלהלגביהקמתגינותכל 

ביםבכלשכונהבנוסףלאחתוהיחידהשקיימתבגןהחבל .
ד.רבינוביץ:חושבתששניתוכיםזהמעט .
י.בונצל: אנומתכנסיםלישיבתהנהלהומקבליםהחלטות,אםנשנהאזבואונקייםישיבה 
אחת .
ק.חמצני:לאמקובלעלי.פחותמ0תוכיםלאמוכן.זהעודמקורלקחתכסףמהתושבים? 
למהלקחת01 ?₪
י.בונצל:ישבנובישיבתהנהלהודנובנושאוזהמהשהוחלט,אתהיכוללהצביעאיךשאתה 
רוצה .
ק.חמצני:מהשהוחלטבהנהלהאינוקדוש .
י.בונצל:איןהגבלהשיבואולבקשהיתר .
ח.וינטראוב:יצחק,הייתיבישיבתההנהלה,לאמכובדמהשאתהעושה,אינךמאפשרלנולדבר .
יו"ר:חגית,אתיכולהלבקשכיתירשםהסתייגות .
ח.וינטראוב:התקבלההחלטהבהנהלהללאהצבעה .
ק.חמצני: לאצריךלהיאחזבקרנותהמזבח,ניתןלשנותהחלטתהנהלהבמליאה.01₪זההרבה 
כסף .
יו"ר:מבקשלערוךהצבעהולקבלהחלטהלגביציפוריםמ2ומעלה .
ח.וינטראוב:למהדווקאשלושה? 
יו"ר:החלמהתוכיהשלישייידרשרישיון .
ח.וייס:זוהסדרהולאאיסור .
יו"ר:ישלחשובעלתנאיהגידול.לאדומהכלובלזוגצפרים,למתקןלכמותגדולהיותר .
ק.חמצני:ישחוקצערבעליחיים .
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עו"דדדשוב:לפקחיםהעירונייםישסמכותלטפלבנושאצערבעליחייםבעבירותמסוימותכמו 
התעללות .


ח.וינטראוב:מהשלאנאמרפהונאמרבהנהלהע"ידר'רפאלוביץהואשברובהעיריותהאחרות 
ניתןל2ומעלהוהואנולדמדרישתרשותהטבעוהגנים. 
י.שטרנברג:בעליחייםכוללכלבים? 
יו"ר:לא,חוקהעזרלנושאכלביםכברמוסדר .

נערכה הצבעה בין שתי חלופות:
מס'הפרטיםהדורשרישיוןמעל5פרטים 
מצביעיםבעד:0(גילליבנה,יצחקבונצל,יוסילוי,שלומיסויסה,יצחקשטרנברג 
ושימיאלבז) 
מס'הפרטיםהדורשרישיוןמעל2פרטים 
מצביעיםבעד:2(קוביחמצני,דפנהרבינוביץוחגיתוינטראוב) 

החלטה:

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

סעיף  0לסדר היום

אישור פרוטוקול ישיבת מליאה  3מיום 01.3.03

יו"ר:פונהליצחקשטרנברג 
י.שטרנברג: שלחתישתיהצעותלתיקוןהפרוטוקול.בישיבההקודמתהשתלחמרגלעדרבינוביץ 
 בחברסיעהמאמיניםבשהם(אני)וביקשתיממנולחזורבוולהתנצל.הואסירב.שום 
 דברמדבריושלמררבינוביץלאהוזכרובפרוטוקולואנימבקשלהזכירזאת 
בפרוטוקול .
יו"ר:נבקשממררבינוביץלומרמההיודבריוונטפל.אתהיכוללבקשלתקןבפרוטוקולרקאת
דבריך.לתקןדבריםשלאדםאחרלאניתןאלאבנוכחותאדםזה. 
ד.רבינוביץ:תגידמהאתהרוצהשירשם .
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י.שטרנברג:ביקשתיגםלתקןאתדבריושלראשהמועצהשהעירלילכאורהעלהסגנוןשלי.ביקשתי 
לתקןאתהמילה"סגנון" .
יו"ר:נבדוקבהקלטהואמרלךאתהתייחסותיוכןהייתההערהלנושאהסגנון .

