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 לשכת מנכ"ל

ג"תשעתמוזו"ט
3102יוני32

089653סימוכין:

 

 6מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

 3182יוני  81תשע"ג,   י' תמוז יום שלישי, 



 יצחק בונצל, אלעד ארדן,יו"ר , שלומי סויסה, גלעד רבינוביץ,  –גיל ליבנה    נוכחים:    
 חגית וינטראוב, קובי חמצני, יצחק פיינברג, יוסי לוי  ודפנה רבינוביץ.      

 אלי יפרח, יצחק שטרנברג ואיתן פטיגרו.    :  והתנצל

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

 עופר נזרי, דביר אבינרי ונוי שאקי.דיקלה יחידי, מוזמנים:    צ'ריל קמפר, מורן דורון, 

 אורנה שטיימן. רשמה:      

 

 על סדר היום:        

 ים.אישור פרוטוקול .8

 התפטרות חבר המועצה מר שמעון אלבז. .3

 ועדת קשרי חוץ. .2

 .אישור תב"רים .4

ועדת תמיכות. .5

 נוהל מתן שמות והנצחה. .6

 אישור הסכם הנצחה ע"ש כתריאל שוורץ ז"ל. .7

 מ. מ. שהם. –אישור הסכם חכ"ל  .1

 עדכונים. .9
 
 

.3102ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההשישיתלשנתיו"ר:
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שמחליףאתמר"לב"מראלעדארדןחברסיעתצעירחבריהמועצהיו"ר:מקדםבברכהאת
.שמעוןאלבז.מאחללובהצלחה

ארדן:שמחעלההזדמנותעלאףשמדוברבתקופהקצרה.בזמנורצתיכנציגהצעיריםמטעם .א
 תנועותהנוער.מגזרהצעיריםוסיעת"לב"ואעשהככליכולתילייצגאת

 יו"ר:מבקשלהודותלשמעוןאלבזעלהתפקידיםשמילאבוועדותהמועצהוכיו"רועדתביטחון.

מתנועתבניעופרנזריהזדמנותמרגשתלפגושאתהמנהיגותהצעירהשלשהם.מציגאתזויו"ר:
צעירים2מתנועתהצופים.ונוישאקימתנועתהנוערהעובדוהלומד ,דביראבינריעקיבא

,מחוזמרכזמטעםמשרדהחינוך,מנהלחברהונוערהמחוזיהמצטייןשזכובאותהפעיל
אנומבקשיםהמנהיגותביח'הנוערתחוםמורןדורוןמנהליח'הנוערודקלהיחידירכזת
אשרמשמשיםדוגמאלמדריכיםבשכבותלהוקיראתההתגייסותשלכםואתהמנהיגות

יח'הנוערבחמש.הצעירות.מאחללבניהנוערהצלחהבהמשךדרכםומעניקשיצנועבשם
,מהזהלהיותפעילמצטייןמבקשמבניהנוערלספרעלעצמם

ישוב.לפעילותזואנימקדישהשעותרבות.עובדתעםבנינ.שאקי:אנימרכזתאתשבטהצופיםבי
לכלאחדמהנוכחיםהתעסקותשונהאךוזהבעצםלנהלאתהבוגריםיב'-נוערבגילאיי'

לכולםישמגעעםהתלמידיםבשהם.

ד.רבינוביץ:כמהילדיםרשומיםבצופים?

.רשומיםחניכים681נ.שאקי:

להודותלנוכחיםעלסניףבניעקיבאהחדש.ע.ניזרי:מבקש

.נמנעממנולהגיעהיום.יו"ר:מברךאתחברהמועצהמריצחקשטרנברגליוםהולדתו

היוםאנונפרדיםמהיועצתהמשפטיתעו"דמורןדדשובששירתהאותנונאמנהבחמש
פעילותהבמועצה,עלהשירותהמשפטיהמקצועישניםהאחרונות.מבקשלהודותלהעל
ועלכךהערכתי.שהעמדתלמועצהולוועדהלתכנוןובנייה

הוועדותהשנה.שמחתילהיותחלקמהעשייהבמועצהעםוריגשתםאותיעו"דדדשוב:תודה.הפתעתם
לראשהמועצהשהפתיעצוותמקצועישהפתיעאותיכלפעםבמסירות,במקצועיות.תודהו

.אותיבבקיאותבפרטיםובדרישותהבלתימתפשרות

יו"ר:מבקשלהביעבשםכלהחבריםתמיכהברבסתיו.הואלקחעלעצמומשימהלאומית
להתמודדעלתפקידהרבהראשיעלמנתלפעוללמעןעםישראלולאחדות.לצעריישנם

יםלפגועבוברמההאישית.גורמיםפוליטייםואחריםאשרמבקש

תקפואותו.ק.חמצני:איאפשרללוותאותועלמנתשלאיקבלמכות?

יו"ר:ישאתותמידעוזר.ישכוונהלארגןביוםג'הקרובעצרתתמיכהבמעמדרבניםואנשי
שהם.שיבואולכאןלציבור

הוזמנומספררבניםשיתנושיעוריםבנושאשפיכותערבלימודתורה.בפיקוחהרבמתוכנןי.בונצל:
דמיםוהעלבה.
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 לסדר היום  8 סעיף

 אישור פרוטוקולים

 .30.8.3102מתאריך8פרוטוקולישיבתמליאהמס' -

פרוטוקולאסיפהכלליתשלהחברההעירוניתלתרבותנוערוחוגיספורט)חמש(בע"ממיום -
30/8/02. 

.30.8.02החברההכלכליתשהםבע"ממיוםפרוטוקולאסיפהכלליתשל -


?לפרוטוקוליםישהערותיו"ר:

ק.חמצני:הייתהליהערהאךהמנכ"לאמרששמעועלכןאניאמנע.

 
 מחליטים   

 יצחק בונצל, אלעד ארדן,גיל ליבנה , שלומי סויסה, גלעד רבינוביץ,    :9בעד                      
 חגית וינטראוב, יצחק פיינברג, יוסי לוי  ודפנה רבינוביץ.                  

 קובי חמצני.    :8נמנע                      


 .38.5.82מיום  5לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  מס'   

 פרוטוקול אסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט   לאשר                         
 .38/5/82)חמש(  בע"מ מיום   

 .38.5.82לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברה הכלכלית שהם בע"מ מיום                        

 

 לסדר היום 2סעיף 

 ועדת קשרי חוץ

עלמנתלהבהיראתבהמשךלישיבתהמועמההקודמתגב'צ'רילקמפרהוזמנהלישיבהיו"ר:
פעילותהועדהלאישורבקשותמשלחותלחו"ל,שיקוליםוקריטריונים.

