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פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 6
יום שלישי ,י' תמוז תשע"ג 81 ,יוני 3182

נוכחים:

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

התנצלו:

אלי יפרח ,יצחק שטרנברג ואיתן פטיגרו.

השתתפו :ישראל שטרסברג ,דגנית שטיניג ,עו"ד מורן דדשוב ותמיר פוגל.
מוזמנים :צ'ריל קמפר ,מורן דורון ,דיקלה יחידי ,עופר נזרי ,דביר אבינרי ונוי שאקי.
רשמה:

אורנה שטיימן.

על סדר היום:
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אישור פרוטוקולים.
התפטרות חבר המועצה מר שמעון אלבז.
ועדת קשרי חוץ.
אישור תב"רים.
ועדת תמיכות. 
נוהל מתן שמות והנצחה.

.6
 .7אישור הסכם הנצחה ע"ש כתריאל שוורץ ז"ל.
 .1אישור הסכם חכ"ל – מ .מ .שהם.
 .9עדכונים.

יו"ר:ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההשישיתלשנת .3102
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יו"ר:מקדםבברכהאתצעירחבריהמועצהמראלעדארדןחברסיעת"לב"שמחליףאתמר
שמעוןאלבז.מאחללובהצלחה. 
א .ארדן:שמחעלההזדמנותעלאףשמדוברבתקופהקצרה.בזמנורצתיכנציגהצעיריםמטעם 
סיעת"לב"ואעשהככליכולתילייצגאתמגזרהצעיריםותנועותהנוער.
יו"ר:מבקשלהודותלשמעוןאלבזעלהתפקידיםשמילאבוועדותהמועצהוכיו"רועדתביטחון.
יו"ר:זו הזדמנותמרגשתלפגושאתהמנהיגותהצעירהשלשהם.מציגאתעופרנזרימתנועתבני
עקיבא,דביראבינרי מתנועתהנוערהעובדוהלומדונוישאקימתנועתהצופים.2צעירים 
שזכובאותהפעילהמצטייןהמחוזימטעםמשרדהחינוך,מנהלחברהונוערמחוזמרכז,
מורןדורוןמנהליח'הנוערודקלהיחידירכזתתחוםהמנהיגותביח'הנועראנומבקשים
להוקיראתההתגייסותשלכםואתהמנהיגותאשרמשמשיםדוגמאלמדריכיםבשכבות
הצעירות.מאחללבניהנוערהצלחהבהמשךדרכםומעניקשיצנועבשםיח'הנוערבחמש .
מבקשמבניהנוערלספרעלעצמם,מהזהלהיותפעילמצטיין 
נ.שאקי:אנימרכזתאתשבטהצופיםביישוב.לפעילותזואנימקדישהשעותרבות.עובדתעםבני
נוערבגילאיי'-יב'וזהבעצםלנהלאתהבוגריםלכלאחדמהנוכחיםהתעסקותשונהאך
לכולםישמגעעםהתלמידיםבשהם. 
ד.רבינוביץ:כמהילדיםרשומיםבצופים? 
נ.שאקי:681חניכיםרשומים .
ע.ניזרי:מבקשלהודותלנוכחיםעלסניףבניעקיבאהחדש. 
יו"ר:מברךאתחברהמועצהמריצחקשטרנברגליוםהולדתו.נמנעממנולהגיעהיום .
 היוםאנונפרדיםמהיועצתהמשפטיתעו"דמורןדדשובששירתהאותנונאמנהבחמש
שניםהאחרונות.מבקשלהודותלהעלפעילותהבמועצה,עלהשירותהמשפטיהמקצועי
שהעמדתלמועצהולוועדהלתכנוןובנייהועלכךהערכתי .
עו"דדדשוב:תודה.הפתעתםוריגשתםאותי.שמחתילהיותחלקמהעשייהבמועצהעםהוועדותהשנה
וצוותמקצועישהפתיעאותיכלפעםבמסירות,במקצועיות.תודהלראשהמועצהשהפתיע
אותיבבקיאותבפרטיםובדרישותהבלתימתפשרות .
יו"ר:מבקשלהביעבשםכלהחבריםתמיכהברבסתיו.הואלקחעלעצמומשימהלאומית
להתמודדעלתפקידהרבהראשיעלמנתלפעוללמעןעםישראלולאחדות.לצעריישנם
גורמיםפוליטייםואחריםאשרמבקשיםלפגועבוברמההאישית .
ק.חמצני:איאפשרללוותאותועלמנתשלאיקבלמכות?תקפואותו .
יו"ר:ישאתותמידעוזר.ישכוונהלארגןביוםג'הקרובעצרתתמיכהבמעמדרבניםואנשי
ציבורשיבואולכאןלשהם .
י.בונצל:בפיקוחהרבמתוכנןערבלימודתורה.הוזמנומספררבניםשיתנושיעוריםבנושאשפיכות
דמיםוהעלבה .
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סעיף  8לסדר היום
אישור פרוטוקולים
-

פרוטוקולישיבתמליאהמס'8מתאריך30.8.3102.
פרוטוקולאסיפהכלליתשלהחברההעירוניתלתרבותנוערוחוגיספורט(חמש)בע"ממיום
.30/8/02
פרוטוקולאסיפהכלליתשלהחברההכלכליתשהםבע"ממיום .30.8.02


יו"ר:ישהערותלפרוטוקולים? 
ק.חמצני:הייתהליהערהאךהמנכ"לאמרששמעועלכןאניאמנע .

מחליטים
בעד  :9גיל ליבנה  ,שלומי סויסה ,גלעד רבינוביץ ,יצחק בונצל ,אלעד ארדן,
חגית וינטראוב ,יצחק פיינברג ,יוסי לוי ודפנה רבינוביץ.
נמנע  :8קובי חמצני.


לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  5מיום .38.5.82
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברה העירונית לתרבות נוער וחוגי ספורט
(חמש) בע"מ מיום .38/5/82
לאשר פרוטוקול אסיפה כללית של החברה הכלכלית שהם בע"מ מיום .38.5.82

סעיף  2לסדר היום
ועדת קשרי חוץ
יו"ר:גב'צ'רילקמפרהוזמנהלישיבהבהמשךלישיבתהמועמההקודמתעלמנתלהבהיראת
פעילותהועדהלאישורבקשותמשלחותלחו"ל,שיקוליםוקריטריונים .
ק.חמצני:חושבשעובדימועצהלאצריכיםלצאתלחו"ללמשלחותע"חועדתתמיכות.אםזהחלק
מעבודתםהמועצהצריכהלממןאתהנסיעהבאחריותהמנכ"לואזהואמקבלשכרעבודה
כוללאשלומלון.בהקשרהנסיעהשלשתיחברותהמועצהלפריזביקשתיכבראזלקבוע
נוהלמסודרועכשיוהזדמנותלהכיןכלליםלנסיעתעובדיםוחברימועצהוטרםבוצע .
ש.סויסה:חברימועצהנוסעיםמכספיתמיכות? 
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יו"ר:האםיששאלותלצ'רילבהקשרנוהלמשלחותלחו"ל? 
ק.חמצני:ביקשנולדעתמהםהקריטריוניםבמיוחדבנושאהמבוגרים .
יו"ר:הםבוגריםלאמבוגרים .
צ.קמפר:בשנת3101אושרוב מליאההקריטריוניםוהםשקובעיםאתהכלליםלתמיכות:כאשרהם
מיצגיםאתישראלושהם,ישהזמנהפורמאלית,נועראומבוגריםשמביאיםתרומהלישוב
ופעילותכלשהיהקשורהלהסברה. 
המשלחתהיאבאחריותהגוףהמארגןמלכ"ראועמותהאוחברהעירוניתוהםצריכים
להגישבקשהמנומקתומהותמבחינהכספית,תמיכהבמשתתפיםאומלווה .
מידישנהדנההועדהבבקשותבהתאםלתקציבשברשותהוקובעתע"פסדריעדיפויות. 
הועדהאינהמאשרתמיהמלווההיוצא,זהאינותפקידהשלהוועדההגוףהמארגןהואזה
שקובעאתזהותהמלווה .
אםהמשלחתהיאשלהחברההעירוניתאושלהמועצה,ישגוףשכוללמנכ"למנהלת
משאביאנושונציגחמששבוחניםוקובעיםאתהמלווה .
הכספיםמועבריםרקלאחרהביצוע.המשלחתצריכהלדווחבכתבעלביצועהפעילות.חברי
המשלחתנדרשיםלעבורהכנותבמתחםהנוער.ללאהכנהשהיאחלקמהדרישה,הםלא
מקבליםתמיכה .
ק.חמצני:האםמקובלתההצעהשעובדימועצהלאיצאוע"חתמיכות? 
יו"ר:הםלאיוצאיםעלחשבוןתמיכות,עובדימועצהשיוצאיםכמלוויםלדוגמאתזמורתויוצא
המורהאומשלחתנוערויוצארכזמיח'הנוער–כרטיסהטיסהוהשהייהע"חהרשות .
ק.חמצני:אבללאע"חועדתתמיכותכיזהחלקמעבודתםאלאע"חהתקציבהרגילשלהמועצה .
יו"ר:זהתקציבקשריחוץשנמצאבתקציבהמועצה. 
ק.חמצני:החלטהשלהמלוויםנעשיתלאע"יהמנכ"לאלאע"ימישהואחר .
יו"ר:יצאהמשלחתמנהיגותצעירהלניו-יורקשירןמיח'הנועריצאכמלווה,חמששילמהזה
לגיטימישהמועצהתממן .
ק.חמצני:זהחלקמעבודתם,זהבאחריותהארגוןחמש .
יו"ר:אתהאומרשהמנכ"ליאשראתהמלווה 
י.לוי:ומהאםהמנכ"לבחר? 
ק.חמצני:למנכ"לישאחריות .
יו"ר:ישועדהציבוריתעםנציגיציבור.זהלאאישאחדשהחליט.כשמחליטהועדתקשריחוץ
לאשרהשתתפותבמימון4אש"חלהוצאותמלווהלדוגמאמכבישהםלטורנירבארה"במי
בוחראתהמלווה?מכבישהם .
ק..חמצני:הואלאעובדמועצה .
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יו"ר:קלוחומר,הםבוחריםואנחנומממנים,אךיח'הנוערמחליטהעלמלווהמיח'הנועראתה
אומרשמנכ"להמועצהיקבעאוחמש?זהחלקמעבודתם .
ק.חמצני:אםזהעובדמועצההםצריכיםלצאתדרךהארגוןולקחתאחריותעליהם,אםלאשייכים
לארגוןאזדרךהוועדהשישלהקריטריונים .
יו"ר:איןבעיהשמנכ"להמועצהיאשראתהיוצאים .
ק.חמצני:מיהאנשיםשיוצאיםלמשלחתלניו-יורק? 
צ.קמפר:מדוברבשתימשלחותשאמורותלצאת.האחתהשתתפותבנינוערבגילאיםז'-ח'שותפות
עםווסצ'סטרסביבנושאשורשים.השנייהמשלחתשטרםגובשהסופית,בוגריםיא'-יב'
לפניצבאבעליניסיוןבהדרכהשישתלבובהדרכהבמחנותקיץ .
ק.חמצני:מבקשיםתוספתתקציב .
צ.קמפר:זהתקציבשותפות,3111תקציבהשותפותאינומספיקועלכןמבקשיםתוספתתמיכה .
פרויקטשורשיםהואבתמיכהמלאהשלהשותפותאנומבקשיםשכלהפעילותשל
המשתתפיםתדווחלוועדה .
ק.חמצני:ישמשלחותמבוגרים?שלאמתחתלגילצבא. 
צ.קמפר:לא,כלהמשלחותשיוצאותהםצעירים.בעברהיו.השנהאיןבקשותלמבוגרים 
ק.חמצני:משלחתניו-יורק,מההקריטריונים? 
צ.קמפר:ניסיוןבהדרכה .
ק.חמצני:הםיזמוואנחנונקבעקריטריונים? 
צ.קמפר:לא,ישחשיבהלהרחיבאתהפעילותבקהילתווסצ'סטרישמעטבנינוערוהםמנסיםעם
המעטשישלעשותפעילות.מדוברשל8-01בנינוערשיגיעולכאןואח"כ8בנינוערמשהם
יצאולשם.יתכןולאיצאלפועל .
ק.חמצני:הקריטריוניםעודלאנקבעו? 
צ.קמפר:לא .
יו"ר:בוועדההממיינתיושביםנציגיהסוכנותונציגייח'הנוערוממייניםאתהפוניםעלבסיס
הדרישות .
ק.חמצני:איךמגיעים? 
ד.שטיניג:מפרסמיםאתכלהדרישות .
ק.חמצני:כולםמגיעיםלוועדהאוישסינון? 
צ.קמפר:כולםמגיעים.כלמישמגישבקשהמגיעלוועדהובעיקרמשלחותנוער.ישראיונותאישיים
ראיונותקבוצתייםודינמיקהקבוצתית .
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ק.חמצני:כמהמשלחותיצאובשנהשעברה? 
צ.קמפר:הועדהתמכהב3משלחותספורטו2משלחותנוער .
ק.חמצני:כמהיצאוהשנה? 
צ.קמפר:עדייןלאהוחלטסופית.הוגשובקשות,ביקשנולהגדילהתקציב,פורסם,טרםהתקבלו
פניות.חלקמהתקציבשאושרזהלארקלתמיכותאלאגםלתמיכותלמלגות,לדוגמאיש
משלחתשלהצופיםיוצאתהקיץלבלגיהואנחנוהודענושלאנסבסדאתכולם .
יו"ר:איציקבונצלמונהלשבתבוועדתמלגות.מודהלגב'צ'רילקמפר .

