לשכת מנכ"ל
ה'אלולתשע"ג 
11אוגוסט 3112
סימוכין: docx.152351

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 7
יום שלישי ,כג' אב תשע"ג 03 ,יולי 3300

נוכחים:

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

התנצלו:

יצחק בונצל ,שלומי סויסה ,אלי יפרח ,יצחק שטרנברג ואיתן פטיגרו.

השתתפו :שי אברהמי ,דגנית שטיניג ,עו"ד לירון רז ותמיר פוגל.
מוזמנים :אופירה ביטון ,כרמלה כהן וליה ויסמן.
רשמה:

אורנה שטיימן.

על סדר היום:
 .0בחירות לרשות המקומית ,מינוי יו"ר ועדת בחירות.
 .3אישור פרוטוקולישיבת מליאה מס'  6מתאריך .01.6.00
 .0הצגת תכנית הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ד .
 .4אישור דו"ח רבעון ראשון .3300
 .5עדכון תקציב .3300
 .6אישור תב"רים.
 .7הסכם הבנות בנושא מתקן תקשורת ,פארק יער שוהם.
 .1ועדת הקצאות קרקע.
 .9ועדת קשרי חוץ.
 .03ועדת שמות והנצחה.
 .00הקמת מרכז הצלה וחירום במתחם המע"ר הדרומי.

יו"ר:ערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההשביעיתלשנת.3112מברךאתמר 
גלעדרבינוביץליוםהולדתוהצלחהוהגשמתמשאלות.נצייןכיגםלמראיתןפטיגרו 
שנמצא בחו"לחגגהחודשאתיוםהולדתו,אנושולחיםלואתברכותנומזלטוב 
ובהצלחה .
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סעיף  0לסדר היום
בחירות לרשות המקומית  -מינוי יו"ר ועדת בחירות.
 
יו"ר:איןישיבתמועצהעדה12/2/12שזההמועדהאחרוןלהגשתהזדהות.צריךלאשר
יו"ר.מציעאתמרחנןסלעשהיהיו"רועדתהבחירותבבחירותהקודמותלשמשכיו"ר
גםבבחירותאלה.מרסלעבקיאומקצועיוניהלאתהועדהוהבחירותבצורהראויה. 
ועדתבחירות:כלסיעהכמנייןחבריהבמועצהצריכהלהמציאלגב'ליהויסמןאת
רשימתנציגהלוועדתהבחירותככלשנקדיםלאיישאתהועדהכךתוכללהקדים
ולהתכנס.בוועדהצריכיםלהיות12חבריםלפיההזדהות .


מחליטים פה אחד
לאשר את מר חנן סלע כיו"ר ועדת הבחירות.

סעיף  3לסדר היום
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  6מתאריך 01.6.00

יו"ר:ישהערותלפרוטוקול? 

מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  6מתאריך 01.6.00

סעיף  0לסדר היום
הצגת תכנית הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ד.