ק.חמצני:חושבשעובדימועצהלאצריכיםלצאתלחו"ללמשלחותע"חועדתתמיכות.אםזהחלק
ואזהואמקבלשכרעבודהלממןאתהנסיעהבאחריותהמנכ"למעבודתםהמועצהצריכה

לקבועביקשתיכבראזבהקשרהנסיעהשלשתיחברותהמועצהלפריזכוללאשלומלון.
וטרםבוצע.חברימועצהעובדיםונוהלמסודרועכשיוהזדמנותלהכיןכלליםלנסיעת

חברימועצהנוסעיםמכספיתמיכות?ש.סויסה:
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האםיששאלותלצ'רילבהקשרנוהלמשלחותלחו"ל?ו"ר:י

במיוחדבנושאהמבוגרים.ק.חמצני:ביקשנולדעתמהםהקריטריונים

יו"ר:הםבוגריםלאמבוגרים.

מליאההקריטריוניםוהםשקובעיםאתהכלליםלתמיכות:כאשרהםבאושרו3101צ.קמפר:בשנת
שמביאיםתרומהלישובנועראומבוגריםמיצגיםאתישראלושהם,ישהזמנהפורמאלית,

ופעילותכלשהיהקשורהלהסברה.
והםצריכיםמלכ"ראועמותהאוחברהעירוניתהמשלחתהיאבאחריותהגוףהמארגן

אומלווה.תמיכהבמשתתפיםלהגישבקשהמנומקתומהותמבחינהכספית,
מידישנהדנההועדהבבקשותבהתאםלתקציבשברשותהוקובעתע"פסדריעדיפויות.

הגוףהמארגןהואזהזהאינותפקידהשלהוועדהא,צהועדהאינהמאשרתמיהמלווההיו
שקובעאתזהותהמלווה.

מנהלתאםהמשלחתהיאשלהחברההעירוניתאושלהמועצה,ישגוףשכוללמנכ"ל
אתהמלווה.יםוקובעניםשבוחונציגחמשמשאביאנוש

הפעילות.חבריביצועהכספיםמועבריםרקלאחרהביצוע.המשלחתצריכהלדווחבכתבעל
לאשהיאחלקמהדרישה,הםהמשלחתנדרשיםלעבורהכנותבמתחםהנוער.ללאהכנה

מקבליםתמיכה.

חתמיכות?יצאוע"ק.חמצני:האםמקובלתההצעהשעובדימועצהלא

עובדימועצהשיוצאיםכמלוויםלדוגמאתזמורתויוצאהםלאיוצאיםעלחשבוןתמיכות,יו"ר:
.רשותע"חהוהשהייהכרטיסהטיסה–אומשלחתנוערויוצארכזמיח'הנוערורההמ

שלהמועצה.ק.חמצני:אבללאע"חועדתתמיכותכיזהחלקמעבודתםאלאע"חהתקציבהרגיל

יו"ר:זהתקציבקשריחוץשנמצאבתקציבהמועצה.

נעשיתלאע"יהמנכ"לאלאע"ימישהואחר.שלהמלוויםק.חמצני:החלטה

זהחמששילמהיצאכמלווה,יורקשירןמיח'הנוער-יצאהמשלחתמנהיגותצעירהלניויו"ר:
לגיטימישהמועצהתממן.

.חמשק.חמצני:זהחלקמעבודתם,זהבאחריותהארגון

מלווהיו"ר:אתהאומרשהמנכ"ליאשראתה

י.לוי:ומהאםהמנכ"לבחר?

ק.חמצני:למנכ"לישאחריות.

יו"ר:ישועדהציבוריתעםנציגיציבור.זהלאאישאחדשהחליט.כשמחליטהועדתקשריחוץ
ארה"במיטורנירבאש"חלהוצאותמלווהלדוגמאמכבישהםל4מימוןהשתתפותבלאשר

בוחראתהמלווה?מכבישהם.

ק..חמצני:הואלאעובדמועצה.
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אתהמלווהמיח'הנועריח'הנוערמחליטהעלחומר,הםבוחריםואנחנומממנים,אךיו"ר:קלו
זהחלקמעבודתם.אומרשמנכ"להמועצהיקבעאוחמש?

,אםלאשייכיםולקחתאחריותעליהםאםזהעובדמועצההםצריכיםלצאתדרךהארגוןק.חמצני:
.שישלהקריטריוניםאזדרךהוועדהלארגון

איןבעיהשמנכ"להמועצהיאשראתהיוצאים."ר:יו

יורק?-ניומשלחתלמיהאנשיםשיוצאיםלק.חמצני:

ח'שותפות-.האחתהשתתפותבנינוערבגילאיםז'שאמורותלצאתצ.קמפר:מדוברבשתימשלחות
יב'-בוגריםיא'עםווסצ'סטרסביבנושאשורשים.השנייהמשלחתשטרםגובשהסופית,

.בעליניסיוןבהדרכהשישתלבובהדרכהבמחנותקיץלפניצבא

ק.חמצני:מבקשיםתוספתתקציב.

תקציבהשותפותאינומספיקועלכןמבקשיםתוספתתמיכה.,3111צ.קמפר:זהתקציבשותפות
הפעילותשלאנומבקשיםשכלפרויקטשורשיםהואבתמיכהמלאהשלהשותפות

המשתתפיםתדווחלוועדה.

שלאמתחתלגילצבא.ק.חמצני:ישמשלחותמבוגרים?

בעברהיו.השנהאיןבקשותלמבוגריםצ.קמפר:לא,כלהמשלחותשיוצאותהםצעירים.

יורק,מההקריטריונים?-ק.חמצני:משלחתניו

הדרכה.ניסיוןבצ.קמפר:

הםיזמוואנחנונקבעקריטריונים?ק.חמצני:

בקהילתווסצ'סטרישמעטבנינוערוהםמנסיםעםחשיבהלהרחיבאתהפעילותישצ.קמפר:לא,
בנינוערמשהם8בנינוערשיגיעולכאןואח"כ8-01המעטשישלעשותפעילות.מדוברשל

יתכןולאיצאלפועל.יצאולשם.

ריוניםעודלאנקבעו?ק.חמצני:הקריט

לא.צ.קמפר:

אתהפוניםעלבסיסותונציגייח'הנוערוממייניםניושביםנציגיהסוכהממיינתבוועדהיו"ר:
.הדרישות

ק.חמצני:איךמגיעים?

ד.שטיניג:מפרסמיםאתכלהדרישות.

סינון?ישכולםמגיעיםלוועדהאוק.חמצני:

ישראיונותאישייםצ.קמפר:כולםמגיעים.כלמישמגישבקשהמגיעלוועדהובעיקרמשלחותנוער.
ראיונותקבוצתייםודינמיקהקבוצתית.
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ק.חמצני:כמהמשלחותיצאובשנהשעברה?

