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 לשכת מנכ"ל

ג"תשעסיוןז"י
6102מאי62

002610סימוכין:

 

 5מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

 1122מאי  12תשע"ג,   יב' סיון יום שלישי, 



 שימי אלבז,  יצחק בונצל,יו"ר , שלומי סויסה, גלעד רבינוביץ,  –גיל ליבנה    נוכחים:    
 אלי יפרח, חגית וינטראוב, יצחק שטרנברג ,קובי חמצני ודפנה רבינוביץ.      

 יצחק פינברג, יוסי לוי ואיתן פטיגרו.    :  והתנצל

 ישראל שטרסברג, דגנית שטיניג, עו"ד מורן דדשוב ותמיר פוגל.שי אברהמי,  השתתפו:  

 אורנה שטיימן. רשמה:      

 

 על סדר היום:        

 ים אישור פרוטוקול .2
.21.2.22מיום  2פרוטוקול ישיבת מליאה  מס' 

 .12.4.22מתאריך  4 פרוטוקול מתוקן ישיבת מליאה מס'

 .אישור תברי"ם .1
 מעודכן. 1122ותקציב חכ"ל  חכ"ל -אישור עדכון הסכם מועצה  .2

 נוהל שמות והנצחה. .4

 שינוי הרכב חברי ועדת משנה לתו"ב.-ועדת תכנון ובניה .5

האצלת סמכות חתימה. .6

 ועדת הקצאות קרקע.  .7

 קשרי חוץ.ועדת  .8

 .1121אישור דוחות כספיים חכ"ל  וחמש  .1

 .הצעת מר יצחק בונצל .21
 
 

.6102ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההחמישיתלשנתיו"ר:
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 לסדר היום  2 סעיף

 .21.2.22מיום  2ישיבת מליאה  מס' מתוקן  אישור פרוטוקול 
.12.4.22מיום  4מליאה מס' מתוקן ישיבת  אישור פרוטוקול 


?לפרוטוקוליםישהערותיו"ר:

 
 מחליטים פה אחד  


 .21.2.22מיום  2לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  מס'   
 .12.4.1122מיום  4לאשר פרוטוקול מתוקן ישיבת מליאה   

   

יובל,מזלטובמבקשלברךאתחברהמועצהמראיתןפטיגרועלהולדתבתוהבכורהיו"ר:
איחולי01חברהמועצהמראלייפרחליוםהולדתוהואתידידנובריאותונחת

.הצלחהוהגשמהעצמית



 לסדר היום 1סעיף 

 אישור תב"רים

סוקראתהתב"רים.יו"ר:

 ₪.אלפי21:לאשרתוספתבסך462שיקום נחל בית עריף תב"ר  .0
עפ"יתוצאותהמכרזשלרשות₪.אלפי221סכוםהתב"רהמעודכןיהיהבסך

הניקוזנדרשלאשרתוספתזו.למולתקציבהמעצהמאשרתגםרשותהניקוז
תוספתתקציבבסכוםדומה.

שבילנופיומסלולהסדרתהנחל,כוללמובילמנכ"להמועצהוהוא הפרויקטאת
הליכה.


ק.חמצני:מהזהרשותניקוז?


משותפתלרשויותהמבצעתפרויקטיםבנושאניקוזונחלים.אנואזוריתיו"ר:רשות

משלמיםדמיחברבנוסףלתקציביםהממשלתייםשייכיםלרשותניקוזירקון
וכו'.ומבצעתפרויקטיםבתחוםשיפורהניקוזוזרימתנחלים,מניעתהצפות


ק.חמצני:מדועאנוצריכיםלשלם?


יו"ר:איןלהםכסףלבצעאתהפרויקטים.


י.שטרסברג:ישגםמרכיביגינון.