יו"ר:כמידישנהאנומבקשיםלהציגאתההיערכותלשנתהלימודיםתשע"ד.נמצאתאתנו
מנהלתאגףחינוךגב'אופירהביטוןשאמונהעלההיערכות. 
מודהלהו לאגףהחינוך,למנכ"לולגורמיהמועצההשוניםעלההיערכותמשלבההיגוי 
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וייזוםהתכניות,בינויושיפוצים,אפיוןותיעדוףועדהביצועבפועלבמהלךהחופש,על
המאמציםשמושקעיםעלמנתששנתהלימודיםהבאהתפתחכסדרהתהייהמוצלחת
מעניינתופורייה. 
א.ביטון:אגףהחינוךהפעילבתקופתהקיץהשנהיותרתכניותפעילותמהשניםשעברו.מציגהאת
תכניתגןקיץאותהמפעילהאגףשנהשנייה.השנההשתתפו213ילדים.קורסתלמידי
מפתח–32תלמידיםמצטיינים,תכניותתגבורבמתמטיקהואנגליתבביה"סבנוסף
לתגבורשלמשרדהחינוך. 
נושאתכניתגןהקיץהייתהאוטובוסמזמר–דמויאוטובוסבגנים,הילדיםעלו,חגרו
ויצאולטיילברחביהארץכליוםבמקוםאחר.התוכניתזכתהלשבחיםשלמשרד
החינוךומפקחיםשלמשרדהחינוךהגיעולבקרוללמוד. 
סוקרתאתהתוכניותלשנתהלימודיםתשע"ד,תכניותרבשנתיות,עםמשובובקרה :
תכניתמעבריםורצפיםעלכלשכבותהגיל,מוסיקה,מחול,מדעוטכנולוגיהוהרחבת
תכנית רובוטיקה,עירללאאלימותשפועלתביישובשנהשלישיתעוברתהרחבהושינוי
בשת"פביה"ס.חולקו25מחשביםניידיםלמורים:15עבורמוריםחדשיםבחט"בו51
החלפתישנים.ירידספריםמשומשיםידשנייהפתחנואתרהאינטרנטבאמצעותו
מתנהלתמכירתהספרים,ספריםדיגיטלייםבצוקיםושלהבתשנכנסתלתוכניתתקשוב. 
תכניותתאגידהחינוךכזרועמבצעת:חוויד"ע,גןקיץ,מרכזשיפורהישגיםביהלום,
תכניתנסטכנולוגיות,תכניתבראילן,מפת"חותל"ן-מיצוימצוינותושחייה .
סוקרתאתתכניותהבינויוהשיפוץשבוצעובשנה"לתשע"גותכניותבינויושיפוציקיץ
לקראתשנה"לתשע"דבסדרגודלשל3מיליוןש"ח .
תחבורהציבורית:ממשיכיםבמתכונתשלהשנהשעברהבאותןעלויות .
מציגהאתתחזיתמצבתהתלמידיםלשנתתשע"דופילוחשלתלמידיםבכיתות .
מציגהאתהתברי"םלתכניותהפיתוחהבינויוהשיפוציםבביה"ס .

יו"ר: מודהלגב'אופירהביטוןומאחלהצלחה.עבודהרבהלפנינובחודשהקרוב .
א .ביטון:נשמחלראותכםבתחילתהשנהנשלחלו"זלפתיחתהשנה.



סעיף  4לסדר היום
אישור דו"ח רבעון ראשון 3300

יו"ר: הדו"חמציגפעילותבתאימותגבוההלתקציבהמאושרמלבדסטיותעונתיותבעיקר 
 בנושאמיםחורף/קיץוהתחשבנותמולגורמיהממשלהברבעוניםהבאים .
הרבעוןהסתייםבעודףשל55אש"ח. 


מחליטים פה אחד
לאשר את דו"ח רבעון ראשון לשנת .3300
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סעיף  5לסדר היום
עדכון תקציב .3300

יו"ר: במסגרתההיערכותלשנתהלימודיםמקצההמועצהשעותתגבורלמערכתהחינוך
בעיקרלטובתפיצולקבוצותבכיתות.לצורךמתןמענההולםלשנה"להקרובהיש
צורךלבצעהתאמותלאמהותיותבתוךתקציבהחינוךבסדרגודלשלכ131אש"ח
תוספת לטובתתכניותתגבורלימודים,שיפורהישגיםוהקלהבצפיפותבכיתות.
ההתאמותבעיקרבתחומיהצטיידותואחזקהממבנים 
עבודותשיפוציםותחזוקתמבנימוס"חימומנומתב"רהפיתוחבגובה3מיליוןש"ח
שאושר. 



מחליטים פה אחד
לאשר עדכון תקציב  3300כמפורט בטבלה:
תקציב
מקורי
216

תקציב
מעודכן
267

תוספת/
הפחתה
51

685
575
28
100
30
115
27
224
15

35
38
-10
-10
-10
-20
-5
-6
-5

25
248
15
32

-10
-40
-5
-3

סעיף
1818000817

שם הסעיף
תכנית צפיפות כיתות/שיפור
הישגים
חט"ב יהלום  -תגבור לימודי
חט"ב שלהבת
מנהל חינוך  -תקשורת
פרויקטים וייחודיות
יוזמות  -מדרשה
תיקונים ובדק בית  -גני ילדים
גני ילדים  -תקשורת
גני ילדים  -חומרים
גני ילדים – הוצאות אחרות

650
537
38
110
40
135
32
230
20

1812400760
1813200420
1813200522
1815200522

השתלמויות סייעות
תיקונים ובדק בית  -בתי ספר
ספרים לבוגרים  -בתי ספר יסודיים
ספרים לבוגרים  -תיכון

35
288
20
35

1814000811
1814000761
1811000540
1811000752
1811000758
1812400420
1812400540
1812400720
1812400780
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סעיף  6לסדר היום
אישור תב"רים.