משלחותנוער.2משלחותספורטו3הועדהתמכהבצ.קמפר:

כמהיצאוהשנה?ק.חמצני:

הוגשובקשות,ביקשנולהגדילהתקציב,פורסם,טרםהתקבלועדייןלאהוחלטסופית.צ.קמפר:
,לדוגמאישמלגותתמיכותלשאושרזהלארקלתמיכותאלאגםלפניות.חלקמהתקציב

משלחתשלהצופיםיוצאתהקיץלבלגיהואנחנוהודענושלאנסבסדאתכולם.

מודהלגב'צ'רילקמפר.איציקבונצלמונהלשבתבוועדתמלגות.יו"ר:

  

 לסדר היום 4סעיף 

 אישור תב"רים

 

סוקראתהתב"רים:י.שטרסברג:

:עפ"יתוצאותהנוהלשלאולםהספורט,( בשכונת כרמים461אולם ספורט שלהבת ) .0
 ₪.ליוןימ9.8סה"כהעלותשלהפרויקטצפויהלעמודעל

יינתנומכספימבניציבורהנגביםע"יממ"יוסך₪3,332,218מקורותהמימוןעודכנו.
 מקרןעבודותפיתוח.₪2,339,968של



581,111:מבוקשלעדכןהתב"רלסכוםשל(423שדרוג ופיתוח בית כנסת בשכונה ט' ) .3
פרויקט.התוספתבסךעפ"ידרישתמשרדהפניםישלאשראתהעלותהכוללתשלה₪.
היאמהכנסותעצמיותשלהעמותה.הכסףגויסע"יהעמותהמהמתפללים₪911,111
ומתרומות.ביצועהעבודותיהיהכמקובלע"יהעמותהוהמועצהתעביראתחלקה
בהתאםלקצבהתקדמותהפרויקט.
מדוברבמבנהמתועששהולכיםלהרחיב.

 

חמצני:ישנוסחה?ק.

 

אש"חעלמנת911ליןימהמנאסמכתאלקבלזהתקציבשאושרבמועצהאךאנוצריכיםיו"ר:
למשרדהפנים.שנוכללהגיש
מ'שלבית081והרחבתלאמדוברבביתכנסתחדשאלאמהפרויקט.21%לאיותרמ
הכנסתוהיאמשמעותיתהיות
וביתהכנסתמלא.כךיוכללהכילגםאתהמתפלליםמשכונתכרמים.


תושניתןלכללהרשויותהמקומי3102ל3104אש"חממפעלהפיסשהוקדמומ681י.שטרסברג:קיבלנו

כמפורט:811,466,454רים"לתבואנומעביריםהכספים


 ₪.אלפי89:לעדכןתוספתבסך(414מוסדות חינוך )תב"ר שדרוג  .2

התוספתמיועדתלתוספתאיטוםגגותשיפוץהשירותיםוהחלפתמערכותגילוי
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סה"כתוספתהשיפוציםעבור₪.אלפי3,189אש.סה"כההוצאהמתעדכנתלסךשל

.466מיזוגאויריבוצעומתב"ר₪אלפי₪311.אלפי389התיכוןהיאבסך
ממפעלהפיסוהקטנתההשתתפותמק.ע.פ.₪אלפי389:תוספתבסךמקורות המימון

₪.אלפי311בסך


לתוספת₪אלפי411:תקציבבסך(499ומזגנים )תב"ר  3182ציוד וריהוט לבתי ספר  .4
 להחלפתריהוטוציודבמוסדותחינוךולמזגנים.

:מפעלהפיס.מקור המימון


לרכישתמחשבים₪362,994:תקציבבסך(511)תב"ר  3182חינוך מחשבים למוסדות  .8
וציודהיקפילבתיהספראבניהחושן,אבןחן,רבין,יהלום,צוקים,שלהבתוהתיכון.

 הרכישהבמסגרתתכניתכוללתשלמחשובמוסדותהחינוך.

:מפעלהפיס.מקור המימון


למולהקטנתמקור₪83,866ך:הקטנתתקציבבס(419מחשוב מוסדות חינוך )תב"ר  .9
מימוןממפעלהפיסבסכוםזהה.תכניתהמחשובבוצעהעפ"יהתוכנית.סכוםההוצאה

 .3102היהנמוךכמפורטלעיל.מפעלהפיססגראתהתקציבוהעביראותולתקציבשנת
₪.3,393,410סה"כהתקציבבהוצאהובהכנסהיעמודע"סשל



₪.אלפי981שארע"סי:סה"כהתקציבי(497"ר קירוי מגרש ספורט ניצנים )תב .3
 אלפי338המימוןשלקרןהמתקניםבסך₪.אלפי438מפעלהפיסיממןסךשל

יבוטלבפרויקטזהויעבורלמימוןמיניפיץבבי"סיהלום.סכוםק.ע.פ.יעודכןלסך₪
₪.אלפי311הקטנהבסך₪.אלפי438במקום₪אלפי338של


לאהיהכברתב"רלקירויניצנים?ק.חמצני:


אישרנוכברתב"ראנומחליפיםמקורותמימוןבתב"ריםמפעלהפיסבמקוםהטוטו.יו"ר:
הוצעמכרזוישקבלןשיעבודבתקופתקירויניצניםממענקהטוטו+השלמהמק.ע.פ.
יסוהטוטוהואקשה.החופש.שיתוףהפעולהביןמפעלהפ


נכונהפרויקטמיניפיץחדשביהלוםשיוצרפריסהבפרויקטיםוהתוצאהיצענוהפרדהי.שטרסברג:ב
.,אלהמגרשיםמאודפופולרייםיותרשלמגרשיהספורט
 

:במסגרתעבודותפיתוחשלבד'בבי"סיהלום,(518מיניפיץ בבי"ס יהלום )תב"ר  .5
₪אלפי338קרןהמתקניםתממןסךשל₪.אלפי228יבנהמגרשמיניפיץבעלותשל

 ₪.אלפי001וק.ע.פ.סךשל

:המועצהתפנהלקרןהמתקניםלהסבתהפרויקטמקירויניצניםלפיתוחמגרשהערה
מיניפיץ.



האםשנינוערתקיימתפעילותאחה"צ?האםישחוגיספורט?האםבמגרשיםהמקוריםמארדן: .א
 שאינםשייכיםלקבוצותספורטיכוליםליהנותמהמגרשים?