תעלהעצמהובנייתשבילנוףלכיכרסייפןטיפולב444ש.אברהמי:הפרויקטמתמקדביןכביש

ומישייהנהמזהבתחוםהשיפוטשלנווגינוןוהליכהמעלערוץהנחלעםספסלים
זהתושבישהם.
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₪אלפי601:להקטיןאתהתקציבבסך284תב"ר  –אולם ספורט בבי"ס רבין  .6
₪.אלפי4,611הקטנתהמימוןתבואמק.ע.פ.סה"כהתקציביעמודע"סשל
 ₪.אלפי2,711במקום₪אלפי2,401מקרנותהרשותהמימוןיעמודע"סשל

מימוןמקרןהמתקניםשיחליףאתמקור6102המועצהצפויהלקבלבסוףשנת
המימוןמההלוואה.


 

,ההנהלה:נדרשלהרחיבאתחדרהמורים418תב"ר  -תוספת בניה בבי"ס רבין   .2
24יתאדריכליתתידרשבניהנוספתשלוחדריהסגניותבביתהספר.עפ"יתכנ

מקורהמימון₪.601,111מ"רוהתאמותבמבנה.סה"כהתקציבהנדרשהואבסך
ושימושבכספיםשנחסכומקרןעבודותפיתוחלטובת284הואההקטנהשלתב"ר

זהפרויקטשלאמצאנולומקורבשיפוציקיץכילאנמצאנולומקורפרויקטזה.
 הנחהכינוכללבצעאותובקיץוישצורךלאשרולצאתלמכרז.תקציביוזאתב


:המועצהצפויהלקבלממינהלמקרקעיישראלכספי424תב"ר  –שכונת כרמים  .4

₪מיליון21פיתוחעבורהשכונה.למעןהזהירותמבוקשלעדכןאתהתב"רלסךשל
 עבורהפיתוחהצמודבפרויקט.



יו"ר:קיבלנוהשלמתהיטליפיתוחבגיןמגרשיברקתבשכונתכרמים.עדכוןהתב"ר
המיועדלפיתוח.


?ממ.מ.י.ק.חמצני:האםקיבלנואתהכסף


נוספיםצפויים₪מיליון2.3ו₪מיליון0.6השבועקיבלנו.ישתכניתכוללתי.שטרסברג:

שאושרו,₪מיליון40תכניתכוללתלכרמיםבסךלהתקבלבימיםהקרובים.
₪.מיליון22השלבהראשוןהואכ


מיליוןשקל?21ק.חמצני:ואנחנוכברמאשרים


יו"ר:אלוכספיםשחייביםלצבועאותםבתב"ר.


ד.רבינוביץ:אתהעודלאאישרתלהםלכלום.


.והעברנולתב"ר₪מיליון0.6קיבלנוק.חמצני:


השלב₪.מיליון01תקרבליהתקציבהכוללכניתכוללתשלשכונתכרמים.זותי.שטרסברג:

כלעודלאקיבלנומקורלאיכולנולאשרהתב"ר₪.מיליון22הראשוןהוא
כיהגבייהמןהמנהלהיאתשלומיקבלנים₪+מיליון6.0תקציבי.קיבלנוכבר

.31%רק


ק.חמצני:המועצהאוהחברההכלכליתתוכללהשתמשבכסףהזהמבלישנצטרךלאשר
שובאתהתב"רהזה.


י.שטרסברג:נכון.


,מקבליםכסףומשקיעיםבה.ישתקציבשאושרלשכונהלשכונה.ד.רבינוביץ:הכסףמיועד
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 מחליטים פה אחד

 לאשר התב"רים :                      

 

 במימון ק.ע.פ.₪  61,111תוספת             שיקום נחל בית עריף -462תב"ר  .0
 ש"ח 261,111ע"ס  סה"כ יעמוד התב"ר                                

       
       
 ש"ח  מ ק.ע.פ. 151,111הקטנת תב"ר ב           אולם ספורט ביה"ס רבין - 284תב"ר  .6

 
 ש"ח במימון ק.ע.פ 151,111תוספת       תוספת בנייה בביה"ס רבין  - 418תב"ר  .2

 
 ש"ח:     7,147,111תוספת                             שכונת כרמים – 424תב"ר  .4

 קרן היטלי ביוב      -ש"ח  1,221,574                                                                       
 קרן היטלי סלילת רחובות -ש"ח  1,442,561                                                                       

 קרן היטלי שצ"פים –ש"ח  2,111,142                                                                              
 קרן היטלי מים -ש"ח   741,172                                                                              

