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 לשכת מנכ"ל

ג"תשעאלול'ה
3112אוגוסט11

docx.152351סימוכין:

 

 7מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

 3300יולי  03תשע"ג,   כג' אב יום שלישי, 



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

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

 שי אברהמי, דגנית שטיניג, עו"ד לירון רז ותמיר פוגל. השתתפו:  
 

 מוזמנים:    אופירה ביטון, כרמלה כהן וליה ויסמן.

 אורנה שטיימן. רשמה:      

 

 על סדר היום:        

 ועדת בחירות. , מינוי יו"רבחירות לרשות המקומית .0
 .01.6.00מתאריך  6ישיבת מליאה מס' אישור פרוטוקול .3
הצגת תכנית הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ד. .0
 .3300אישור דו"ח רבעון ראשון  .4
 .3300עדכון תקציב  .5
 אישור תב"רים. .6
 שוהם. יערהסכם הבנות בנושא מתקן תקשורת, פארק  .7
 .ועדת הקצאות קרקע .1
 .ועדת קשרי חוץ .9

 והנצחה. ועדת שמות .03

 הקמת מרכז הצלה וחירום במתחם המע"ר הדרומי. .00

 
 

מברךאתמר.3112לשנתשביעיתערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהמליאההיו"ר:
מראיתןפטיגרונצייןכיגםל.הצלחהוהגשמתמשאלותגלעדרבינוביץליוםהולדתו
בחו"לחגגהחודשאתיוםהולדתו,אנושולחיםלואתברכותנומזלטובשנמצא
ובהצלחה.
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 לסדר היום  0 סעיף

 מינוי יו"ר ועדת בחירות.  -בחירות לרשות המקומית 



שזההמועדהאחרוןלהגשתהזדהות.צריךלאשר12/2/12איןישיבתמועצהעדהיו"ר:
בבחירותהקודמותלשמשכיו"רועדתהבחירותיו"ר.מציעאתמרחנןסלעשהיהיו"ר

בצורהראויה.והבחירותגםבבחירותאלה.מרסלעבקיאומקצועיוניהלאתהועדה
ועצהצריכהלהמציאלגב'ליהויסמןאתועדתבחירות:כלסיעהכמנייןחבריהבמ

רשימתנציגהלוועדתהבחירותככלשנקדיםלאיישאתהועדהכךתוכללהקדים
חבריםלפיההזדהות.12בוועדהצריכיםלהיותולהתכנס.



 מחליטים פה אחד

 לאשר את מר חנן סלע כיו"ר ועדת הבחירות.                      
 

 

 לסדר היום 3  סעיף

 01.6.00מתאריך  6ישיבת מליאה מס'  אישור פרוטוקול



?לפרוטוקולישהערותיו"ר:

 
  פה אחד מחליטים  

 01.6.00מתאריך   6לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'                     

    

 לסדר היום 0סעיף 

 הצגת תכנית הערכות לפתיחת שנה"ל תשע"ד.

 

נמצאתאתנו.תשע"דלהציגאתההיערכותלשנתהלימודיםכמידישנהאנומבקשיםיו"ר:
שאמונהעלההיערכות.מנהלתאגףחינוךגב'אופירהביטון

לאגףהחינוך,למנכ"לולגורמיהמועצההשוניםעלההיערכותמשלבההיגויומודהלה
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עלעדוףועדהביצועבפועלבמהלךהחופש,יתכניות,בינויושיפוצים,אפיוןותהוייזום

מוצלחתתהייהתפתחכסדרהעלמנתששנתהלימודיםהבאהשמושקעיםהמאמצים
מעניינתופורייה.

שניםשעברו.מציגהאתהתכניותפעילותמיותרהשנהבתקופתהקיץאגףהחינוךהפעיל:א.ביטון
ילדים.קורסתלמידי213ןקיץאותהמפעילהאגףשנהשנייה.השנההשתתפותכניתג
בורבמתמטיקהואנגליתבביה"סבנוסףתגתכניותתלמידיםמצטיינים,32–מפתח

לתגבורשלמשרדהחינוך.
חגרו,דמויאוטובוסבגנים,הילדיםעלו–אוטובוסמזמרהייתהתכניתגןהקיץנושא

ויצאולטיילברחביהארץכליוםבמקוםאחר.התוכניתזכתהלשבחיםשלמשרד
.וללמודהחינוךומפקחיםשלמשרדהחינוךהגיעולבקר

ובקרה:עםמשובסוקרתאתהתוכניותלשנתהלימודיםתשע"ד,תכניותרבשנתיות,
והרחבתכנולוגיה,מוסיקה,מחול,מדעוטעלכלשכבותהגילתכניתמעבריםורצפים

רובוטיקה,עירללאאלימותשפועלתביישובשנהשלישיתעוברתהרחבהושינויתכנית
51ובחט"בעבורמוריםחדשים15מחשביםניידיםלמורים:25חולקובשת"פביה"ס.

אתרהאינטרנטבאמצעותופתחנוהחלפתישנים.ירידספריםמשומשיםידשנייה
ספריםדיגיטלייםבצוקיםושלהבתשנכנסתלתוכניתתקשוב.,מתנהלתמכירתהספרים

,מרכזשיפורהישגיםביהלום,תכניותתאגידהחינוךכזרועמבצעת:חוויד"ע,גןקיץ
מיצוימצוינותושחייה.-תכניתנסטכנולוגיות,תכניתבראילן,מפת"חותל"ן

ותבינויושיפוציקיץסוקרתאתתכניותהבינויוהשיפוץשבוצעובשנה"לתשע"גותכני
.מיליוןש"ח3בסדרגודלשל"לתשע"דנהלקראתש

תחבורהציבורית:ממשיכיםבמתכונתשלהשנהשעברהבאותןעלויות.
מציגהאתתחזיתמצבתהתלמידיםלשנתתשע"דופילוחשלתלמידיםבכיתות.