,גןהחבל)לאמקורה(בחלקםמתקיימיםחוגים:יהלום,ניצנים,אבןחןואבניהחושן.רביןיו"ר:
וצוקיםפתוחים.
יהיואולמותומגרשיםקורה.כךשבכלבתיהספרימגרשחדשבשלהבתוגםהואיבונים
מקורים.
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₪,אלפי281:עדכוןתוספתבסך(415חידוש גינות ציבוריות כבישים ומדרכות )תב"ר  .6

 ₪.אלפי0,281להמשךביצועהתוכניתהשנתית.סה"כהתקציביעודכןסךשל

:ק.ע.פ.מקור המימון


:ישצורךבהחלפתקומיםברחוב(513החלפת צנרת מים בתרשיש ובמרגלית  )תב"ר  .01
תרשישומרגלית.לפנימספרשניםהוחלףקטעקוהמיםבתרשיש.הפרויקטעכשיוהוא

 מ"אנוספים.211החלפהשל

אלש"חומקרן034:קרןשיקוםהמיםהמתנהלברשותהמיםסךשלמקורות מימון
אלש"ח.339תנהלבמועצהבסךשלשיקוםהמיםהמ


שנה?31ירשלאחרתקופהכזוישצורךלהחליףהצנרת?סבהאםק.חמצני:


בשכונותהראשונות,בשלעבודותשנהבערך.21בד"כישצורךבהחלפתצנרתלאחרכי.שטרסברג:
אנופועליםלהקטיןאתצריכתהמים.הפיתוחנגרמוהרבהפגיעותבצנרת.


ישלהקדישלנושאמחשבהבעתיד.ק.חמצני:


זוחובה.₪.מיליון8אנומפרישיםלקרןשיקוםמיםאשרעומדתכיוםעלכיו"ר:


:משרדהפניםאישרתקציבלרכישתערכתחפ"ק(456הערכות לשעת חירום )תב"ר  .00

רכותלשעתחירום.בהתאםלכךמשתניםמקורותהמימוןשלעבורהע₪,03,111בסך
התקציב.

 

:משרדהמדעהתרבותוהספורטאישר(512שיפוץ ספריה ציבורית שהם )תב"ר  .03
מסכוםזהמשתתףהמשרדבסךשל₪.333,411הבסךיפרויקטשלשיפוץהספרי

 תמומןמק.ע.פ.₪029,441היתרהבסך₪.61,691



גופי838(:עפ"יתוצאותהמכרזסה"כעלותהחלפת472רחובות )תב"ר שדרוג תאורת  .02
המענקשל₪.אלפי0,631תאורהללדיםבעמודיהחשמלוניהולהפרויקטעומדע"סשל
₪.אלפי811המדעןהראשימענקבסךשל₪,אלפי358המשרדלהגנתהסביבהבסך
–צריכתהחשמלבגיןעמודיםאלהכיוםהואכיתרתהמימוןמהלוואה.סה"כעלות
,דהיינו31%עורי)לפניעלייתהמחיריםהאחרונה(.החיסכוןהצפויהואבש₪אלפי209
 שנים.9–החזרההשקעהצפוילאחרפחותמ₪.אלפי331סךשללשנה



בתמיכהמשמעותיתבפרויקטוהתמ"תהמשרדלהגנתהסביבהמשותףשליו"ר:זכינובמכרז
.41%קרובל


ח.וינטראוב:בכלהרחובות?


יו"ר:כן,בתאורההגבוהה.


ק.חמצני:אתהצריךלקחתהלוואהבריבית?


ללאלקיחתהלוואהבפועל.מבחינתתזריםיתכןואסתדרי.שטרסברג:חייבלהציגמבחינתתקציב.

גרינגולקחגםאת'שניםע"יחב9חייבלאשראתהתב"רבצורהזו.חישובההחזרל
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חירהכסף.מ



ואנו LEDשנה.זותאורת31קייםעודאלמנטחיסכון,הנורותמחזיקותמעמדכיו"ר:
.קייםגםמרכיבאמינותהתאורה.חוסכיםגםעבודתמנוף


עמודי4י.שטרסברג:זהנעשהבצורהמאודמקצועיתשתיחברותביצעופיילוטהעמידוכלאחת

חשמלומדדואתרמתהחיסכון.


חוזקהתאורהדומה?ת.פוגל:


כן.יו"ר:

:מצ"במכתבמהנדסהמועצההמפרטהוצאותנוספותבגין(212מועדון הצופים )תב"ר  .04

הפרויקט.העבודותבוצעו.מבוקשלעדכןהתב"רעלמנתלאפשרתשלומיםלקבלנים.
3,331סה"כסכוםהתב"רהמעודכןיעמודע"סשל₪.31,111סה"כתוספתלתב"ר

₪.אלפי


נוךאישרתקציבבסך:משרדהחי(514אופק חדש פינות עבודה ישיבתי דתי שלהבת ) .08
 בבי"סישיבתידתישלהבת.תלמידים–מוריםעבוראופקחדשפינותעבודה₪84,311



לפינותהישיבה?בתקציביםשלשלהבתתקציבד.רבינוביץ:אין


 זהביתהספרהאחרוןשנשאר.י.שטרסברג:משרדהחינוךמתקצבפינותישיבהבכלבתיהספר.

 

:היקףעבודותהגמרלבנייתביתהכנסתעומדע"סשל( 515בית כנסת מי לה' אלי ) .09
מצ"בהסכםהתרומה.₪.אלפי3,811העמותהגייסהתרומהבסך₪.אלפי3,511

₪.אלפי211המועצהמתבקשתלאשרסךשל
 מקורהמימוןשלהמועצה:ק.ע.פ.

באכלוסהמבנה.81%–ףובגמרטייחוריצו81%העברתהכספיםלעמותהתהיה


יו"ר:האםישהסכםעםהעמותה?


.מצורףברג:כן,סי.שטר



 
 מחליטים פה אחד

 התב"רים :את לאשר                       

 

 במימון מוסדות  ותרומות. ש"ח   732,215תוספת             (            461תב"ר אולם ספורט שלהבת ) .0
 ( ש"ח  מק.ע.פ. 332,215הפחתה )                                             בשכונת כרמים

 אש"ח. 6,5111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                        
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 ש"ח  במימון מוסדות ותרומות. 611,111תוספת        (423שדרוג ופיתוח ביכ"ס  בשכונה ט' ) .3

 אש"ח. 151סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                
 

 אש"ח ממפעל הפיס. 356תוספת                                    (414שדרוג מוסדות חינוך  ) .2
 אש"ח( מק.ע.פ. 311הפחתה )                                                                               
 אש"ח. 3,156סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                

 
 אש"ח במימון במימון מפעל הפיס. 411                      (499ציוד, ריהוט ומזגנים לביה"ס ) .4

 
 במימון מפעל הפיס.₪  392,664                             (511מחשבים למוסדות חינוך ) .8

 
 מפעל הפיס.₪(  57,599הפחתה )       (                           419מחשוב מוסדות חינוך ) .9

 ₪. 3,363,418סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                
 

 אש"ח במימון מפעל הפיס.   435               (           497קירוי אולם ספורט ניצנים ) .3
 אש"ח( מהטוטו. 335הפחתה )                                                                               