סעיף  4לסדר היום
אישור תב"רים

י.שטרסברג:סוקראתהתב"רים :
 .0אולם ספורט שלהבת ( )461בשכונת כרמים:עפ"יתוצאותהנוהלשלאולםהספורט,
סה"כהעלותשלהפרויקטצפויהלעמודעל9.8מיליון.₪
מקורותהמימוןעודכנו.3,332,218₪יינתנומכספימבניציבורהנגביםע"יממ"יוסך
של2,339,968₪מקרןעבודותפיתוח.

 .3שדרוג ופיתוח בית כנסת בשכונה ט' ()423:מבוקשלעדכןהתב"רלסכוםשל581,111 
.₪עפ"ידרישתמשרדהפניםישלאשראתהעלותהכוללתשלהפרויקט.התוספתבסך 
911,111₪ היאמהכנסותעצמיותשלהעמותה.הכסףגויסע"יהעמותהמהמתפללים 
 ומתרומות.ביצועהעבודותיהיהכמקובלע"יהעמותהוהמועצהתעביראתחלקה 
בהתאםלקצבהתקדמותהפרויקט .
מדוברבמבנהמתועששהולכיםלהרחיב .
ק.חמצני:ישנוסחה? 
יו"ר:זהתקציבשאושרבמועצהאךאנוצריכיםלקבלאסמכתאמהמנייןל911אש"חעלמנת 
שנוכללהגישלמשרדהפנים .
לאיותרמ21%מהפרויקט.לאמדוברבביתכנסתחדשאלאוהרחבת081מ'שלבית 
הכנסתוהיאמשמעותיתהיות 
 וביתהכנסתמלא.כךיוכללהכילגםאתהמתפלליםמשכונתכרמים .

י.שטרסברג:קיבלנו681אש"חממפעלהפיסשהוקדמומ3104ל3102שניתןלכללהרשויותהמקומיות 
ואנומעביריםהכספיםלתב"רים,454,466811כמפורט :

 .2שדרוג מוסדות חינוך (תב"ר )414:לעדכןתוספתבסך89אלפי₪.
התוספתמיועדתלתוספתאיטוםגגותשיפוץהשירותיםוהחלפתמערכותגילוי 
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אש.סה"כההוצאהמתעדכנתלסךשל3,189אלפי.₪סה"כתוספתהשיפוציםעבור
התיכוןהיאבסך389אלפי.₪311אלפי₪מיזוגאויריבוצעומתב"ר .466
מקורות המימון:תוספתבסך389אלפי₪ממפעלהפיסוהקטנתההשתתפותמק.ע.פ.
בסך311אלפי .₪

 .4ציוד וריהוט לבתי ספר  3182ומזגנים (תב"ר )499:תקציבבסך411אלפי₪לתוספת
להחלפתריהוטוציודבמוסדותחינוךולמזגנים.
מקור המימון:מפעלהפיס .

 .8מחשבים למוסדות חינוך ( 3182תב"ר )511:תקציבבסך362,994₪לרכישתמחשבים
וציודהיקפילבתיהספראבניהחושן,אבןחן,רבין,יהלום,צוקים,שלהבתוהתיכון.
הרכישהבמסגרתתכניתכוללתשלמחשובמוסדותהחינוך.
מקור המימון:מפעלהפיס .

 .9מחשוב מוסדות חינוך (תב"ר )419:הקטנתתקציבבסך83,866₪למולהקטנתמקור
מימוןממפעלהפיסבסכוםזהה.תכניתהמחשובבוצעהעפ"יהתוכנית.סכוםההוצאה
היהנמוךכמפורטלעיל.מפעלהפיססגראתהתקציבוהעביראותולתקציבשנת.3102
סה"כהתקציבבהוצאהובהכנסהיעמודע"סשל3,393,410 .₪

 .3קירוי מגרש ספורט ניצנים (תב"ר )497:סה"כהתקציביישארע"ס981אלפי₪.
מפעלהפיסיממןסךשל438אלפי.₪המימוןשלקרןהמתקניםבסך338אלפי
₪ יבוטלבפרויקטזהויעבורלמימוןמיניפיץבבי"סיהלום.סכוםק.ע.פ.יעודכןלסך
של338אלפי₪במקום438אלפי.₪הקטנהבסך311אלפי .₪

ק.חמצני:לאהיהכברתב"רלקירויניצנים? 

יו"ר: אנומחליפיםמקורותמימוןבתב"ריםמפעלהפיסבמקוםהטוטו.אישרנוכברתב"ר 
קירויניצניםממענקהטוטו+השלמהמק.ע.פ.הוצעמכרזוישקבלןשיעבודבתקופת 
החופש.שיתוףהפעולהביןמפעלהפיסוהטוטוהואקשה .

י.שטרסברג:ביצענוהפרדהבפרויקטיםוהתוצאהפרויקטמיניפיץחדשביהלוםשיוצרפריסהנכונה 
יותרשלמגרשיהספורט,אלהמגרשיםמאודפופולריים. 
 .5מיניפיץ בבי"ס יהלום (תב"ר )518:במסגרתעבודותפיתוחשלבד'בבי"סיהלום,
יבנהמגרשמיניפיץבעלותשל228אלפי.₪קרןהמתקניםתממןסךשל338אלפי₪
וק.ע.פ.סךשל001אלפי₪.
הערה :המועצהתפנהלקרןהמתקניםלהסבתהפרויקטמקירויניצניםלפיתוחמגרש
מיניפיץ .

א .ארדן:האםבמגרשיםהמקוריםמתקיימתפעילותאחה"צ?האםישחוגיספורט?האםשנינוער 
שאינםשייכיםלקבוצותספורטיכוליםליהנותמהמגרשים?