י.שטרנברג:לאהייתהשוםהערהעלהסגנוןשלי,דברינאמרובסגנוןהמקובל.אפשרלמנותאתמבקר
המועצהלבדוק.אתההערתלגלעדרבינוביץשהדבריםלאראוייםאבלכךאמרת.וזה
הזכירלימשהושמתקרבלהסתה,לאלימות.מדוע?,כיהופעלהכלפיאלימותמילולית.אנו
לאמצדיקיםאלימותבשוםמקרה.ישלדחותאותהבליאבלובליצדשני,איןצדשני
לאלימות .

יו"ר:אףאחדלאמסית,אנודניםגםאםהרוחותמתלהטות.אףאחדלאהסיתלאאתהולא
כלפיךמבקשממךלאלהיפגע .
ייבדקגםנושאדבריושלגלעדרבינוביץוגםהערהשלילגביהסגנון .


מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  3מיום .01.3.03

סעיף  2לסדר היום

הקצאת קרקע
סעיף א :בקשת עמותת מורשת זאב להקצאת קרקע.
ש.אברהמי:בקשתעמותתמורשתזאבלהקצאתקרקעבשכונהמ"דלהקמתביתכנסת.בישיבה 
הקודמתעלתהלדיוןבקשתהעמותהאךהיאלאהייתהרשומה.העמותהנרשמהכחוק 
ואנומבקשיםלאשרפתיחתהליךהקצאתקרקע .
ק.חמצני:זועמותתמעלותנתן? 
י.בונצל:זולאעמותתמעלותנתןאלאעמותהאחרת .
יו"ר:בעתתכנוןשכונתרקפותהוגדרהמשבצתקרקעלהקמתביתכנסת.עמותתמעלותנתן
נחלשהואיןביכולתהלהקיםאתביתהכנסת.חברימעלותנתןהמתפלליםבביה"סאבני
החושןלאמעונייניםבמיקוםשנקבע.קבוצהשכןגרהבשהםבאזורהגרעיןהמרכזי,
עמותתמורשתזאב,מעוניינתלהקיםביתכנסת .
אנומבקשיםלהתחילאתהתהליךהפומבישנמשךמספרחודשיםוכשהואיסתייםנכריז
עלהקצאהעםהתחייבותלבנייהבפרקזמןקצוב.אםלאיבנוההקצאהתפקע .
ק.חמצני:כלקבוצתתושביםיכולהלבקש? 
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יו"ר:לא.צריךלהקיםעמותה.ישתבחיניםשאושרו.התבחיניםנועדובשביללהתחילוגםלקבל
הקצאהותמיכהכספיתשלהמועצה .
ק.חמצני:מהםהקריטריונים? 

יו"ר:לקבלתתמיכהכספיתצריך21משפחות,מנייןמתפללים,שכונהשאיןבהביתכנסת,
תושבישהםוחבריעמותה .