 אש"ח( מק.ע.פ. 311הפחתה )                                                                               
 ח.אש" 651סה"כ יעמוד התב"ר על                                                                                

 
 אש"ח במימון קרן המתקנים. 335                               (518מיניפיץ בביה"ס יהלום ) .5

 אש"ח מק.ע.פ.  881                                                                                
 אש"ח. 225סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                

 
 אש"ח  מק.ע.פ. 251(     תוספת 415חידוש גינות ציבוריות כבישים ומדרכות ) .6

 אש"ח. 8,251סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                
 

 אש"ח במימון מוסדות ותרומות. 874(         513)החלפת צנרת מים בתרשיש ומרגלית  .01
 אש"ח מקרן שיקום המים. 336                                                                               
 ש"ח.א 411סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                

 
 אש"ח במימון משרד הפנים. 83(                                  456הערכות לשעת חירום ) .00

 אש"ח( מקרנות הרשות. 83הפחתה )                                                                               
 אש"ח. 451סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                

 
 במימון משרד המדע והספורט.₪  91,961(                       512שיפוץ ספריה ציבורית שהם ) .03

 מק.ע.פ.₪  826,441                                                                               
 ₪. 337,411סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                

 
 

 אש"ח במימון המשרד להגנת הסביבה 315(                                   472שדרוג תאורת רחובות ) .02
 אש"ח במימון המדען הראשי. 511                                                                                

 אש"ח במימון משרד הפנים. 311                                                                                
 סדות.אש"ח מילוות מבנקים ומו 925                                                                                
 אש"ח. 8,931סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                 

 
 אש"ח מקרנות הרשות. 71תוספת                                               (212מועדון הצופים ) .04

 אש"ח.  3,331סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                 
 

 במימון משרד החינוך.₪  54,311(                 514אופק חדש פינות עבודה שלהבת  ) .08
 ₪. 54,311סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                 
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 אש"ח במימון מוסדות ותרומות. 3,511(                                   515בית כנסת מי לה' אלי )
 אש"ח  מק.ע.פ.  211                                                                                
 אש"ח.   3,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                                 

 
 

                                   

                         

 לסדר היום 5סעיף 

 ועדת תמיכות

 21.5.82ומיום  36.5.82פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום  -

 87.6.82פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום  -

 4.6.82פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום  -

 

הציבוריתבהםתהתמיכותלפניכםהפרוטוקוליםשלועדתהתמיכותהמקצועיתוועדיו"ר:
מפורטיםאישוריהתמיכות.

623סה"כלקרןרוןאש"ח011אש"ח+523עומדע"ס3102תקציבהתמיכותלשנת
אש"ח,211,עמותותספורטאש"ח211מכסות:תנועותנוערשלחלוקהאש"חע"פ

06בסךהואש"חורזרו41אחריםאש"ח,61אש"ח,בתיכנסת52מוסדותחינוךורווחה
.ע"יועדתהתמיכותהוקצתהשאש"ח

י.לוי:כמהעליהבאחוזיםמהשנהשעברה?

אש"ח.951י.שטרסברג:בשנהשעברהניתנותמיכותבסך

י.לוי:למההעלייה?

קבוצות.6י.שטרסברג:ישתוספתבתחוםהספורטלאורהגידולבפעילות.בכדורגל

עכשיוזההזמןהע"פהערכתהצרכים.גבוהמכסתתמיכותיותראישרנו3102יו"ר:בתקציב
התבחיניםוהבקשות.ע"פלחלק

עליה?31%י.לוי:

ק.חמצני:גםבשנהשעברההיהגידולביחסלשנההקודמת.

עבורתחוםבערךאש"ח311לאש"חואח"כעודכן911י.שטרסברג:התקציבהמקוריעמדעלכ
כןועלמבניםחדשיםורצינושיתוחזקוכמושצריך2הספורטותחוםהנוער.אכלסנו

הרחבנואתהתמיכה.

הכסףמוקצהלטובתעמותותמקומיות.08%הגדלהשלכיו"ר:

₪.93,583ק.חמצני:שידבריםמוזריםלדוגמאמועדוןהכדורגלמכבישהם

י.שטרסברג:ישתבחיניםמסודריםשלרכזהספורטעםניקודלכלדבר.ישניתוח.
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₪040,964לאשרלצופים,משלמיםרשומיםוהיאע"פחניכיםהתמיכהעותהנוער:תנויו"ר:
921חניכיםובניעקיבאלפי51נוערהעובדוהלומדלפי.משלמים61%חניכים0108לפי

חניכים.לצערנו,למעטתנועתהצופים,התנועותלאהציגומספריםמדויקיםולאהגישו
עםרכזיבניעקיבאועלכןמנהליח'הנוערהונחהלבצעבדיקהנוספתאתכלהמסמכים

והנוערהעובדוהלומדלגבימספרהחניכיםבפועלבתנועותהללו.
חניכים.082חניכיםמשלמיםובנוערהעובדוהלומד512כיבבניעקיבאהוכחדיקהבב


ללאמשלמיםעל01%לכולםבישיבתהנהלהובוועדתהתמיכותלהוסיףכמוכןהסכמנו
.רווחהבסיס

.ש"ח032,216=026.9*01%+512בניעקיבא:
ש"ח.32,468=026.9*01%+082הנוערהעובדוהלומד:

לעבודמסודרולאלפנותלמנהליח'הנוערלבצעשיטתהחלוקההזולאטובה.צריךבושיחק.חמצני:
אךחלקמהדבריםצריךלתתלתנועותאתהכסף.ברורש.עבודהלקבועשיטההערכות.יש

הםלנהלאתהתנועותנכון.

.כלהעמותותאנחנורציםאחריהמציאותהיאשיו"ר:התנועותמנוהלותע"יבנינוער.

תלאניתןלהםאתהכסףהםירוצו.חק.חמצני:אםפעםא

כסףיתכןונשביתאתהפעילותשלהםוזהכוללגםאתאגודותאםלאניתןיו"ר:יכוללהיותאך
.הוועדהנדחתהעלמנתשיביאואתהאישוריםהנדרשיםושיגישובקשותהספורט

במועדשנקבע.פעמייםכיווןשהגופיםהנתמכיםלאהגישוהמסמכים

.הצופיםהתנהלובוועדתתמיכותמקצועיתדרשנואישוריםשלרו"חוהבאנולדיוןי.שטרסברג:השנה
בעייתית.–בצורהטובה.התנהלותבניעקיבאוהנוערהעובדוהלומדמבחינהכספית

רכזהנוערוהכנסנואתשתיהתנועותלזעזוע.התוצאההיאשבתחשיבהמספריםירדו
גידולבמספרלהשכלולהביאושנותלימוד(3)חישבאתהפעילותמספטמברעדספטמבר