יו"ר: בחלקםמתקיימיםחוגים:יהלום,ניצנים,אבןחןואבניהחושן.רבין,גןהחבל(לאמקורה) 
וצוקיםפתוחים .
בוניםמגרשחדשבשלהבתוגםהואייקורה.כךשבכלבתיהספריהיואולמותומגרשים 
מקורים .
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 .6חידוש גינות ציבוריות כבישים ומדרכות (תב"ר )415:עדכוןתוספתבסך281אלפי₪,
להמשךביצועהתוכניתהשנתית.סה"כהתקציביעודכןסךשל0,281אלפי.₪
מקור המימון:ק.ע.פ. 

 .01החלפת צנרת מים בתרשיש ובמרגלית (תב"ר )513:ישצורךבהחלפתקומיםברחוב
תרשישומרגלית.לפנימספרשניםהוחלףקטעקוהמיםבתרשיש.הפרויקטעכשיוהוא
החלפהשל211מ"אנוספים.
מקורות מימון:קרןשיקוםהמיםהמתנהלברשותהמיםסךשל034אלש"חומקרן
שיקוםהמיםהמתנהלבמועצהבסךשל339אלש"ח .

ק.חמצני:האםסבירשלאחרתקופהכזוישצורךלהחליףהצנרת?31שנה? 

י.שטרסברג:בד"כישצורךבהחלפתצנרתלאחרכ21שנהבערך.בשכונותהראשונות,בשלעבודות 
הפיתוחנגרמוהרבהפגיעותבצנרת.אנופועליםלהקטיןאתצריכתהמים .

ק.חמצני:ישלהקדישלנושאמחשבהבעתיד .

יו"ר:אנומפרישיםלקרןשיקוםמיםאשרעומדתכיוםעלכ8מיליון.₪זוחובה .

 .00הערכות לשעת חירום (תב"ר :)456משרדהפניםאישרתקציבלרכישתערכתחפ"ק
בסך03,111,₪עבורהערכותלשעתחירום.בהתאםלכךמשתניםמקורותהמימוןשל
התקציב .
 .03שיפוץ ספריה ציבורית שהם (תב"ר )512:משרדהמדעהתרבותוהספורטאישר
פרויקטשלשיפוץהספרייהבסך333,411.₪מסכוםזהמשתתףהמשרדבסךשל
61,691.₪היתרהבסך029,441₪תמומןמק.ע.פ.

 .02שדרוג תאורת רחובות (תב"ר )472:עפ"יתוצאותהמכרזסה"כעלותהחלפת838גופי 
תאורהללדיםבעמודיהחשמלוניהולהפרויקטעומדע"סשל0,631אלפי.₪המענקשל 
המשרדלהגנתהסביבהבסך358אלפי₪,המדעןהראשימענקבסךשל811אלפי₪. 
יתרתהמימוןמהלוואה.סה"כעלותצריכתהחשמלבגיןעמודיםאלהכיוםהואכ– 
209אלפי₪(לפניעלייתהמחיריםהאחרונה).החיסכוןהצפויהואבשיעור,31%דהיינו 
לשנהסךשל331אלפי₪.החזרההשקעהצפוילאחרפחותמ–9שנים.

יו"ר:זכינובמכרזמשותףשלהמשרדלהגנתהסביבהוהתמ"תבתמיכהמשמעותיתבפרויקט 
קרובל .41%

ח.וינטראוב:בכלהרחובות? 

יו"ר:כן,בתאורההגבוהה .

ק.חמצני:אתהצריךלקחתהלוואהבריבית? 

י.שטרסברג:חייבלהציגמבחינתתקציב.יתכןואסתדרמבחינתתזריםללאלקיחתהלוואהבפועל. 
חייבלאשראתהתב"רבצורהזו.חישובההחזרל9שניםע"יחב'גרינגולקחגםאת 
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מחירהכסף. 

יו"ר:קייםעודאלמנטחיסכון,הנורותמחזיקותמעמדכ31שנה.זותאורת LEDואנו 
חוסכיםגםעבודתמנוף.קייםגםמרכיבאמינותהתאורה .

י.שטרסברג:זהנעשהבצורהמאודמקצועיתשתיחברותביצעופיילוטהעמידוכלאחת4עמודי 
חשמלומדדואתרמתהחיסכון .

ת.פוגל:חוזקהתאורהדומה? 

יו"ר:כן .

 .04מועדון הצופים (תב"ר )212:מצ"במכתבמהנדסהמועצההמפרטהוצאותנוספותבגין
הפרויקט.העבודותבוצעו.מבוקשלעדכןהתב"רעלמנתלאפשרתשלומיםלקבלנים.
סה"כתוספתלתב"ר31,111.₪סה"כסכוםהתב"רהמעודכןיעמודע"סשל3,331
אלפי .₪

 .08אופק חדש פינות עבודה ישיבתי דתי שלהבת ()514:משרדהחינוךאישרתקציבבסך
84,311₪עבוראופקחדשפינותעבודהמורים–תלמידיםבבי"סישיבתידתישלהבת.

ד.רבינוביץ:איןבתקציביםשלשלהבתתקציבלפינותהישיבה? 

י.שטרסברג:משרדהחינוךמתקצבפינותישיבהבכלבתיהספר.זהביתהספרהאחרוןשנשאר.
 .09בית כנסת מי לה' אלי (: )515היקףעבודותהגמרלבנייתביתהכנסתעומדע"סשל
3,511אלפי.₪העמותהגייסהתרומהבסך3,811אלפי.₪מצ"בהסכםהתרומה.
המועצהמתבקשתלאשרסךשל211אלפי .₪
מקורהמימוןשלהמועצה:ק.ע.פ.
העברתהכספיםלעמותהתהיה81%בגמרטייחוריצוףו–81%באכלוסהמבנה .

יו"ר:האםישהסכםעםהעמותה? 

י.שטרסברג:כן,מצורף .



מחליטים פה אחד
לאשר את התב"רים :
 .0תב"ר אולם ספורט שלהבת ()461
בשכונת כרמים

תוספת  732,215ש"ח במימון מוסדות ותרומות.
הפחתה ( )332,215ש"ח מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  6,5111אש"ח.

9

 .3שדרוג ופיתוח ביכ"ס בשכונה ט' ()423

תוספת  611,111ש"ח במימון מוסדות ותרומות.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  151אש"ח.

 .2שדרוג מוסדות חינוך ()414

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

 .4ציוד ,ריהוט ומזגנים לביה"ס ()499

 411אש"ח במימון במימון מפעל הפיס.

 .8מחשבים למוסדות חינוך ()511

 ₪ 392,664במימון מפעל הפיס.