יו"ר:סוקראתהתב"רים:
 .0שביל אופניים היקפי ()490:תוספתתקציבבסך1.5מיליון.₪הערכהעפ"יתכנון 
ראשונישהיקףהפרויקטיעמודע"סשל2מיליון₪ללאתאורה.בשלבזהיעמוד
התקציבע"סשל3.5מיליון .₪
מקורהמימון:ק.ע.פ. 
היהאומדןשל3מיליון₪והגיעל2מיליוןש"ח.בוצעההתאמה,תכנוןמפורט
ואומדניםמדויקיםוהתקציביעמודעל3.5מיליון.₪ 
האומדןהיהגס.אפשרלסלולאתכלהשבילואפשרגםבשלבים.הפרויקטהותאם
לביצועע"פהתכנוןהמקורי:גןהחבל-בשור-ירדן-אודם-מרגליתוחיבורלרח'לפיד
ומודיעין.זההאומדןהמפורטוהואכוללתאורה .

ק.חמצני:מבקשלנסחאתהסעיףמחדש.הסכוםהנדרשהוא3.5מיליון₪כוללתאורה? 
יו"ר:כן. 
 .3שדרוג מבני ציבור )417( 3300:תוספתתקציבסך111אלפי₪.במסגרתתכנית 
הפיתוחלשנת3112לשדרוגמבנההתרבותומבניהציבורשלהמועצה. 
סה"כתקציבבסך211אלפי₪ .
מקורהמימון:ק.ע.פ .

 .0שדרוג מבני ספורט )493( 3300:תוספתתקציבבסך111אלפי₪.במסגרתתכנית 
הפיתוחלשנת,3112לשדרוגמבניהספורטשלהמועצה.סה"כתקציבבסך211אלפי 
.₪ 
מקורהמימון:ק.ע.פ .


 .4חידוש גינות ציבוריות כבישים ונטיעות )415( 3300:תוספתתקציבבסך251אלפי
.₪במסגרתתכניתהפיתוחלשנת3112לחידושהגינותהציבוריות,רהוטהרחוב,
שיפוריםבכבישיםומדרכותוגינוןציבורי.סה"כהתקציבבשנת3112יעמודע"סשל
3מיליון₪. 
מקורהמימון:ק.ע.פ .
 .5מיזוג אולמות ספורט ()537:תקציבבסך1.5מיליון₪למיזוגאולמותהספורט
בניצניםויהלום.במסגרתתכניתהפיתוחלשנת.3112בשלבהראשוןיבוצעמיזוג
באולםניצניםותכנוןלאולםהספורטביהלום. 
מקורהמימון:ק.ע.פ .
אולםניצניםראשוןובהתאםלתוצאותהמכרזגםיהלום.הוגשהבקשהלטוטו
וקיבלנוחוו"דחיוביתשיאשרוהשתתפותבפרויקט.


 .6פיתוח בגן המיגדל שלב א' ()451:נדרשתתוספתתקציבבסך151אלפי₪למימון
השלמתתאורהכנדרשועבודותנוספות.המועצהתממןסךשל15אלפי₪ועמותת
ציפוריהמגןתממן15אלפי₪.סה"כהפרויקטיעודכןלסךשל1,251אלפי₪. 
מקורהמימון:ק.ע.פ .
מצורפתהזמנהלחנוכתהפרוייקט .
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 .7תכנון )410( 3300:תוספתבסך111אלפי₪למימוןתכניותפיתוחופרויקטים. 
סה"כהתקציביעמודע"סשל511אלפי.₪
מקורהמימון:ק.ע.פ .