 קרן היטלי תיעול -ש"ח   511,651                                                                              
 

 

 לסדר היום 2סעיף 

 1122, עדכון תקציב חכ"ל –אישור עדכון הסכם מועצה 

המועצהצריכהלאשראתההסכםהמעודכן.החברההכלכליתמבצעתעבודותיו"ר:
לצורךמימוןההוצאותהישירותשלהחברהעמדועלפיתוחלמועצה.דמיניהולהיו

כיהיועודפים.כעת,כתוצאהמירידהבקצבהעבודותאנו4.20%ןלכ,אח"כעוד0%
.0.60%נדרשיםלהגדילאתדמיהניהולל

דנובדירקטוריוןהחברההכלכלית.בכלד.רבינוביץ:

ק.חמצני:לארואהאתההסכם.

םהואאותוהסכםרקדמי.ההסכ0.60%דמיהניהולללעדכןאתיו"ר:אנומאשרים
הניהולמשתנים.

.עודכןהבאהיובאההסכםהממליאהלי.שטרסברג:



 מחליטים פה אחד

   1122לשנת התקציב  5.15%מאשרים להגדיל את דמי הניהול כמוצע ל                       
 .הבאה מליאהליובא  עודכןההסכם המ  
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 היוםלסדר  4סעיף 

 נוהל שמות והנצחה 

 

ישיבההבאה.יתקייםביו"ר:הדיוןבנוהל



 לסדר היום 5סעיף 

 ברי ועדת משנה לתו"בחשינוי הרכב  –ועדת תכנון ובניה 

 

מסתיימת.היינוזקוקיםלסגןעלמנתבוועדהתקופתהמילואיםשלגב'דפנהרבינוביץיו"ר:
דפנהמסיימתאתהועדה,וחברכעתשאלייפרחמשמשכסגןהחוקלעמודבדרישות

ומודיםלהעלפעילותה.נתפקידהבוועדה.א



 מחליטים פה אחד

לאשר את סיום תקופת ההתנדבות של גב' דפנה רבינוביץ כיו"ר ועדת משנה                     
 לתו"ב.



 לסדר היום 6סעיף 

 .חתימה האצלת זכויות 

זכותהחתימהשלו.הגזברלאנעדרמעולםמעבודתוולאנדרשנולסוגיהלמחליףליו"ר:
עדרוהיהחסרמורשהחתימה.בהתאםלהוראותהחוקניתןלמנותנמפאתאבל

.המקומיותע"פפקודתהמועצות₪84,811מורשהמחליףעדלסכוםשללגזבר
ימיעבודה2אךורקבזמניםבהםיעדרמסגןהגזברמוצעלאשראתמריוסיפרץ

ומעלה.

י.שטרסברג:חתימתואינהפוטרתאותימהאחריות.



 מחליטים פה אחד                      

 לאשר את מר יוסי פרץ כמורשה חתימה מחליף לגזבר עד סכום של                        
 ימי עבודה ומעלה. 2בזמנים בהם ייעדר הגזבר מ ₪    84,811   
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 לסדר היום 7סעיף 

 .ועדת הקצאות קרקע 

 

לביתכנסתקייםבמליאהבתהליךההקצאהשאושרמליאהאתחבריהמעדכןש.אברהמי:
חווגילינושישלהסדירהכנסתביקשלהרחיבאתשטביתבשכונהט'ברחבתכלנית.
שלבראשוןהסתיים.ההצעה,יצאנולנוהלהקצאהאתנושאהקצאתהקרקע

תהכנסתואנויוצאיםלשלבשנילפרסוםלציבוריהיחידהשהתקבלההיאמב
וקבלתהתנגדויות.

י.שטרנברג:מהזהלהרחיבאתשיטחו?

מ"רעלהשטחהקיים.211מ"רל611י.שטרסברג:מבקשיםלהגדילאתהשטחמ



 מחליטים פה אחד

 לאשר המשך הליך הקצאת  קרקע לבית הכנסת בשכונה ט'.                          



 לסדר היום 8סעיף 

 קשרי חוץ. 