 .9מחשוב מוסדות חינוך ()419

הפחתה ( )₪ 57,599מפעל הפיס.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 3,363,418

 .3קירוי אולם ספורט ניצנים ()497

 435אש"ח במימון מפעל הפיס.
הפחתה ( 335אש"ח) מהטוטו.
הפחתה ( 311אש"ח) מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר על  651אש"ח.

 .5מיניפיץ בביה"ס יהלום ()518

 335אש"ח במימון קרן המתקנים.
 881אש"ח מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  225אש"ח.

 .6חידוש גינות ציבוריות כבישים ומדרכות ( )415תוספת  251אש"ח מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  8,251אש"ח.
 .01החלפת צנרת מים בתרשיש ומרגלית ()513

 874אש"ח במימון מוסדות ותרומות.
 336אש"ח מקרן שיקום המים.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  411אש"ח.

 .00הערכות לשעת חירום ()456

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

 .03שיפוץ ספריה ציבורית שהם ()512

 ₪ 91,961במימון משרד המדע והספורט.
 ₪ 826,441מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 337,411

 .02שדרוג תאורת רחובות ()472

 315אש"ח במימון המשרד להגנת הסביבה
 511אש"ח במימון המדען הראשי.
 311אש"ח במימון משרד הפנים.
 925אש"ח מילוות מבנקים ומוסדות.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  8,931אש"ח.

 .04מועדון הצופים ()212

תוספת  71אש"ח מקרנות הרשות.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  3,331אש"ח.

 .08אופק חדש פינות עבודה שלהבת ()514

 ₪ 54,311במימון משרד החינוך.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 54,311
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בית כנסת מי לה' אלי ()515

 3,511אש"ח במימון מוסדות ותרומות.
 211אש"ח מק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  3,111אש"ח.



סעיף  5לסדר היום
ועדת תמיכות
 פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום  36.5.82ומיום 21.5.82 פרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום 87.6.82 -פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 4.6.82

יו"ר:לפניכםהפרוטוקוליםשלועדתהתמיכותהמקצועיתוועדתהתמיכותהציבוריתבהם
מפורטיםאישוריהתמיכות .
תקציבהתמיכותלשנת3102עומדע"ס523אש"ח+011אש"חלקרןרוןסה"כ623
אש"חע"פחלוקהשלמכסות:תנועותנוער211אש"ח,עמותותספורט211אש"ח,
מוסדותחינוךורווחה52אש"ח,בתיכנסת61אש"ח,אחרים41אש"חורזרווהבסך06
אש"חשהוקצתהע"יועדתהתמיכות. 
י.לוי:כמהעליהבאחוזיםמהשנהשעברה? 
י.שטרסברג:בשנהשעברהניתנותמיכותבסך951אש"ח .
י.לוי:למההעלייה? 
י.שטרסברג:ישתוספתבתחוםהספורטלאורהגידולבפעילות.בכדורגל6קבוצות .
יו"ר:בתקציב3102אישרנומכסתתמיכותיותרגבוההע"פהערכתהצרכים.עכשיוזההזמן
לחלקע"פהתבחיניםוהבקשות .
י.לוי:31%עליה? 
ק.חמצני:גםבשנהשעברההיהגידולביחסלשנההקודמת .
י.שטרסברג:התקציבהמקוריעמדעלכ911אש"חואח"כעודכןל311אש"חבערךעבורתחום
הספורטותחוםהנוער.אכלסנו2מבניםחדשיםורצינושיתוחזקוכמושצריךועלכן
הרחבנואתהתמיכה .
יו"ר:הגדלהשלכ08%הכסףמוקצהלטובתעמותותמקומיות .
ק.חמצני:שידבריםמוזריםלדוגמאמועדוןהכדורגלמכבישהם93,583 .₪
י.שטרסברג:ישתבחיניםמסודריםשלרכזהספורטעםניקודלכלדבר.ישניתוח .
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יו"ר:תנועותהנוער:התמיכההיאע"פחניכיםרשומיםומשלמים,לאשרלצופים040,964₪
לפי0108חניכים61%משלמים.נוערהעובדוהלומדלפי51חניכיםובניעקיבאלפי921
חניכים.לצערנו,למעטתנועתהצופים,התנועותלאהציגומספריםמדויקיםולאהגישו
אתכלהמסמכיםועלכןמנהליח'הנוערהונחהלבצעבדיקהנוספתעםרכזיבניעקיבא
והנוערהעובדוהלומדלגבימספרהחניכיםבפועלבתנועותהללו .
בבדיקההוכחכיבבניעקיבא512חניכיםמשלמיםובנוערהעובדוהלומד082חניכים .