נתהענייןהטכני.בפועליתכןשמהשיקרהכתוצאהמהטלטלהשבשנה,זהמבחיהחניכים
.הבאהנראהשיפורבהתנהלותהכספיתכמובצופיםמשקסגורוחשבוןנפרד

.עלהענייןהזהעדהסוףעלהוועדההמקצועיתלהקפידזהנכסיםציבוריים.ק.חמצני:

שלנוכנבחריציבור,הייתהבעיההליםלפסולאותם.אבליו"ר:אםהיורוציםללכתישרהיויכו
בעדתנועותהנוער.נואתהאמרתבפתחדבריךשא

לרו"חלמהשנתןרכזהנוער.מאמיןיותראניתודיעלשנההבאה.ק.חמצני:תקנוסאותם,

חניכיםבפועלהםיודעים311אנויודעיםכיבנוערבעובדוהלומדישמעלומההמשמעות?יו"ר:
.אש"ח01והמשמעותהיאתמיכהבגובהשלכ51להציגקבלותרקעל

,אזתשנהאותו.אינוטובכסףהשלגבייתק.חמצני:זאתאומרתשהקריטריון

הפעילות.וההמלצותמי.שטרסברג:זוהמסקנה

כתערנתבחיניתמיכותיאישוראנולאיכוליםלהתאיםאתהקריטריוניםלנתמך.ישיבתיו"ר:
בכדישבשנתהתמיכותהבאהזהיתבצעעלפיתבחיניםשאושרונובמברבד"כבחודש

לצההיאלשנותהתבחין.מההומראשוהודענועליהם.
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,נכשלנו.אינםטוביםמדדיםק.חמצני:אזתגידושה

ר:ההערהמתקבלת.יו"

הבעיההיאשהיוםהילדיםבאיםלפעילותפעםבשבועייםאופעםבחודשזהלאכישלון.א.ארדן:
שלאחניךאםנסתכלמנקודתראותשלמדריך,מגיעלפעילותמלאה.מתחייביםולא
תגידלילדלאלהיכנס.עםזאת,אםתגיד-אםאתהתהייהישרשבועות,2פעםברשום

הפתרוןאתהלאממלאאתתפקידךכמחנך.יכוללהיותשלילדשהואלאנכנסלפעולההרי
הואממוצעביןחניכיםהמגיעיםבפועללמשלמים.

ד.רבינוביץ:תקבעוקריטריונים.

שמביאיםבחשבוןאתיו"ר:מנכ"להמועצהביצעבדיקהברשויותאחרות.שםישפרמטרים
כולל,הוצאותאחזקהוכד'.מתכלליםאתההוצאותועלבסיסזההתקציבהפעילות

מהמפתחשלמספרמשלמיםכיזהנזיללאורךהשנהלפרמטריםמסייעיםלתנועה.יציאה
מורכביםמןהסתםכילאנוכללהכירלהםבכלההוצאות.אחרים.גםאלויהיו

בזבזןיותריקבליותר?ק.חמצני:פרמטרשלמספראנשיםהואהגיוני.

נביאמשהואחר.3104י.שטרסברג:בדקנוברשויותאחרות.בתבחיני

הכסףנובעתק.חמצני:ישראלתיזהר,אנימכיררשויותשזהמאודפוליטישםוההחלטהלתתאת
מסוגכזהשלמישיוציאיותרכסף.מכלמינישיקוליםאחרים.שלאתיפוללמלכודת

תוצאהסוציאלי.הבגין01%ולהוסיף4.9.02ישלתקןפרוטוקולועדהמקצועיתמיוםיו"ר:
₪.32,468ולנוערהעובדוהלומד₪032,393לבניעקיבא

סוציאלי?01%ןלכולםק.חמצני:למהלאנות

יו"ר:נתנולכולם.

אםמסתכליםבהבדלבניהולביןתנועותהנועראפשראולילהבין.בצופיםישקומונריםא.ארדן:
אחריצבאומקבליםשכר.הקומונריםבבניעקיבאהםצעיריםשסיימושנת
ובנוערהעובדזהמישהושהואחלקמגרעין.מקבליםפחותהכשרהמקצועיתשרות

 ד.רבינוביץ:מבקשתמאלדרארדןלהצטרףלמנכ"לולגבשקריטריונים.

יתכןשאנוצריכיםלומרשאנותומכיםבקומונרבחצימשרהעלמנתלהכריחאותםחמצני: .ק
 הביאאנשיםמתאימים.ל

 שלהם.תפקידארדן:אנימשוכנעשקומונריםמקבליםפחותהכשרהחשבונאיתופיננסיתל .א

גבשלקראתסוףהשנה.ואתהמוזמןלהצטרףלמנכ"ללשיוגש3104לשנתןיו"ר:נציעתבחי
.שיוגשלאישורבספטמברהשנההזההתבחין

ג'.הוחלט-ידידעוזהיאתנועהחדשהשהחלהלפעולבישובבקרבצעיריםכיתותא'
אש"ח.02ע"סלאשרלהתמיכהבגובה

מיזועמותתידידיעוז?ק.חמצני:

ג'.-א'לגילאיםמקדימהאתתנועותהנוערשהיאתנועהארציתיו"ר:
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י.שטרסברג:תנועהדתיתשלאשייכתלבניעקיבא.

.'וישלהסניפיםבכלהארץג-י.בונצל:הםקשוריםלבניעקיבא.התנועהמיועדתלגילאיא'

עמותותהספורטבהתאםלטבלהשמקפלתבתוכנהמספרתבחיניםשלמס'שחקנים,יו"ר:
,נשיםוכד'.מס'קבוצותליגה,באיזהליגותמשחקיםזוטרותאובכירותיותר

ק.חמצני:בכמהכסףאנותומכיםבאגודותהספורט?

ישחלוקהביןהעמותותהשונות.אש"ח.211יו"ר:

ק.חמצני:קודםקבעתםתקציבואח"כחילקתם?

י.שטרסברג:כן.