 .1טמ"ס )531( 3300:לאשרתקציבבסך111,111₪להשלמותתשתיתומצלמות 
טמ"סברחביהישוב .
מקורהמימון:ק.ע.פ .
 . 9רחוב נורית – עבודות פיתוח ()536:תקציבבסך211אלפי₪לפיתוחרחובנורית.
מקורהמימון:השתתפותבעלים,היטליםבגין3מגרשים .

 .03סימון כבישים והתקני בטיחות )539( 3300:תקציבבסך11,235₪למימוןסימון
כבישיםוהתקניבטיחות.משרדהתחבורהמתקצבסךשל51,111₪()11%ויתרת
המימוןבסך31,235₪()21%מק.ע.פ.
 .00שכונת רקפות – פיתוח ()013:החלטתמנהללשווקמגרש111מתאריך31.1.12
והחלטתמנהללשווק2מגרשים(,115-112,113)111מתאריך.32.2.12במסגרת
שיווק"בניהמקום".כספיהפיתוחנגביםע"יהמנהל.המנהלמעבירביוםמועדגביית
כספיהפיתוח,51%ובהתאםלכךמחושבעדכוןהתב"ר.סה"כתקבוליםבפועלבגין
בניהמקום(22יח"ד,13מגרשים,)51%עומדע"סשל1,512,511₪.בהתאםלכךיש
להגבילאתצוהתחלתהעבודהשלהקבלןהמופעלע"יהחכ"ללעבודותהפיתוחשל
"בניהמקום" .

היזמיםשקנואתהמגרשיםמשלמיםהיטליפיתוחלמנהלוהמנהלמעבירתקבולים
ע"פלוחתשלומיםלפיהתקדמותהפרויקט.51%עםתשלוםההיטלים,21%כאשר
החברהמסיימתאתעבודותהפיתוחו31%בגמרעבודותהפיתוחוהתשתית.

ק.חמצני:מהזהלהגבילאתצוהתחלתהעבודה? 

יו"ר: עלמנתשלאיוצרמצבשההתחייבויותלקבלןעולותעלהתשלומיםשלהמנהלאלינו. 

ק.חמצני:כלהיחידותשווקו? 

יו"ר:כן.13רביעיות,22מגרשים–כולםשווקו. 

ק.חמצני:מההדףהמצורףתוצאותמכרזימקרקעין? 

ש.אברהמי:הגזברצרףאתהדףמהמערכתהממוחשבתשלממ"י,אלותוצאותהמכרזים .

יו"ר:במגרשים112-113חוזריםעלהתוצאהפעמיים .

ת.פוגל:אלושנימכרזים .

יו"ר:מכרזקודםשלאהיועליוהצעותוהמכרזהחדש. 
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 מחליטים פה אחד 

לאשר את התב"רים: 
 



 .0שביל אופניים היקפי ()490:תוספת  0.5מיליון  ₪במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר על  3.5מיליון .₪

 .3שדרוג מבני ציבור )417( 3300:תוספת  033אש"ח במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  433אש"ח. 
.0
.4
.5
.6

שדרוג מבני ספורט )493( 3300:תוספת  033אש"ח במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  033אש"ח .

תוספת  653אש"ח במימון ק.ע.פ.
חידוש גינות ציבוריות כבישים
ונטיעות )415( 3300:סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  3מיליון ש"ח .

תקציב  533אש"ח במימון ק.ע.פ.
מיזוג אולמות ספורט ()537:
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  533אש"ח .

פיתוח בגן המיגדל שלב א' ()451:תוספת  053אש"ח  75 .אש"ח במימון תרומות
 75אש"ח במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  0,653אש"ח .

 .7תכנון )410( 3300:תוספת  033אש"ח במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  533אש"ח.
 .1טמ"ס : )531( 3300

תקציב  003אש"ח במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס  003אש"ח.

 .9רחוב נורית – עבודות פיתוח (: )536

תקציב בסך  073אש"ח במימון השתתפות
בעלים.
סה"כ יעמוד התקציב ע"ס  073אש"ח.