ק.חמצני:מבקשלראותאתמסמךהתבחיניםולראותשהםעומדיםבתבחינים .
יו"ר:ישועדתתמיכותמקצועית:מנכ"ל,גזבר,מהנדסויועמ"ששבודקתהתבחיניםוהאם
הקבוצהעומדתבהם .
ההמלצההמקצועיתשלהועדההייתהשהםצריכיםלהתאגדכעמותה.ישרשימת
משפחות .
ש.אברהמי:הנושאהזהכברעלהעםהמלצהשלהועדההמקצועית.היהחסררישוםהעמותהושהיא
פעילה.הםהשלימואתהדרישהועלכןהנושאעולהלדיוןחוזר .
יו"ר:ההמלצההמקצועיתשלהועדההייתהשהםצריכיםלהתאגדכעמותה.ישרשימת
משפחות .
ד.רבינוביץ:לאבדקואותםכעמותה.לאנבדקוהתבחיניםשלהםכעמותה.זהלאאותםאנשים .
יו"ר:מבקשלהביאאתהתבחינים.בשביללהקיםביתכנסתהיוזמהשלהתושביםהיא
משמעותיתיותרמאשרמחויבותהמועצה .
ק.חמצני:מבקששיבדקואתעמותתמורשתזאב .
יו"ר:לאמחליטיםלהקצותקרקעאלאמחליטיםלפתוחבהליךהקצאהזההחוק,זהההליך.
הוגשהבקשהועלבסיסועדתתמיכותמקצועיתומליאההמועצה,אנומבקשיםלפרסם
הבקשהולהתחילבתהליך.ישפרסום01יום .
ד.רבינוביץ:אםאנומפרסמיםלהקצאהזהדיגמור .
יו"ר:למהלהקשות? 
ד.רבינוביץ:לאלהקשותאלאלבדוקאתהעמותה .
ק.חמצני:נבדוק.אםעומדיםבתבחיניםאניאצביעבעד .
עו"דדדשוב:ניתןלפרסםגםמבלישישקבוצה .
י.בונצל:מבקשלאלהגיעלמצבשבואומריםזוסתםרשימתשמות.זוקבוצהחדשהשלאנשים
רצינייםוהםגייסותרומהלבנייתביתהכנסת .
ק.חמצני:ישתבחינים.אולילאהסברתיעצמיטוב,אניאומר,האםנבדקוועמדובתבחינים
המינימאליים? 
יו"ר:מקריאאתהתבחיניםלבתיכנסת: 
 .0לפחות11משפחותרשומותבעמותהשלביתהכנסת.לצורךתמיכותיש
סעיףשבשכונהחדשה21משפחותבלבד.
 .5קיוםמניןמתפלליםבימיםשישיושבתבמהלךכלהשנה.
6

 .2מיקוםריכוזהאוכלוסייהשלהמתפללים.
 .1איהימצאותושלביתכנסתאחרפנוי(באותונוסח)בקרבתהשטחהמבוקש.




יו"ר:אלההתבחיניםשאישרההמועצהלדורותיה .

י.בונצל:התבחיניםחודשולפנישנהוהצבענועלכך .

ק.חמצני:בדקתםאתסעיף5,מנין? 

י.בונצל:אנימאמיןלהצהרהשלהם .

יו"ר:ישמנייןקיים,הגיעושניראשיהעמותה.מקריאאתמכתבהבקשהשלהעמותהלהקצאה.
המתפלליםהללומתפלליםבביה"סאבניהחושן .

י.בונצל:הםמתפלליםברחובבגינהבשכונהמ"ד .

יו"ר:באמת? 

י.בונצל:כן,הםלארוציםללכתרחוקוהםמתפלליםבגינהברחובהראשיבערבשבת. 

יו"ר:ייעודהקרקעמבניציבורכוללביתכנסת 

ח.וינטראוב:אזמההבעיה? 

יו"ר:מדוברעלפתיחתתהליךההקצאה,לאנותניםלהםאתזה.ישתהליךשלפרסוםהבקשה
והגשתהתנגדויותמישרוצהלעשותזאת,תוך01יום .

א .יפרח:חלקמהמנייןלאמעונייןללכתרחוקועלכןמבקשיםלהתחילבהקצאה.

ש.אברהמי:מתאראתהתהליךע"פנוהלשלמשרדהפנים: 
0.פנייהלציבורבפרסוםבעיתונות,באתרהמועצהובכליהתקשורתעלהכוונהלהקצות 
קרקע,זופנייהספציפיתאךהיאפתוחהלכללהציבור .

יו"ר:בזמןהזהכלמישרוצהלהגישבקשהיכוללהגישוגםהםצריכיםלהגישבקשה 
מסודרת .

ש.אברהמי:נכון.מתקבלותההצעותוהוועדההמקצועיתלהקצאותקרקעבוחנתאותןומחליטה. 
המלצותיהעולותלאישורבמליאה. 
.5במידהוניתןאישורע"יהמליאה,יוצאיםשובבפרסוםשהמועצהמתכוונתלהקצות 
קרקעלעמותהזווזוובתום12יוםבוחניםאתההתנגדויותומתקבלתהחלטה. 
ההחלטהמובאתלאישורהמליאה.אורכושלהתהליךהואכחצישנהבערך .
 