כמוכןהסכמנובישיבתהנהלהובוועדתהתמיכותלהוסיףלכולם01%ללאמשלמיםעל
בסיסרווחה .
בניעקיבא:512+026.9*01%=032,216ש"ח .
הנוערהעובדוהלומד:082+01%*026.9=32,468ש"ח. 
ק.חמצני:חישובשיטתהחלוקההזולאטובה.צריךלעבודמסודרולאלפנותלמנהליח'הנוערלבצע
הערכות.ישלקבועשיטהעבודה.ברורשצריךלתתלתנועותאתהכסף.אךחלקמהדברים
הםלנהלאתהתנועותנכון .
יו"ר:התנועותמנוהלותע"יבנינוער.המציאותהיאשאנחנורציםאחריכלהעמותות. 
ק.חמצני:אםפעםאחתלאניתןלהםאתהכסףהםירוצו .
יו"ר:יכוללהיותאךאםלאניתןכסףיתכןונשביתאתהפעילותשלהםוזהכוללגםאתאגודות
הספורטעלמנתשיביאואתהאישוריםהנדרשיםושיגישובקשות.הוועדהנדחתה
פעמייםכיווןשהגופיםהנתמכיםלאהגישוהמסמכיםבמועדשנקבע .
י.שטרסברג:השנהדרשנואישוריםשלרו"חוהבאנולדיוןבוועדתתמיכותמקצועית.הצופיםהתנהלו
בצורהטובה.התנהלותבניעקיבאוהנוערהעובדוהלומדמבחינהכספית–בעייתית.
התוצאההיאשבתחשיבהמספריםירדווהכנסנואתשתיהתנועותלזעזוע.רכזהנוער
חישבאתהפעילותמספטמברעדספטמבר(3שנותלימוד)והשכלולהביאלגידולבמספר
החניכים,זהמבחי נתהענייןהטכני.בפועליתכןשמהשיקרהכתוצאהמהטלטלהשבשנה
הבאהנראהשיפורבהתנהלותהכספיתכמובצופיםמשקסגורוחשבוןנפרד. 
ק.חמצני:זהנכסיםציבוריים.עלהוועדההמקצועיתלהקפידעלהענייןהזהעדהסוף .
יו"ר:אםהיורוציםללכתישרהיויכוליםלפסולאותם.אבלהבעיההייתהשלנוכנבחריציבור,
אתהאמרתבפתחדבריךשאנובעדתנועותהנוער .
ק.חמצני:תקנוסאותם,תודיעלשנההבאה.אנייותרמאמיןלרו"חלמהשנתןרכזהנוער .
יו"ר:ומההמשמעות?אנויודעיםכיבנוערבעובדוהלומדישמעל311חניכיםבפועלהםיודעים
להציגקבלותרקעל51והמשמעותהיאתמיכהבגובהשלכ01אש"ח .
ק.חמצני:זאתאומרתשהקריטריוןשלגבייתהכסףאינוטוב,אזתשנהאותו .
י.שטרסברג:זוהמסקנהוההמלצותמהפעילות .
יו"ר:אנולאיכוליםלהתאיםאתהקריטריוניםלנתמך.ישיבתאישוריתבחיניתמיכותנערכת
בד"כבחודשנובמברבכדישבשנתהתמיכותהבאהזהיתבצעעלפיתבחיניםשאושרו
מראשוהודענועליהם.וההמלצההיאלשנותהתבחין .
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ק.חמצני:אזתגידושהמדדיםאינםטובים,נכשלנו .
יו"ר:ההערהמתקבלת .
א.ארדן:זהלאכישלון. הבעיההיאשהיוםהילדיםבאיםלפעילותפעםבשבועייםאופעםבחודש
ולאמתחייביםלפעילותמלאה.אםנסתכלמנקודתראותשלמדריך,מגיעחניךשלא
רשוםפעםב2שבועות,אםאתהתהייהישר-תגידלילדלאלהיכנס.עםזאת,אםתגיד
לילדשהואלאנכנסלפעולההריאתהלאממלאאתתפקידךכמחנך.יכוללהיותשהפתרון
הואממוצעביןחניכיםהמגיעיםבפועללמשלמים. 
ד.רבינוביץ:תקבעוקריטריונים .
יו"ר:מנכ"להמועצהביצעבדיקהברשויותאחרות.שםישפרמטריםשמביאיםבחשבוןאת
תקציבהפעילותהכולל,הוצאותאחזקהוכד'.מתכלליםאתההוצאותועלבסיסזה
מסייעיםלתנועה.יציאהמהמפתחשלמספרמשלמיםכיזהנזיללאורךהשנהלפרמטרים
אחרים.גםאלויהיומורכביםמןהסתםכילאנוכללהכירלהםבכלההוצאות .
ק.חמצני:פרמטרשלמספראנשיםהואהגיוני.בזבזןיותריקבליותר? 
י.שטרסברג:בדקנוברשויותאחרות.בתבחיני3104נביאמשהואחר .
ק.חמצני:ישראלתיזהר,אנימכיררשויותשזהמאודפוליטישםוההחלטהלתתאתהכסףנובעת
מכלמינישיקוליםאחרים.שלאתיפוללמלכודתמסוגכזהשלמישיוציאיותרכסף .
יו"ר:ישלתקןפרוטוקולועדהמקצועיתמיום4.9.02ולהוסיף01%בגיןסוציאלי.התוצאה
לבניעקיבא032,393₪ולנוערהעובדוהלומד32,468 .₪
ק.חמצני:למהלאנותןלכולם01%סוציאלי? 
יו"ר:נתנולכולם. 
א.ארדן: אםמסתכליםבהבדלבניהולביןתנועותהנועראפשראולילהבין.בצופיםישקומונרים 
 אחריצבאומקבליםשכר.הקומונריםבבניעקיבאהםצעיריםשסיימושנת 
שרותמקבליםפחותהכשרהמקצועיתובנוערהעובדזהמישהושהואחלקמגרעין .
ד.רבינוביץ:מבקשתמאלדרארדןלהצטרףלמנכ"לולגבשקריטריונים.
ק .חמצני: יתכןשאנוצריכיםלומרשאנותומכיםבקומונרבחצימשרהעלמנתלהכריחאותם 
להביאאנשיםמתאימים.
א .ארדן:אנימשוכנעשקומונריםמקבליםפחותהכשרהחשבונאיתופיננסיתלתפקידשלהם.
יו"ר:נציעתבחיןלשנת3104שיוגשלקראתסוףהשנה.ואתהמוזמןלהצטרףלמנכ"ללגבש 
התבחיןהזהשיוגשלאישורבספטמברהשנה. 
 ידידעוזהיאתנועהחדשהשהחלהלפעולבישובבקרבצעיריםכיתותא'-ג'.הוחלט 
לאשרלהתמיכהבגובהע"ס02אש"ח .
ק.חמצני:מיזועמותתידידיעוז? 
יו"ר:תנועהארציתשהיאמקדימהאתתנועותהנוערלגילאיםא'-ג' .
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י.שטרסברג:תנועהדתיתשלאשייכתלבניעקיבא .
י.בונצל:הםקשוריםלבניעקיבא.התנועהמיועדתלגילאיא'-ג'וישלהסניפיםבכלהארץ .
יו"ר: עמותותהספורטבהתאםלטבלהשמקפלתבתוכנהמספרתבחיניםשלמס'שחקנים, 
מס'קבוצותליגה,באיזהליגותמשחקיםזוטרותאובכירותיותר,נשיםוכד'. 
ק.חמצני:בכמהכסףאנותומכיםבאגודותהספורט? 
יו"ר:211אש"ח.ישחלוקהביןהעמותותהשונות .
ק.חמצני:קודםקבעתםתקציבואח"כחילקתם? 
י.שטרסברג:כן .
יו"ר:מכבישהםכדורסל,003,583מכבישהםזהבטבעשלי51,308,₪אליצורכדורסל08,359 
,₪מכביספורטילנד36,359,₪מועדוןכדורגלמכבישהם93,583 .₪

בתיהכנסתבהתאםלכלליםשלנותמיכהשנתיתשוטפתעבוראחזקההוצאותחשמל, 
מיםותיקונים3,811ש"ללכלעמותה.הוגשובקשותל03בתיכנסתשמסתכמותבסך 
61אש"ח. המנייניםהרשומים:בתיהכנסתחב"ד,שמחתמשה,עטרתשהם,אחדות 
ישראל,אבניהחושן,אנשיםמאמיניםבשהם-מכבים,דורותאברהם,שבתאחים 
שכונהט',מילה'אלי,נרברוך,זכורלאברהםומעלותנתן .
אףאחדלאיקבלתמיכהאםלאישליםאתהמסמכיםוהאישוריםשנדרשים .
ישעמותותשלאמגישותהמסמכיםעד20בדצמבר,לאמקבלותכיאיאפשרלהעביר 
תמיכהמשנהלשנה. 