לאחרפרסוםתקשריחוץ.הוגשובקשותלתמיכהמובאלפניכםפרוטוקולועדיו"ר:
חלקנכבדמהבקשות,ניתנוהמלצותוועדתקשריחוץ,מוינו,ונדונוע"יהמועצה

אש"חוהבקשותהיובהיקףגבוהיותרכך21סה"כתקציבקשריחוץעומדעלנענו.
שהיומספרמשלחותשלאקיבלותקציב.

21אש"ח,הגדלהב21לסךבדיוןשהתנהלבהנהלהאושרלהגדילאתהתקציב
גותלמשתתפיםהנזקקיםלסיוע.אש"חלטובתמל00אש"חנוספיםכאשר

בקשותיהםידונובוועדתנזקקיםבהישתתףגםנציגהמועצהמריצחקבונצל.
בותקאש"חנוספיםמיועדיםלמשלחותשלאניתןלהןמענהולאלהשיתקבלובע00

פרסוםנוסףשייעשהבימיםהקרובים.

?מייושבבוועדה?נראהכיחלקתבקריטריוניםשנקבעוותעומדומשלחהק.חמצני:האםכל
טניסשולחןבשוודיה.אירוחבמועדוןמהםלאעומדבקריטריוניםכמו

לאנתנותמיכהבמקרהזה.ש.אברהמי:

יו"ר:אתהלאיודעאםלאנתנותקציבכילאהיהאוכיהםלאמתאימים.

ד.רבינוביץ:מיבודק?

לבדוק.הוועדה.תפקידש.אברהמי:זה
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.יו"ר:היהפהדיון.חבריהוועדהעסקובענייןוישהמלצות
ןשגםאנחנומקבליםובוממהשנראהלךחריג,גםהםלאאישרומתןתמיכה

טיבל,טורניר.ביתרהבקשותישאלמנטייצוגישלשהםפסההמלצותכפישהן
עמיתשלהצופים.חילופימשלחותנוערתיכוןושבט

בכלמקרהזההולךלהתפרסםעודפעם.ד.רבינוביץ:

,אנילאבטוחשכל6111ק.חמצני:אנירואהפהמשלחתניויורקבוגריםבמסגרתשותפות
אחדיודעמהזה.

הישועדהשבודקתוממליצה.זאנחנולאאמוריםלדעתעלכלבקשה.בשבילד.רבינוביץ:

יורקועדהיום-טרניוצ'סעםווסשלקהילהתאומהיו"ר:דרךהסוכנותהיהודיתישקשר
כייששםקהילההיוחילופימשלחותעלבסיסנוער.ישהצעהלעלותלבוגרים

בוגרתגדולה.

.חמש,מכבישהםותיכוןד.רבינוביץ:קובי,אותיהטרידשישרקגורמיםמהמועצה

משלחתאתהמשתתפיםבמשלחותהשונות,בחמצני:פורסםולאפנו.מיבוחרלדוגמאק.
?6111בוגריםבשותפות

יו"ר:ספציפיתעלהמשלחתהזואיננייודע.

חמש.זהשמארגןאתהמשלחתהואזהשבוחר.ישקריטריוניםושאלונים.ד.רבינוביץ:

וישכאןמקוםלזהירות.ואיננימכיראתהנושאטובאמנעמהצבעההיותאניק.חמצני:
בעברכשהייתיפהלאשצריךלדעתמהםהקריטריונים,עלפימהקובעים.שבחו

האםזהדחוףשצריךלסגורלפניהמליאההבאה?שלחובוגריםלחו"ל.

.6111וססצ'סטרבוגריםנבקשלמסורלנופרטיםלגביהמשלחתהזוויו"ר:

מדוברעלהעיקרוןישלמצואקריטריוניםברורים.ק.חמצני:

הםלאנוסעיםבחינם,הםמשלמים.ועדהעברישקריטריונים,פרסוםבעיתוןויו"ר:
הרבהכסףעלהנסיעההזו.

צריךשיהיהשקוף,איךמחליטים,כלדברשאנשיםמקבליםצריךשתהיהשקיפותק.חמצני:
לממןכרטיסיטיסהואשללמלווים?