מחליטים פה אחד

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

ש.אברהמי:יששניסעיפיםבפרוטוקולהועדההמקצועיתלהקצאתקרקעמיום01.2.02שעוסק
בנושאמעונותנעמ"ת. מעוןעופריםשתקופתההקצאההסתיימהוישלצאתבתהליךחדש
עםפרסוםלציבורלאורהפנייהשלעמותתנעמ"ת,שביעותהרצוןשישמפעילותהמעון
הזהוהמלצתמח'החינוך.אנוממליציםלצאתבהקצאתקרקעלחמששניםעםאישור
חידושמדישנה.במקרההשני,מעוןנרקיס,מעוןעםהסכםקייםלחדשאתהאופציה
לעוד51חודשים.גםכאןהתקבלההמלצהשלמח'החינוךואנומבקשיםלאשרההקצאה .
ד.רבינוביץ:כלכמהשנים?עדחמששניםבמצטבר? 
ש.אברהמי:כלשנהמח'החינוךתגישהמלצתהלוועדההמקצועיתעםמספרהילדיםורמתשביעות
הרצוןלאישורלהארכהנוספת.ישדרישהורישוםטובלמעונותהללו .
יו"ר:ישלהזדרזעםההקצאהבשלשנתהלימודיםהמתקרבת .
י.שטרנברג:האםהגישובקשה?אשמחלראותאתהבקשה. 
ש.אברהמי:נעמ"תהגישובקשהוישרשימתילדים .


מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאות קרקע מיום .01.3.03

סעיף  3לסדר היום

אישור תב"רים
י.שטרסברג:סוקראתהתב"רים: 
 .0אולם ספורט שלהבת ()464:סה"כתקציבהפרויקטהוא0מיליון.₪ 
בהתאםלכךישלעדכןתוספתלמימוןהפרויקטבסך0,002,051.₪ 
כמוכן,מובאלאישורכםשינוימקורהמימוןממפעלהפיסבסך0,2,0,250₪למימון
מקרןעבודותפיתוח .
הפרויקטכבראושר.השינוייאפשרלהעביראתכספימפעלהפיסלדבריםשלאניתן 
לממןמקרנותהפיתוח. 
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 .5מחשוב מוסדות חינוך ()412:להגדילאתתקציבהמחשובלמוסדותחינוךהממומןע"י
מפעלהפיסבסךשל011אלפי.₪סה"כהתקציבהמעודכןיעמודע"סשל111,020.₪
התקציבמיועדלמימוןחדרימחשביםומקרניםבבתיהספרהיסודייםובתיכון.



זוהגדלהשל011אש"חמכסףמפעלהפיסשהתפנהלמחשביםומקרניםבכללבתי 
הספר.

 .2מועדון הנוער העובד והלומד ()362:שינוימקורהמימוןלפרויקט.
הגדלתההשתתפותשלמפעלהפיסבמימוןהפרויקטבסךשל225,051₪והקטנה 
במקבילמקרןעבודותפיתוח.

י.שטרסברג:פרויקטשהסתיים,משניםמקורותמימון.פנינולמפעלהפיסלקבלאישורביתרת
הכספיםלממןקירוימגרשספורטבביה"סניצנים.הפרויקטאושרבמימוןקרן
המתקניםוק.ע.פ.ואנופועליםשיתרתהמימוןתהייהבמקוםק.ע.פ.מיתרותמפעל
הפיס. 

זהופרויקטשאושרושינויהמימוןהואבשלהקשייםשמציבמפעלהפיס.כלהדרישות
הנוספותגרמולחריגהבתקציבוהגענולתקציבשל5.2מיליוןאש"ח.המפרטשלמפעל
הפיסכוללדרישהשלשטחיםומיזוג.אנולאעומדיםבתקציבהזהועלכןשינינואת
מקורותהמימון .

ק.חמצני:הדרישהלאהגיונית? 

י.שטרסברג:בשארהאולמותאיןכרגעמיזוג.אולםהספורטהעיקריהואאולםניצניםואםנמזג,
נמזגקודםאותו .

יו"ר:בוצעמכרזמולמשקוכלכלהלגביהפרויקטהזהואנומדבריםעלבסיסתוצאותהמכרז .