חינוךורווחה:לעמותתגןאחרמאושרתתמיכהבסך31אש"חזועמותהשמפעילהשני 
גניםאנטרופוסופיםבשהם.לעמותתשחףשמפעילהאתביה"סהדמוקרטימאושרת 
תמיכהבסך46אש"ח .ביה"סקיבללאחרונההכרהממשרדהחינוךלביה"סמוכרשאינו 
רשמי,גםהגןקיבלהכרהע"פועדתטרכטנברג.בהתאםלהכרהיהיוזכאיםלקבל 
מהמועצהבהתאםלחוקנהרילפטורבארנונהוהשתתפותבהוצאותחשמלאחזקה 
וניקיון.
ק.חמצני:ועדתתמיכותזהבגללשהםלאמוכרים? 
יו"ר:נכון .
ד.רבינוביץ:התמיכהעבורשנהזו? 
יו"ר:עלהשנההזו.חוקנהרימחושבלפימספרהילדיםומאחרוביתהספראינוגדולכ91 
ילדיםבערך,לאמדוברבהרבהכסף .
י.שטרסברג:כ31אש"ח .
יו"ר:ידידלחינוךזופעילותשלגמלאיםשמתנדביםבבתיספרבשהםישכמהעשרותמתנדבים 
שפועליםבשהם,התמיכההיאלפעילותגיבושורווחתהמתנדביםםוהכסףעוברלטובת 
הפעילותבשהםבלבד .
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יו"ר:שניהפוניםהבאיםסעיפיםד,ה,הםעמותותארציותשפונותלכלהרשויותולאמקיימים 
פעילותבשהם .
תמיכהלעמותתקשתשהםבסך01אש"ח. 
ק.חמצני:מהזהקשתשהם? 
יו"ר:חינוךמשולבשלחילונייםודתיים.מפעיליםבשהםגןילדיםוארבעכיתותא-דביום 
לימודיםארוךעםתגבורשלמוריםוגננתוההוריםמשלמיםשכרלימוד. 
קרןרון:מאשרים011אש"ח. 
ק.חמצני: חוץמהתמיכהכמהקרןרוןמגייסת?המטרההייתהשהםיגייסוכסף .
יו"ר:ע"פהדוחותהכספייםנפחהפעילותשלהעמותהבתחוםהתרומותהואכ411אש"ח .
י.שטרסברג:עמותתמאמיניםבשהםמנהלתאתהקרןוהיאמיועדתרקלתושבישהםהיקףהתרומות 
לנזקקיםהוא481אש"ח. 
ק.חמצני:למהאתהאומרעמותתמאמיניםבשהם? 
י.שטרסברג:כיקרןרוןמתנהלתע"יעמותתמאמיניםבשהם .
יו"ר:חיפשנוגוףשיהיהיותרגמישבקריטריוניםשלוועלכןזהנעשהע"יעמותתמאמינים 
בשהם.מנהלתהרווחהיושבתבצוות .
ק.חמצני:בזמנוהמגמההייתהשהםיביאוכסףמבחוץ.האםהםמצליחיםלגייסכסף? 
יו"ר:אנולאיודעיםלתתתשובהמוסמכתמבקשמישראלשטרסברגלהיפגשעםמרשלמה 
אנגלמנהלהקרן.אנונותניםלקרן011אש"חמידישנהבשניםהאחרונות.זהלאכסף 
לתמוךאלהעבורקנייתשירותיםכגוןלימודים,טיפולישינייםוכד'.411אש"חלארק 
בשהםאלאגםכוללאתהפעילותשלהרבסתיו .
א רגוןפעמוניםהואארגוןשלתושביםשמייעציםלמשפחותכיצדלנהלאתכלכלתהבית .
אנותומכיםבצורהעקיפהע"יהעמדתחדריישיבותלצורךהעברתהרצאותבהיקףשלעד 
01מפגשים .
חב"דלנזקקים–תמיכהבגובה08אש"ח .
ק.חמצני:למהצריכיםשיהיהחב"ד?למהלצבועאתזהלחב"ד? 
יו"ר:זומסורת .
ק.חמצני:ישנזקקיםשצריכיםלקבלתמיכהדרךהרבמנחם?איןסיבהלעשותאתזה,ישאתיד
משם .
י.בונצל:נזקקבחב"דלאניגשלרבמנחםלבקש.הרבמנחםמגיעלבתיםבודקומציעתמיכה .
ק.חמצני:אנילאבקהילהשלו,אםאצטרך,אליהואלאיגיע .
י.בונצל:אתהטועה.בביתכנסתחב"דאיןרשימתחברים,אנשיםקבועים.כלבוקרמגיעים
חילונים .
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יו"ר:מבקשלחדד: אופיהתמיכהשלהרבמנחםגרינברגשונהלחלוטיןמקרןרון.לקראתהחג,
לתתלאנשיםכסףלקנותמצרכיםאולקנותמצרכיםולהביאלנזקקים.קרןרוןלאיודעת
לעשותאתהדבריםהאלה. 
לגביידמשהם,גםזהארגוןרווחהשנותןכסףומזוןכמוהרבמנחם.ידמשהםפעילהגם
מחוץלשהם.שנהשעברההגדלנוהתמיכהלידמשהם31אש"חואזעלתההשאלהמדוע
לאלתתגםלרבמנחם. 
ק.חמצני:זולאהצורהשהייתירוצהשיעבדו.זהלאמשכנעאותי .
ש.סויסה:ישכמהערוציםלגמילותחסדים .
יו"ר:הרבמגייסכסףלחלוקהלנזקקיםהרבהיותרמה08אש"ח.לקחעלעצמולנהלאתסניף
שהם,הגישבקשהועמדבכלליהתמיכותוהניהולהתקין .
ק.חמצני:אםהרבמנחםהיהנקראשהםמשהו ......
י.בונצל:זהנקראביתשהם–חב"ד .
יו"ר:זהחב"דסניףשהםופועלתבשהםבלבד .
ק.חמצני:נקיםעמותהונבואלבקשאתהתיתןליכסף .
יו"ר:אםתגייסכסףותפעל .
י.שטרסברג:זועמותהרציניתשמנהלתמאותאלפים .
ק.חמצני:חושבשזהלאנכוןלנהלזאתכךשכלאחדיפתחעמותהויקבלכסף .
יו"ר:תמיכהלידמשהםבגובה01אש"ח,ידשרה8אש"ח .
ק.חמצני:למהידמשהםמקבלתפחותמחב"ד? 
יו"ר:כיבשנהשעברהקיבלהיותר. 
ק.חמצני:מהזהיחיעםישראל? 
יו"ר:עמותהשפועלתבשהםבתוכניותהעשרהבתחוםידיעתהארץוהעמקתהערכיםהיהודיים
בקרבבניהנוער.פועלתבהתנדבותבחט"בשלהבתובביה"סיסודייםללאתמורה.לא
מאשריםתמיכהכספיתאלאשימושבמתקןמועצה .
ק.חמצני:מיהפעיליםשפעיליםבשהם? 
יו"ר:היו"רהואמרגדעוןסמואל,הםפעיליםברמההארציתזולאתנועהפוליטיתוהם
עובדיםבשיתוףפעולהעםבתיהספר .
מבקשלקבלדו"חבמיילעלהפעילותההתנדבותיתשלעמותהזו .
ק.חמצני:זועמותהפוליטית? 
יו"ר:איןענייןפוליטי .
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ק.חמצני:דתיים? 
יו"ר:כן,חובשיכיפה .
ק.חמצני: מבקששאםיששייכותפוליטיתאושמטיפיםלכיווןפוליטימסויםנוותרעלזה .
יו"ר:נזמיןאתמרגדעוןסמואללספרעלהעמותה .
ק.חמצני:האםאתםמכיריםאותו? 
ד.שטיניג:כן,בימיחמישיבבוקרמתקיימיםמפגשיםעםהרבליסנר,הרבשלביה"סאבניהחושן .
ק.חמצני:מישהומהמועצההיהפעםבהרצאהשלו? 
יו"ר:אנילאאבלבחינוךהיו.נגישדו"חלגביהפעילותשלו,אםתבקשלהזמיןאותולישיבה
הבאה,נזמיןאותו .
ק.חמצני:בחדרשהואמקבלהואמעבירהרצאות? 
יו"ר:החדרהואלטובתמשרד.ההרצאותנערכותבכיתות.נזמיןאותו .
ק.חמצני:מבקששיינתןדו"חע"יאגףהחינוךעלההתרשמותוהפעילותמיחיעםישראל .