08,359אליצורכדורסל₪,51,308,מכבישהםזהבטבעשלי003,583מכבישהםכדורסליו"ר:
₪.93,583מועדוןכדורגלמכבישהם₪,36,359מכביספורטילנד₪,


שלנותמיכהשנתיתשוטפתעבוראחזקההוצאותחשמל,בתיהכנסתבהתאםלכללים
בתיכנסתשמסתכמותבסך03ש"ללכלעמותה.הוגשובקשותל3,811מיםותיקונים
המנייניםהרשומים:בתיהכנסתחב"ד,שמחתמשה,עטרתשהם,אחדותאש"ח.61

מכבים,דורותאברהם,שבתאחים-ישראל,אבניהחושן,אנשיםמאמיניםבשהם
זכורלאברהםומעלותנתן.,לה'אלי,נרברוךשכונהט',מי
.והאישוריםשנדרשיםאףאחדלאיקבלתמיכהאםלאישליםאתהמסמכים

כיאיאפשרלהעביר,לאמקבלותבדצמבר20המסמכיםעדעמותותשלאמגישותיש
משנהלשנה.תמיכה


זועמותהשמפעילהשניאש"ח31גןאחרמאושרתתמיכהבסךלעמותתחינוךורווחה:
מאושרתשמפעילהאתביה"סהדמוקרטישחףלעמותת.ניםאנטרופוסופיםבשהםג

.ביה"סקיבללאחרונההכרהממשרדהחינוךלביה"סמוכרשאינואש"ח46תמיכהבסך
קבללהכרהיהיוזכאיםלהתאםב.,גםהגןקיבלהכרהע"פועדתטרכטנברגרשמי
לפטורבארנונהוהשתתפותבהוצאותחשמלאחזקההתאםלחוקנהריבהמועצהמ
 .וניקיון

ועדתתמיכותזהבגללשהםלאמוכרים?ק.חמצני:

יו"ר:נכון.

רשנהזו?התמיכהעבוד.רבינוביץ:

91מאחרוביתהספראינוגדולכחוקנהרימחושבלפימספרהילדיםועלהשנההזו.יו"ר:
לאמדוברבהרבהכסף.ילדיםבערך,

אש"ח.31י.שטרסברג:כ

ישכמהעשרותמתנדביםזופעילותשלגמלאיםשמתנדביםבבתיספרבשהםיו"ר:ידידלחינוך
הכסףעוברלטובתםוגיבושורווחתהמתנדביםשפועליםבשהם,התמיכההיאלפעילות
.בלבדבשהםהפעילות



 

15 
 



יו"ר:שניהפוניםהבאיםסעיפיםד,ה,הםעמותותארציותשפונותלכלהרשויותולאמקיימים
פעילותבשהם.
אש"ח.01בסךקשתשהםתמיכהלעמותת

ק.חמצני:מהזהקשתשהם?

דביום-מפעיליםבשהםגןילדיםוארבעכיתותאחינוךמשולבשלחילונייםודתיים.יו"ר:
עםתגבורשלמוריםוגננתוההוריםמשלמיםשכרלימוד.לימודיםארוך
אש"ח.011מאשרים:קרןרון

חוץמהתמיכהכמהקרןרוןמגייסת?המטרההייתהשהםיגייסוכסף.ק.חמצני:

אש"ח.411הואכבתחוםהתרומותע"פהדוחותהכספייםנפחהפעילותשלהעמותהיו"ר:

היקףהתרומותי.שטרסברג:עמותתמאמיניםבשהםמנהלתאתהקרןוהיאמיועדתרקלתושבישהם
אש"ח.481לנזקקיםהוא

ק.חמצני:למהאתהאומרעמותתמאמיניםבשהם?

י.שטרסברג:כיקרןרוןמתנהלתע"יעמותתמאמיניםבשהם.

יו"ר:חיפשנוגוףשיהיהיותרגמישבקריטריוניםשלוועלכןזהנעשהע"יעמותתמאמינים
בצוות.בשהם.מנהלתהרווחהיושבת

?לגייסכסףק.חמצני:בזמנוהמגמההייתהשהםיביאוכסףמבחוץ.האםהםמצליחים

מבקשמישראלשטרסברגלהיפגשעםמרשלמהלתתתשובהמוסמכתיו"ר:אנולאיודעים
.זהלאכסףבשניםהאחרונותאש"חמידישנה011אנונותניםלקרןאנגלמנהלהקרן.
לארקאש"ח411טיפולישינייםוכד'.לימודים,לתמוךאלהעבורקנייתשירותיםכגון
כוללאתהפעילותשלהרבסתיו.בשהםאלאגם
רגוןפעמוניםהואארגוןשלתושביםשמייעציםלמשפחותכיצדלנהלאתכלכלתהבית.א
העברתהרצאותבהיקףשלעדאנותומכיםבצורהעקיפהע"יהעמדתחדריישיבותלצורך
מפגשים.01
אש"ח.08תמיכהבגובה–חב"דלנזקקים

לחב"ד?צריכיםשיהיהחב"ד?למהלצבועאתזהק.חמצני:למה

זומסורת.יו"ר:

איןסיבהלעשותאתזה,ישאתידישנזקקיםשצריכיםלקבלתמיכהדרךהרבמנחם?ק.חמצני:
משם.

מנחםמגיעלבתיםבודקומציעתמיכה.נזקקבחב"דלאניגשלרבמנחםלבקש.הרבי.בונצל:

ק.חמצני:אנילאבקהילהשלו,אםאצטרך,אליהואלאיגיע.

קבועים.כלבוקרמגיעים,אנשיםבביתכנסתחב"דאיןרשימתחבריםאתהטועה.י.בונצל:
חילונים.
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אופיהתמיכהשלהרבמנחםגרינברגשונהלחלוטיןמקרןרון.לקראתהחג,קשלחדד:במיו"ר:
לתתלאנשיםכסףלקנותמצרכיםאולקנותמצרכיםולהביאלנזקקים.קרןרוןלאיודעת

לעשותאתהדבריםהאלה.
מזוןכמוהרבמנחם.ידמשהםפעילהגםושנותןכסףרווחהלגביידמשהם,גםזהארגון

אש"חואזעלתההשאלהמדוע31שנהשעברההגדלנוהתמיכהלידמשהםמחוץלשהם.
לאלתתגםלרבמנחם.

זהלאמשכנעאותי.זולאהצורהשהייתירוצהשיעבדו.ק.חמצני:

חסדים.ישכמהערוציםלגמילותש.סויסה:

אש"ח.לקחעלעצמולנהלאתסניף08הרבמגייסכסףלחלוקהלנזקקיםהרבהיותרמהיו"ר:
שהם,הגישבקשהועמדבכלליהתמיכותוהניהולהתקין.

.אםהרבמנחםהיהנקראשהםמשהו.....ק.חמצני:

חב"ד.–י.בונצל:זהנקראביתשהם

זהחב"דסניףשהםופועלתבשהםבלבד.יו"ר:

ונבואלבקשאתהתיתןליכסף.נקיםעמותהק.חמצני:

יו"ר:אםתגייסכסףותפעל.

זועמותהרציניתשמנהלתמאותאלפים.י.שטרסברג:

סף.שכלאחדיפתחעמותהויקבלכק.חמצני:חושבשזהלאנכוןלנהלזאתכך

אש"ח.8,ידשרהאש"ח01תמיכהלידמשהםבגובהיו"ר:

 ?מחב"דלמהידמשהםמקבלתפחותק.חמצני:

כיבשנהשעברהקיבלהיותר.יו"ר:

ק.חמצני:מהזהיחיעםישראל?