מחליטים פה אחד
לאשר התב"רים :


תב"ר  464אולם ספורט שלהבת

הגדלת תקציב הפרויקט ל  6מיליון ש"ח
תוספת  ₪ 0,003,614מקרן עבודות פיתוח
שינוי מקור מימון  ₪ 0,346,326ממפעל הפיס
לקרן עבודות פיתוח

תב"ר  412מחשוב מוסדות חינוך

תוספת  611אש"ח במימון מפעל הפיס
סה"כ תקציב ₪ 111,656

תב"ר  362מועדון הנוער העובד והלומד שינוי מקור מימון לפרויקט
 ₪ 322,021במימון מפעל הפיס
( )₪ 322,021הקטנה מקרן עבודות פיתוח
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סעיף  4לסדר היום

ועדת שמות והנצחה

סעיף א :הנצחה ע"ש דורון שהבא"ז ז"ל
יו"ר:התקבלהפנייהלהנצחתבנםשלתושביהיישובשנפגעבתאונתעבודהבסנפלינגלפנישנים
אחדותונפטר.משפחתשהבא"זהיאמשפחהותיקהביישובשהיהחשובלהלבצעהנצחה
ועלבסיסהידברותאיתםהוצעליצורהקדשהלפסלהפרפרהממוקםבגןהחבל .
שלטקטן11X 11ס"משבוירשם"זוהררקיע,תכלתאיןסוף,משקכנפיים,פרפרבמעוף,
הישאררקלרגע,עליךאביט,אתנימיליבילאתחדללהרטיט.לזכרושלדורוןשהבא"ז
 ."0150-011,
המשפחהמתחייבתלהעבירלמועצהסךשל,,121₪שהםכ21%בערךמעלותהפסל
שנוצרבמהלךסימפוזיוןהפיסולבסוכותהאחרון .


סעיף ב :נוהל הנצחה
יו"ר:יועברלדיוןלהנהלהולמליאההבאה. 


סעיף ג :תכנית  ,150פרויקט קבוצת רכישה להקמת  06יח' 

יו"ר:רחובוןהולנדימשולבשיוצאמרח'האודם00יח'דיורצמודותקרקע.ההמלצההיא
"סמטתשני" .
ק.חמצני:מימבקשיםלקרוא? 
יו"ר:ועדתשמות. 
א .יפרח:ראיתישגדרואתכלהשטחהאםיישארמקוםלמעברהציבור? 
ש.אברהמי:כן,זהשטחציבוריויהיהמעבר.נסגררקלצורךהבנייה .
יו"ר:בהנהלההומלץלקרואלרחובון"רחבתשני".בדקנואתהמבנהוהרחובמתוכנןעםרחבה
ועלכןהומלץלקרואלרחוברחבתשניכמורחבתעדיאוהבדולח.ישמשהולאנעים
במונחסמטה .
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י.שטרנברג: נושאשמותוהנצחהעלהלפנישנתיים.ישצורךבקביעתמדיניותאחידהובנוהל(מצטט
מתוךסעיף5לסיכוםועדתשמותוהנצחה:"הקריטריוניםשנקבעמחייביםלהיותכאלה
שלאישתנועםהזמן" .
יו"ר: בעברהעלינואתנושאהנוהלאךהיויותרשאלותמתשובות,עלכןהחזרנולוועדה.נוצר
מצבשישתקופתבינייםלכןההמלצהשליושבתראשהועדההיאלקייםדיוןואנוביקשנו
לזמןלישיבתההנהלההקרובהאתגב'מיכלאבני,יו"רועדתשמותוהנצחה .
י.שטרנברג:בזמנואישרנותקציבלפסטיבלפיסולבגובה511אש"ח.המשפחהנותנתבערךכמחצית
מסכוםהקמתהפסל.אנוממילאהוצאנואתהכסף.האםנכוןלבקשכסףמהמשפחה? 
יו"ר:הנוהליובאלדיוןבישיבההבאה,אתהמבקשלהכניסאותנולדיוןבנוהלשידוןבישיבה
הבאה .
י.שטרנברג:שלאנגרוםעוול.תיאורטיתאנויכוליםלדרושכסףממשפחהשפסלשלהשהיאביקשה,
יוצבבשטחהציבוריואנולאעושיםזאת.ממילאהפסליםנמצאיםוהםלטובתהציבור .
יו"ר:הפסללאיוצאמרשותהציבוראךתבוצעהנצחהמסוימת .
א .יפרח: מהיקרהמחראםתושביםנוספיםירצולהנציחע"גפסליםנוספים?
יו"ר:נדוןבענייןונגבשנוהלונקבעכללים .
ק.חמצני: בואונחליטשעדשלאנסכםהנוהלהמועצהלאנהיהפתוחיםלבקשותהנצחהנוספות .
יו"ר:מקובל .