מחליטים פה אחד
 .8לאשרפרוטוקול ועדת תמיכות מקצועית מיום  36.5.82ומיום 21.5.82
פרוטוקול ועדת משנה לתמיכות מיום 4.6.82
לתקן פרוטוקול ועדה מקצועית מיום  4.6.82ולהוסיף  81%סוציאלי לפי
התחשיב:
בני עקיבא 832,219 = 829.6 *81% * 112 :ש"ח.
הנוער העובד והלומד 32,495 = 829.6 * 81% * 852 :ש"ח. 
 .3ישראל שטרסברג ייפגש עם מר שלמה אנגל מנהל קרן רון.
 .2יוגש דו"ח ע"י אגף החינוך על ההתרשמות והפעילות מיחי עם ישראל.
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סעיף  1לסדר היום
אישור הסכם חכ"ל – מ.מ .שהם .

יו"ר:ישהערות? 


מחליטים פה אחד
לאשרהסכם חכ"ל – מ.מ .שהם .

סעיף  6לסדר היום
נוהל מתן שמות והנצחה .

ק.חמצני:מבקשכיטרםהחלטהלאשרבקשתהנצחה,לפרסםלידיעתהציבור .
יו"ר:מאשריםקריטריונים.אםמוגשתבקשה,אנויכוליםלסרב.שינוהנוהל .
ג.רבינוביץ:כלדבריהיההמועצהתחליט .
יו"ר:הםשינואתהנוהל .
ד.רבינוביץ:ישבעיהעםהנוהל .
יו"ר:ע"פהנוהל,תמידנוכללסרבלבקשהאולמצ'ינג.לפעולבהעדרנוהלזהפחותתקין .
ק.חמצני:שמתםלבשבשוהםיונצחורקתושבישוהםהמוכריםכחללים? 
ש.סויסה:זההנצחהישתרומותוישהנצחה. 
י.בונצל:סעיף3.4 :דוברהמועצהאחראילפרסוםהחלטותועדתהשמותוההנצחהוכלשםשניתן 
למקוםציבורי .
ק.חמצני:לאזהאחרי .
יו"ר:טרםקבלתהחלטהיפורסםהנושאלידיעתהציבור .


מחליטים פה אחד
לאשר נוהל מתן שמות והנצחה במועצה המקומית.
יש להוסיף לנוהל" :טרם קבלת ההחלטה יפורסם הנושא לידיעת הציבור" .
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סעיף  7לסדר היום
הסכם הנצחה ע"ש כתריאל שוורץ ז"ל.

יו"ר:הסכםתרומהע"שכתריאלשוורץז"ל,האחשלנבטסווירינהרגבמלחמתלבנוןהראשונה
בלילההראשוןלמלחמהיוני.0653 
ישהסכםמצורףוכתבכמויות.הסכוםהוא82אש"ח.המועצהמבצעתעבודותפיתוחבגן
המנהיגות:שבילים,תאורהאמפיוכו'.המשפחהביקשהלהנציחהאחבאמצעותמצפור,
פרגולהופינתישיבהולממןאתעלותההקמהשלהמצפורוסכוםנוסףלגלעדההנצחה .
ק.חמצני:זהעומדבכלהקריטריוניםשדיברנועליהםקודם? 
יו"ר:כן .


מחליטים פה אחד
לאשר הסכם הנצחה ע"ש כתריאל שוורץ ז"ל.
 

 .

סעיף  6לסדר היום
עדכונים.
יו"ר:עבירותפע"ר :
ירידהניכרתבעבירותהפע"רבתקופהינואר–מאי3102שהםתוצאהשלפעילותנמרצת
שלהמשטרהומפקדהנקודההחדש .

היערכותלבחירות :
מצורףלו"זהערכותלבחירותלרשויותהמקומיות .
בישיבההמועצההבאהשתתקייםב32ביולינקייםישיבתהזדהותומינוינציגיםלוועדת
הבחירות.כמוכןיזומןלישיבההזומישימונהע"ימשרדהפניםכמנהלהבחירותבשהם .
יו"ר:יצחקבונצלביקששנזמןיועץמשפטישיענהלשאלותחבריהמועצהבנושאההיערכות
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. 








 -------------------  ----------------------
ישראלשטרסברגגילליבנה 
גזברהמועצהראשהמועצה 
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 -------------------  ----------------------
שיאברהמיגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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