בתוכניותהעשרהבתחוםידיעתהארץוהעמקתהערכיםהיהודייםיו"ר:עמותהשפועלתבשהם
.לאללאתמורהבקרבבניהנוער.פועלתבהתנדבותבחט"בשלהבתובביה"סיסודיים

.ןמועצהמאשריםתמיכהכספיתאלאשימושבמתק

?שפעיליםבשהםק.חמצני:מיהפעילים

זולאתנועהפוליטיתוהםהםפעיליםברמההארציתיו"ר:היו"רהואמרגדעוןסמואל,
.עםבתיהספרעובדיםבשיתוףפעולה

עלהפעילותההתנדבותיתשלעמותהזו.במיילמבקשלקבלדו"ח

זועמותהפוליטית?ק.חמצני:

יו"ר:איןענייןפוליטי.
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דתיים?ק.חמצני:

שיכיפה.יו"ר:כן,חוב

מבקששאםיששייכותפוליטיתאושמטיפיםלכיווןפוליטימסויםנוותרעלזה.ק.חמצני:

אתמרגדעוןסמואללספרעלהעמותה.נזמיןיו"ר:

ק.חמצני:האםאתםמכיריםאותו?

,הרבשלביה"סאבניהחושן.מפגשיםעםהרבליסנרבבוקרמתקיימיםבימיחמישיכן,ד.שטיניג:

ק.חמצני:מישהומהמועצההיהפעםבהרצאהשלו?

,אםתבקשלהזמיןאותולישיבהנגישדו"חלגביהפעילותשלואנילאאבלבחינוךהיו.יו"ר:
הבאה,נזמיןאותו.

מעבירהרצאות?מקבלהואהואשק.חמצני:בחדר

נזמיןאותו..ההרצאותנערכותבכיתותיו"ר:החדרהואלטובתמשרד.

ק.חמצני:מבקששיינתןדו"חע"יאגףהחינוךעלההתרשמותוהפעילותמיחיעםישראל.


 
 מחליטים פה אחד 

 21.5.82ומיום  36.5.82פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום לאשר .8
 4.6.82משנה לתמיכות מיום פרוטוקול ועדת 

לפי  סוציאלי 81%ולהוסיף  4.6.82לתקן פרוטוקול ועדה מקצועית מיום 
 התחשיב:

 ש"ח. 832,219=  829.6 *81% *  112בני עקיבא:                              
ש"ח.  32,495=    829.6*  81%*  852הנוער העובד והלומד:                              

 ישראל שטרסברג ייפגש עם מר שלמה  אנגל מנהל קרן רון. .3

 יוגש דו"ח ע"י אגף החינוך על ההתרשמות והפעילות מיחי עם ישראל. .2
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 לסדר היום 1סעיף 

 . מ.מ. שהם –אישור הסכם חכ"ל 

 

יו"ר:ישהערות?



 מחליטים פה אחד

מ.מ. שהם. –הסכם חכ"ל לאשר                      

 

 לסדר היום 6סעיף 

 .שמות והנצחה מתן נוהל 

 

םלידיעתהציבור.פרסל,בקשתהנצחהלאשרמבקשכיטרםהחלטהק.חמצני:

בקשה,אנויכוליםלסרב.שינוהנוהל.וגשתיו"ר:מאשריםקריטריונים.אםמ

כלדבריהיההמועצהתחליט.רבינוביץ:ג.

יו"ר:הםשינואתהנוהל.

ד.רבינוביץ:ישבעיהעםהנוהל.

תמידנוכללסרבלבקשהאולמצ'ינג.לפעולבהעדרנוהלזהפחותתקין.ע"פהנוהל,יו"ר:

חללים?המוכריםכשמתםלבשבשוהםיונצחורקתושבישוהםק.חמצני:

ישתרומותוישהנצחה.הנצחהזהש.סויסה:

:דוברהמועצהאחראילפרסוםהחלטותועדתהשמותוההנצחהוכלשםשניתן3.4סעיףי.בונצל:
למקוםציבורי.

ק.חמצני:לאזהאחרי.

טרםקבלתהחלטהיפורסםהנושאלידיעתהציבור.יו"ר:



 מחליטים פה אחד

 לאשר נוהל מתן שמות והנצחה במועצה המקומית.                    

."טרם קבלת ההחלטה יפורסם הנושא לידיעת הציבור"יש להוסיף לנוהל:                     
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 לסדר היום 7עיף ס

 הסכם הנצחה ע"ש כתריאל שוורץ ז"ל.

 

לבנוןהראשונהכתריאלשוורץז"ל,האחשלנבטסווירינהרגבמלחמתהסכםתרומהע"שיו"ר:
.0653בלילההראשוןלמלחמהיוני

אש"ח.המועצהמבצעתעבודותפיתוחבגן82ישהסכםמצורףוכתבכמויות.הסכוםהוא
המנהיגות:שבילים,תאורהאמפיוכו'.המשפחהביקשהלהנציחהאחבאמצעותמצפור,

וסכוםנוסףלגלעדההנצחה.שלהמצפורההקמהעלותישיבהולממןאתפרגולהופינת

?שדיברנועליהםקודםק.חמצני:זהעומדבכלהקריטריונים

יו"ר:כן.



 מחליטים פה אחד

 לאשר הסכם הנצחה ע"ש כתריאל שוורץ ז"ל.                    




.

 לסדר היום 6סעיף 

 עדכונים. 

עבירותפע"ר:יו"ר:
נמרצתשהםתוצאהשלפעילות3102מאי–בתקופהינוארירידהניכרתבעבירותהפע"ר

המשטרהומפקדהנקודההחדש.של

יערכותלבחירות:ה

מצורףלו"זהערכותלבחירותלרשויותהמקומיות.
וועדתנקייםישיבתהזדהותומינוינציגיםלביולי32שתתקייםבהבאההמועצהבישיבה

בשהם.הבחירותכמנהל.כמוכןיזומןלישיבההזומישימונהע"ימשרדהפניםבחירותה

בנושאההיערכותחבריהמועצהיצחקבונצלביקששנזמןיועץמשפטישיענהלשאלותיו"ר:
לבחירות,מועדיםודינים.

נקבעהרצאהשלהיועמ"שבנושאהבחירותבתחילתחודשיולי.

ד.רבינוביץ:אתהועדותלאמשנים?משאיריםכמושזה?

יו"ר:מדועלשנות?
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ד.רבינוביץ:ישצורךלמנותחברמועצהבוועדתתנועהותמרור.

יו"ר:אלעדארדן.



 מחליטים פה אחד

 למנות את חבר המועצה מר אלעד ארדן כחבר בוועדת תנועה ותמרור.                       






תמההישיבה.

















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

גילליבנהישראלשטרסברג
ראשהמועצההמועצהגזבר
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-----------------------------------------

גילליבנהשיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה




