מחליטים פה אחד
 .0לאשר הסכם הנצחת דורון שהבא"ז ז"ל בפסל הפרפר שבגן החבל.
 .2להעביר הדיון בנוהל ההנצחה למליאה הבאה.
 .3הרחוב שיוצא מרח' האודם יקרא "רחבת שני".
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נושא נוסף לסדר היום:

אישור הסכם שימוש בקרקע ל  4חדרי טרנספורמציה של חב' חשמל בשכונת כרמים.
יו"ר:בשכונתכרמיםהוקמו1חדריטרנספורמציה.יושביםעלקרקעמועצהומחייבהסכם
שימושבקרקעותשלוםארנונהע"יחב'חשמל.הסכםהשימושמחייבאישורמליאה .
ההסכמיםהםע"פהסטנדרטהקבועשלחב'החשמלוזהיםבניסוחםהמשפטילהסכמים
שנחתמוביןהמועצהלביןחב'חשמללפניכשנה .
ק.חמצני:מהעםבדיקות? 

ד.רבינוביץ:מבקשתלהכניסלהסכםביצועבדיקות .
יו"ר:הבדיקותנעשו,ההסכםמתייחסלהקצאתקרקעוזהחוזהסטנדרטי .
ש.אלבז:בשכ'חמניותנמצאיםחדריהחשמלבתוךהבניינים.מיעוקבאחרינושאהקרינה?שכנה
שילמהעלבדיקהבאופןפרטי .
יו"ר:בחמניותישגםחדריטרפובגניםהציבורייםוגםחדרישנאיםבחניוניםבבנייניםעצמם.
מישרוצהשתבוצעבדיקתקרינהלחדרהשנאיםשיפנה.ניתןלבצעע"יהיחידה
הסביבתית .
י.שטרנברג:האםזוהאופציההכיבטיחותית?האםישאלטרנטיבהנוספת? 
יו"ר:כלהשנאיםמתוכנניםלמיקוםע"פתקניםשחברתהחשמלעובדתעלפיהם.אםאתה
שואלמהעדיף?עדיףחדרישנאיםמחוץלבניין.בחמניותחדריהשנאיםזההיסטורי.אנו
לאמאשריםיותרשנאיםבבניינים .
ק.חמצני:מבקשלהוסיףלחוזהבדיקתמוסדמורשהאחתלשנהע"יחברתהחשמל .
יו"ר:מקובל.מנחהאתמרישראלשטרסברגשחברתחשמלתתחייבכלפינולבצעבדיקותאחת
לשנהולהעבירלנוהתוצאות .


מחליטים פה אחד

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

ח.וינטראוב:מבקשתלהעלותאתנושאהקריטריוניםלקבלתתלמידיםלאולפנתשלהבת.הנושא 
הועלהבישיבתהנהלההאחרונהאךלאנרשםבפרוטוקול .
כשאולפנתשלהבתהוקמההייתההחלטהשכלתלמידמ"אבניהחושן"שהינותושבשהם
יתקבלאוטומטיתלמוסדעםהסתייגויותשלבעיותהתנהגותחריגותוההחלטההייתה
שלתושבישהםמגיעחינוךבתוךשהם .
השנההיהחוסרסדרוהשתהועםחלקמהתשובותהיורקפניותטלפוניותולאהודעות
כתובות.איננייודעתאםקיבלותשובהשלילית.כתוצאהמכךישמשפחותשהחליטולא 
להצטרףבשלאיהנעימותשנוצרהשלאברוראםמקבליםאותם. 