 .03סימון כבישים והתקני בטיחות (:)539

 53אש"ח במימון משרד התחבורה
 ₪ 30,439במימון ק.ע.פ.
סה"כ יעמוד התקציב ע"ס .₪ 70,439

 .00שכונת רקפות – פיתוח (:)013

תוספת  5,664,939במימון השתתפות בעלים.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 33,000,046
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סעיף  7לסדר היום
הסכם הבנות בנושא מתקן תקשורת ,פארק יער שהם .

יו"ר:אתהנושאכולםמכיריםאתההיסטוריהואתהעתירהשהוגשהע"יתושבירח'קדם. 
אישרנומיקוםחלופיוקרןהקיימתונאמניהיערהגישועררכנגדהמיקוםהחלופי. 
 ומתוךהעררהצלחנולהגיעלהסכםהבנותשתנאיומפורטיםכאןואנונדרשיםלאשר 
אישורעקרוני. 
ההסכםאומרשהאנטנההקיימתתורחקלקוה211מ'מבתירח'קדם(כ11מ' 
מזרחה)בפרקזמןשל2שנים.בזמןהזהתכיןהמועצהתכניתאבלאנטנותזעירות 
דלותהספקשהיתרוןשלהןכפישמוצגע"יהמשרדלהגנתהסביבהוחב'התקשורת 
שיפורהתקשורתהכלליתבשהם,שהטלפוניםיפלטופחותקרינה,פחותיתאמצו 
ונחסוךאתהאנטנההגדולה .
ח.וינטראוב:השכניםמסכימים? 
יו"ר:כןוגםנאמניהיערוהקרןהקיימת.התכניתצריכהלהיותמוכנהבתאוםחב'הסלולר
והיאתחליףאתהאנטנהבפריסהשלאנטנותזעירות .
ק.חמצני:מהאנומאשרים? 
יו"ר:אנומאשריםשאנולוקחיםעלעצמנולהכיןתכניתאבלפריסהחכמהב2שנים
הקרובות .
ק.חמצני: אניחושבשזהכןפתרון.האםאתםיודעיםמהאתםמאשריםעכשיו?זהנושארציני
שצריךלהיותמלווהבידיעתהמשמעות.אניחושבשאנולאבשלים.המשמעותהיא
שהחלטנולעשותתכניתשלאנטנותזעירות .
יו"ר:אנומחליטיםלהכיןתכניתשלאנטנותזעירותדלותהספקאשרתובאלשולחן
המועצה.התכניתתיעשהותוצגע"ימומחים,ובסופושלדבריובאלהחלטתמליאת
המועצה .
ק.חמצני:ואםנחליטלדחות? 
יו"ר:אזידחו.אנוהתחייבנולהכיןתכנית.עצםההחלטהלהכיןתכניתהיאבחינתהמדיניות
שלנווהצגתאלטרנטיבה.נדוןלעומקונקבלהחלטהלדחותאולקבל.תושבירח'קדם
אומריםשאינםרוציםלהיותתלוייםבכלשהםבמידהובמקוםאחריתנגדו .
רח'קדם–מזרחהיישוב–הפרקהזהיידוןתחילהכיעליהםזהמכביד .
ק.חמצני:זהחלקמתוכניתגדולה. 
יו"ר:נכון,היאצריכהלהיותהחלוץכישםישבעיה.בכדישנוכללקדםההסדראנוצריכים
לאשראישורעקרוניע"ימליאתהמועצהבדברהכנתתכניתהאבלפריסהחכמה. 
ק.חמצני:מפריעלישהולכיםלטפלרקבצדאחדשלהיישוב .
יו"ר: הםרצואתזה.פריסהחכמהתגרוםלכךשיהיומתקניםזעיריםקרובלאותםעותרים,
והםמעונייניםואומריםשלאיתנגדולחלופה .
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ק.חמצני:אנונותניםאישורעקרוני.לפיההסכםהזהיהיואנטנותזעירותתוך2חודשים .
יו"ר:2חודשיםזהלאמעשי,זהייקחכפיהנראהכ2חודשיםמהמועדבויינתןאישור
להסכםזה.השאיפההיאשברבעוןהראשוןשלשנת3112תוגשתכניתהאבלדיון
ואישורוממנהיגזרוהבקשותלהיתריםכשקדםמזרחיהיההראשון .
ק.חמצני:יתכןשעשיתםעבודתכםנאמנהאךאנילאהייתישותףולאאוכללתמוךבכזהדבר
למרותשאניחושבשעםעבודתהכנהנכונההייתיתומךבהסכםהזה .
יו"ר:כתובשאנוכמועצהמחליטיםלהכיןתכניתאב.לאהיתריבנייהולאשהתוכנית
תאושר.וכנגזרתשלתכניתהאב,בהתאםלתכנוןהמפורטולאחראישורעקרוניע"י
הוועדהרקאזיגישובקשותלהיתר .
ק.חמצני:ישאישורעקרוניעכשיו,וישאישורתכנוןמפורט,ואנימביןשזהאותודבר.האםיציבו
מתקניםלפניהתכנוןהמפורטיאושר? 
יו"ר:לא.צריךתכניתאבואישורבמליאתהועדהלתכנוןובנייה.ורקאחרישישתכנון
עקרוניאפשרלהגישבקשותלהיתרים .
ק.חמצני:מבקשלפרסםלקהלעלמנתשאנשיםידעוויוכלולהגיב .