משלחתנוערחייבתמלווה.סכוםההשתתפותאינוגבוהבגללהתקציבהמוגבל.יו"ר:
בשלהרצוןשהוצאותהמלווהלאיועמסעלהיוצאיםעצמםאנומממניםאת

הוצאותיו.

כרטיסטיסהאלאגםהוצאותאשל,זהנראהכמעטעבודה.ק.חמצני:אתהמממןלארק

הואנוסעללוותקבוצה.עבודה.המלווהאינונוסעלטיולבאמתד.רבינוביץ:זו

יו"ר:מציעלזמןלישיבההבאהאתגב'צ'רילקמפרוגב'גביהדרחברותועדתקשריחוץ
והמלווים,הבחירהשלמשתתפיהמשלחותעלמנתלהציגאתשיטתהמיוןואופן
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מההמימוןשנותניםלמלווים.ממילאנצטרךלדוןבנושאגםבישיבההבאהכייהיו
בקשותנוספותלאורהפרסום.



 מחליטים פה אחד

 אש"ח: 21מאשרים המלצת הועדה לבקשת חמש להגדלת התקציב בגובה                          
 אש"ח   למלגות ע"י ועדת הנחות ובה נציג המועצה מר יצחק בונצל. 25    
 אש"ח   לטובת מתן מענה למשלחות שלא היה תקציב לסייע להן עבור  25    

 השתתפות מימון מלווה.                      
 אש"ח. 61ציב השנתי ע"ס סה"כ יעמוד התק    

 גב' צ'ריל קמפר וגב' גבי הדר יזומנו לישיבה הבאה על מנת להציג את                          
 שיטת  המיון ואופן הבחירה של משתתפי המשלחות.    

 

 

 לסדר היום 21סעיף 

 .הצעת מר יצחק בונצל  

 

דמילימודשחיהבאגודתמכבישהםלאחרהחלטתהמועצהיצחקהעלהאתנושאיו"ר:
במועדוןהספורטובשמירהעלתעריפיהזכייןהקודםשניםהבאות0ללתתלהזיכיון

אובתעריפיםשיקבעוע"פהנהוגברשויותסמוכות.
החלהמסתברשמכבישהםישדבריםבגו..גבוהממקומותאחריםהםהתעריףשל

.היוחילופיטיוטות.עםחכ"לודיהשחייהטרםנחתםההסכםאתלימלפרסםולשווק
בסוףהשבועאמורלהיחתםההסכםע"פההחלטהשהתקבלה.ומכביתעמודבמחיר

רשויותסמוכות.2במועדוניספורטבהמקובליםלאיותריקרממחיריםאוהדומה

אמרושיעמדובמחירשקייםהיום.ד.רבינוביץ:

₪.0,001מפגשיםבעלות02הנושאבבדיקה.פורסםיו"ר:

שיעורים.06יש.שיעורים02י.בונצל:איןמוצרכזה

04אומריםעל₪,0,121או0,181המחיראשתקדהיה₪.0,001המחירשהםפרסמו:יו"ר:
מפגשים.

בספורטןבפ"ת₪0,211דעו₪311התעריפיםנעיםביןבאזורבבדיקתמרכזילימוד
06עבור₪0,101עטרותנישיעורים,ב06עבור₪0,211שיעורים.בגניתיקווה06עלכ

,שםשיעורים06עבור₪701ובבןשמןשיעורים06ל₪0211בקרייתאונו,שיעורים
ישמפעילפרטיששכראתהבריכה.
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חצימחיר.ד.רבינוביץ:נביאאתהמפעילמבןשמןויעלה

יו"ר:אנודרשנומהםדמיזיכיוןלאמבוטלים.

ק.חמצני:זהאותםדמיזיכיוןשדרשנובשנהשעברה.