ד.רבינוביץ:ישסלקציה? 
ח.וינטראוב:כן,זוהתשובהשאניקיבלתימהמזכירות.בדקתיאתהנושאוקיבלתיתשובהכיילדים
עםבעיותהתנהגותאו'נמוכים'(מבחינתהציונים)לאשוקליםאותם.גםקיבלנוהחלטה
שביה"סלאימסורהודעותבטלפוניםאלאיוציאהודעהכתובה. 
יו"ר:טופל .
ח.וינטראוב: כנראהשעדייןלאטופלוהדברחזרעלעצמועםמכתביםלגביהגיבושלשכבתו'שנכנסים
בשנההבאהלשלהבת.חלקמהילדיםקיבלותשובותוחלקלא .
יו"ר:ישמח'חינוךוניתןגםלפנותלביה"סלקבלתהתשובה.הנושאנבדקביוםשלאחר
ההנהלה. 
ח.וינטראוב:המסרלאהועבר .
י.בונצל:ישמשפחהשכברשבועמנסהלקבלתשובהוהסגנוןשלהמזכירהאינונאותוהיאהדמות
המקצועיתשמוסרתאתההחלטות.ההחלטותצריכותלהימסרבכתב .
יו"ר:נבדקלמחרת,כלהתלמידיםהתקבלו.מישיבחןעלהצלחתביה"סהםהמנהל,הסגן
וצוותביה"ס.היוילדיםשקיבלוההודעותמאוחרכיהמנהלרצהלראותםשוב.הואקיבל
אתכלהילדים .
ח.וינטראוב:המנהללאראהאותם .
ד.רבינוביץ:למהצריךלראותאותםעודפעם?אנומשקיעיםכלכךהרבה,הואצריךלהתמודדאיתם.
תזמיןאתהמנהללישיבה,אנורוציםלשמועאותו.למהשהמוסדיקבלתלמידיםמבחוץ
ואתתלמידישהםלא? 
ח.וינטראוב:המנהללאראהאותםעודפעםואניעומדתמאחורידברי .
י.בונצל:מנהלתהתיכוןהגיעהלישיבהוהציגהאתביה"סוהישגיו.מנהלהישיבהלאהיהפה
שיבואויציגאתביה"ס .
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ח.וינטראוב:אםזהביה"סדתי,וזהאזורהרישוםוהואלאמקבלאתכלהתושביםנאלאפשרלהם
להירשםבמקוםאחר .


יו"ר:מדועאתאומרתשלאמקבלאתכלתושבישהם? 
ח.וינטראוב:למהאתהמגןעלהמנהלעלמהשברורלכולנו?אנילאנגדשלהבתאניחושבתששלהבת
הואביה"סמצוין.אתהחוטאלאמת .

יו"ר:011תלמידיםנרשמוהשנה,במקוםלהגידהישגיפהאתמעמידהאתביה"סבאורלאטוב.
כלילדישהםהתקבלו .

ק.חמצני:אנימבקשלהבין .

יו"ר:בביה"סדתיבשונהמביה"סממלכתיישלבדוקהאםהתלמידדתיוהאםהואבא
ממשפחהתורניתכיזוישיבהתורנית .

ק.חמצני:תלמידשהגיעמאבניהחושןצריךלהוכיחלמנהלביתהספרשהואדתי? 
ח.וינטראוב:לאנכון,אףאחדלאבודקאתזה .
יו"ר:כולםהתקבלואפשרלזמןאתהרברפאלגורןמנהלאולפנתשלהבת .
ח.וינטראוב:גיל,אינךמביןאתכוונתי .
יו"ר:פנייתךהתקבלהוטופלהעלידיבאופןאישיביוםשלאחרהישיבה .
ח.וינטראוב:הנושאלאנרשםבפרוטוקולישיבתההנהלה. 
יו"ר:סליחה,אתשאלתאםתמההישיבהולאחרשנאמרשכן,העליתאתהנושא .
ח.וינטראוב:בסוףהדיוןבהנהלה,שאלתיאםתמוהנושאיםשלהישיבהמתוךכבודלסדרהיום, 
 והמתנתיבסבלנותלסוףהישיבהכדילהפנותאתתשומתהלבלנושאשלשלהבת .



תמההישיבה.





 -------------------  ----------------------
גילליבנה 
שיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
 
14

 


15