מחליטים פה אחד
לאשרעיקרי הסכם – מתקן תקשורת – יער שהם.
לקדם את ההצעה התכנונית לפריסה חכמה של מתקנים סלולאריים דלי –
הספק בתחום ביישוב ,תוך קביעה כי יישומה בפועל יהא בשלב ראשון ברח'
קדם המצוי בחלקו המזרחי של היישוב.
התכנית תעשה בשקיפות ובשיתוף הציבור וע"י מומחים לעניין.

סעיף  1לסדר היום
ועדת הקצאות קרקע .

ש.אברהמי:הפרוטוקולדןבשנינושאיהקצאה. 
.1השלמתתהליךהקצאתקרקעביתכנסתברחבתכלנית. 
ביתהכנסתשקייםמשנת3113ורקעכשיויצאנולתהליךההקצאהובהתאם 
לתהליךמאשרתהוועדהל35שנהמיוםאישורבפועלמשנת3113,דהיינול12 
שנה .
ד.רבינוביץ:אמרנושברמההעקרונית,לאמקציםל35שנה .
ש.אברהמי:זהמבנהקיים .
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יו"ר:לגביקרקעותחדשות,אםרוציםלהקצותלתקופהקצרהיותר,זהמשהואחר .
ח.וינטראוב:בסדראךישלערוךבדיקה. 
יו"ר:מבקשמהמנכ"לשבמסגרתהדיוןהשנתיבתבחיניםלהקצאותקרקעלדוןבמגבלת 
תקופתההקצאה.היועץהמשפטייסביראתהסוגיההיתרונותוהחסרונות .
ש.אברהמי:.3ביתכנסתברח'צורן .
יצאפרסוםראשון.רקעמותתמורשתזאבפנתה.בבקשההיוחסריםמסמכים.ללא 
 המסמכיםלאנוכללאשר.בוצעהפנייהלעמותהבדרישהלהשלמתהמסמכים .


מחליטים פה אחד
לאשרפרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום  .01.7.00


סעיף  9לסדר היום
ועדת קשרי חוץ .
יו"ר:לפנישתיישיבותדנובהמלצותועדתקשריחוץבתקצובמשלחותלחו"לוהחלטנו 
להגדילהתקציבב21אש"חבחלוקה15אש"חלמלגותו15אש"חלטובתמשלחות. 
כמוכןהוחלטלפרסםקולקוראנוסףלהגשתבקשות .
הועדההעבירההמלצותלחלוקתהתקציבהנוסףל2משלחות:חמש-משלחתרקדניות 
במסגרתפסטיבלהנוערבפראגוהופעהייצוגיתביורודיסני2,111ש"ח,מכבישהם 
טניסשולחןייצוגשהםוישראלואירוחבשוודיה2,111,₪מ.ס.גןהירדןהשתתפות 
בטורנירכדורגלבברצלונה2,111ש"חהםאלהשפנובעקבותהקולקוראהנוסף 
וחמש–תחרותהתעמלותאומנותיתביוון2211 .₪
ח.וינטראוב:השחייהלאהגישו?הםיוצאיםלאליפותהארץבשבועהבא .
יו"ר:לאהגישו .
א .ארדן:מ.ס.גןהירדןהםלאעמותהרשומה.מהיכרותיהםמס'חבריםשמשחקים.באותה 
מידהאנייכוללהקיםקבוצהבשםדפנהוהמלאכיותולבקשתמיכה .
יו"ר:ישטור נירשנקראמדינתהכדורגל,ישליגהכזובארץולפימהשאנימביןהםהשתתפו 
בליגהבארץועלולשחקבטורנירבחו"לוייסעולייצגאתשהם .
א.ארדן:ליגתהכדורגלזהטורניריםמאודעממים.לאמתנגדאךמבקשלחדד. 