201משהםנוסעיםלשם.המחירהואילדיםהרבה,חבלשביוםראשוןבןשמןבי.בונצל:הייתי
בסיסי,מתקדמים,לאמשנההרמה.מפגשים06ל₪

ינטראוב:מהרמתהמדריכים?ח.ו

במקומותשלמנוייםשמקבליםמחירטוביותרנוספתי.בונצל:הםבחרולאלהתייחסלבדיקה
.מבקשלהפסיקזאתעכשיו.שאחריםוהמחיריםיותרנמוכים

לאהםלאייקחויותריקר.מישצריךלסבסדאתהמינוייםזההקאנטרי,לאהם.יו"ר:
אושרלהםולאנחתםעימםחוזה.

צחוק,לאלתנוושקריתומזלזלתשעושהאשבבסיסההיאשלהעמותהי.בונצל:זותשובה
יכתובוייתןלנונתוניםשעובדאתנוואנומכבדיםאותוותומכיםבויתכןשהמפעיל

עולהאנימוכןלהעביראתהקבלותשלההוריםשמשתתפיםשהםשזהשהםשקר.
מפגשים.06ל₪201נחנוצריכיםלקבועאתהמחירים.א₪701ולא₪201

?ללימודשחיהמשלםעבורהזיכיוןבבןשמןיו"ר:כמההמפעיל

.ועדייןנשארישלורווח₪201י.בונצל:הואגובה

כוללהיותשהזיכיוןשלויותרנמוך.מכבישהםהשוותהאתהמחירלמחירהזכייןייו"ר:
אש"חעבורהזיכיון.היאלאתקפיץאתהמחירים.601הקודםוהיאמשלמת

י.בונצל:אםכךמהמודיעיםלהורים?

יו"ר:יטופל.

ד.רבינוביץ:שלאיהיהיותריקרמהמפעילהקודם.

לאהםעשודבריםבאופןחדצדדי.הםפרסמוואנחנועדייןלאנחתםאיתםהסכם.יו"ר:
אחריהםואתהמחירשלהשנהשעברהצריךלברר.עקבנו

א.יפרח:הואהסכיםלקחתבאותםתנאים.

גובהסעיפיםכמהמשלמיםומה6יהיו,לעשותמכרזובוק.חמצני:ישללמודלקחלשנההבאה
.והמחיריםשייגב

יו"ר:הםקיבלואתהחלטתהמועצהלענייןדמיהזיכיוןוהגבלתהמחירעדייןלאהחזירו
חוזהחתום.

.ק.חמצני:בואונבטלאתהחוזה,לאנחתוםאיתםעלמנתשלאיזלזלו
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ישהחלטה₪.201שיעוריםבעלות06ובבןשמן₪701שיעוריםבעלות8ל:לפימכביי.בונצ
כתובה.

אתהלאיודעכמההםמשלמיםדמיזיכיוןשנתיים.ד.רבינוביץ:זהקשורלגובההזיכיוןשמשלם.

זה.אש"חולאיעלהאתמחיריהלימודוישלעמודב601כיישלםאנחנוקבענוק.חמצני:

.אנונאכוףעליו.אבללהגיעלמחירשלבןשמן,גםהזכייןהקודםלאעמדבזהיו"ר:

א.יפרח:הזכייןהקודםהדגישכיבמחירהזההואלאניגש.

ובמחיריםשנקבעו.בתנאיםהואיצטרךלעמודיו"ר:

יים.י.בונצל:צריךלהיותבהסכםסעיףהנחהלמנו

הפעילאתחוגהשחייההתחיליו"ר:אםלאיחתוםעלההסכםעדסוףשבועזה,לאיוכלל
לקורסדומה.ויפסיקהפעילות.המחיריהיהלאיותרמאשרהמחירשלהזכייןהקודם

י.בונצל:צריךלקבועזמנים.

יו"ר:עדסוףהשבוע.
למריצחקבונצלשהעלהאתהנושא.מודה



 מחליטים פה אחד

  חתם יאגודת מכבי שהם תחתום על ההסכם עד סוף שבוע זה. במידה ולא י                   
  הפעיל את חוג השחייה ותפסיק את התחיל להסכם, לא תוכל האגודה ל 
 הפעילות. 
 לקורס  של הזכיין הקודםמחיר המחיר חוג השחייה יהיה לא יותר מאשר  
 דומה. 

 

תמההישיבה.









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

גילליבנהשיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה
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