מחליטים פה אחד
לאשרפרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום  .01.7.00
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סעיף  03לסדר היום
ועדת שמות והנצחה .
ש.אברהמי: מדוברעלמתןשמותרחובותבאזורהתעשייה.המליאהביקשהלהחזירלוועדהלדיון 
מחדשלאחרשהתבררכיבאזורהתעשייהחבלמודיעיןהסמוךישרח'שקד. 
הרח'לגביועלתההסוגיה111יקרארח'ברוש .
111יקרארח'חצבו112יקרארקפתללאשינוי. 


מחליטים פה אחד
לאשרפרוטוקול ועדת שמות .

כביש  030יקרא רח' חצב ,כביש  034יקרא רח' רקפת וכביש  037יקרא רח'
ברוש .



סעיף  00לסדר היום
הקמת מרכז הצלה וחירום במתחם המע"ר הדרומי.

יו"ר:במע"רהדרומיישמגרשאותואנומייעדיםלהקמתמבנהלכיבויאש,מד"אומשטרה
במתכונתמתחםמשולב. 
איןעדייןתכנית. לפנישבועייםנפגשנועםשמעוןבןנרסגןנציבכבאותוהצלהוהנציבות
מעוניינתלהשקיעבתחנה.הוסברכיהאזורעדייןלאזמיןוצריךלעשותעבודותתשתיות
ופיתוחועדייןאיןתכניתלמתחם.כדישהואיוכללאשרתקציבהואזקוקלהחלטה
עקרוניתשלהמועצהשבכוונתהלשתףפעולהעםרשותכיבויוהצלהלהקמתתחנה
במע"רהדרומיהואיוכללשרייןתקציבלטובתהתחנהשמשרתתאותנוואתהאזור .
א.ארדן:מייהיהבתחנה? 
יו"ר:כיוםישתחנתכיבויאשכבאית+2כבאים.המטרהלפנותאתהמתחםבגןהחבלהכולל
מד"א,כב"א,משמראזרחיומשטרה .
נושאכיבויהאשיצאמהאיגודיםומהרשויותהמקומיותועברלרשותממשלתיתלמשרד
לביטחוןפניםונציבותכבאותארציתוהםהתחילולנהלהנכסיםולהשקיעכסף .
אנוצריכיםלאשרעקרוניתלשת"פעםרשותלכיבויוהצלהלהקמתתחנתכיבויאש.
כשהתחנהתמוקםבכניסההדרומיתליישוב,לאיצטרכולעבוראתכלהישובבכלפעם
שישקריאה .
ק.חמצני:האםהיוםיש2כבאים32שעותביממה? 
יו"ר:כן .
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ד.רבינוביץ:ישגםכבאיתוהםהצילוביישובכמהפעמיםמאסון .
ק.חמצני:מהזההשיתוף? 
יו"ר:קרקעמועצהוהםישקיעואתכלהכסףבתחנה.זהמהשהואאמר .


מחליטים פה אחד
לאשר החלטה עקרונית לשיתוף פעולה עם נציבות הכבאות הארצית להקמת מרכז
הצלה וחירום במתחם המע"ר הדרומי.

תמההישיבה .





 
 
 
 -------------------  ----------------------
שיאברהמיגילליבנה 
מנכ"להמועצהראשהמועצה 
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