בביה"ס.והשיפוציםמציגהאתהתברי"םלתכניותהפיתוחהבינוי


מודהלגב'אופירהביטוןומאחלהצלחה.עבודהרבהלפנינובחודשהקרוב.יו"ר:

 נשלחלו"זלפתיחתהשנה.נשמחלראותכםבתחילתהשנה:ביטון .א





 לסדר היום 4סעיף 

 3300אישור דו"ח רבעון ראשון 

 

הדו"חמציגפעילותבתאימותגבוההלתקציבהמאושרמלבדסטיותעונתיותבעיקריו"ר:
בנושאמיםחורף/קיץוהתחשבנותמולגורמיהממשלהברבעוניםהבאים.
אש"ח.55הסתייםבעודףשלהרבעון



 
 מחליטים פה אחד

 .3300רבעון ראשון לשנת דו"ח לאשר את                       
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 לסדר היום 5סעיף 

 .3300עדכון תקציב 

 

במסגרתההיערכותלשנתהלימודיםמקצההמועצהשעותתגבורלמערכתהחינוךיו"ר:
ישלשנה"להקרובההולםפיצולקבוצותבכיתות.לצורךמתןמענהבעיקרלטובת

אש"ח131בתוךתקציבהחינוךבסדרגודלשלכלאמהותיותצורךלבצעהתאמות
לטובתתכניותתגבורלימודים,שיפורהישגיםוהקלהבצפיפותבכיתות.תוספת

ואחזקהממבניםההתאמותבעיקרבתחומיהצטיידות
ש"חליוןימ3יתוחבגובהפהימומנומתב"רמוס"חתחזוקתמבניעבודותשיפוציםו

שאושר.





  פה אחד מחליטים

 כמפורט בטבלה: 3300לאשר עדכון תקציב                       

 תוספת/ תקציב  תקציב                            

 הפחתה מעודכן מקורי שם הסעיף  סעיף

תכנית צפיפות כיתות/שיפור  1818000817
 הישגים

216 267 51 

 35 685 650 תגבור לימודי -חט"ב יהלום  1814000811

 38 575 537 חט"ב שלהבת 1814000761

 10- 28 38 תקשורת -מנהל חינוך  1811000540

 10- 100 110 חודיותיפרויקטים וי 1811000752

 10- 30 40 מדרשה -יוזמות  1811000758

גני ילדים -תיקונים ובדק בית  1812400420  135 115 -20 

 5- 27 32 תקשורת -גני ילדים  1812400540

 6- 224 230 חומרים -גני ילדים  1812400720

  1812400780 
 

הוצאות  אחרות  –גני ילדים   20 15 -5 

 10- 25 35 השתלמויות סייעות 1812400760

 40- 248 288 בתי ספר -תיקונים ובדק בית  1813200420

 5- 15 20 בתי ספר יסודיים -לבוגרים ספרים  1813200522

 3- 32 35 תיכון -ספרים לבוגרים  1815200522
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 לסדר היום 6סעיף 

 אישור תב"רים.



 סוקראתהתב"רים:יו"ר:

הערכהעפ"יתכנון₪.מיליון1.5:תוספתתקציבבסך(490שביל אופניים היקפי ) .0
ללאתאורה.בשלבזהיעמוד₪מיליון2ראשונישהיקףהפרויקטיעמודע"סשל

₪.מיליון3.5התקציבע"סשל
:ק.ע.פ.מקורהמימון

,תכנוןמפורטבוצעההתאמה.מיליוןש"ח2והגיעל₪מיליון3היהאומדןשל
₪.מיליון3.5והתקציביעמודעלואומדניםמדויקים

.אפשרלסלולאתכלהשבילואפשרגםבשלבים.הפרויקטהותאםהאומדןהיהגס
מרגליתוחיבורלרח'לפיד-אודם-ירדן-בשור-לביצועע"פהתכנוןהמקורי:גןהחבל

ומודיעין.זההאומדןהמפורטוהואכוללתאורה.


?כוללתאורה₪מיליון3.5מבקשלנסחאתהסעיףמחדש.הסכוםהנדרשהואק.חמצני:

יו"ר:כן.

במסגרתתכנית₪.אלפי111:תוספתתקציבסך(417) 3300שדרוג מבני ציבור  .3
לשדרוגמבנההתרבותומבניהציבורשלהמועצה.3112הפיתוחלשנת

₪.אלפי211סה"כתקציבבסך
:ק.ע.פ.מקורהמימון


במסגרתתכנית₪.אלפי111:תוספתתקציבבסך(493) 3300שדרוג מבני ספורט   .0

אלפי211,לשדרוגמבניהספורטשלהמועצה.סה"כתקציבבסך3112הפיתוחלשנת
₪.
:ק.ע.פ.מקורהמימון



אלפי251:תוספתתקציבבסך(415) 3300חידוש גינות ציבוריות כבישים ונטיעות  .4
לחידושהגינותהציבוריות,רהוטהרחוב,3112במסגרתתכניתהפיתוחלשנת₪.

יעמודע"סשל3112שיפוריםבכבישיםומדרכותוגינוןציבורי.סה"כהתקציבבשנת
₪.מיליון3

:ק.ע.פ.מקורהמימון
 

למיזוגאולמותהספורט₪מיליון1.5:תקציבבסך(537מיזוג אולמות ספורט ) .5
.בשלבהראשוןיבוצעמיזוג3112בניצניםויהלום.במסגרתתכניתהפיתוחלשנת
באולםניצניםותכנוןלאולםהספורטביהלום.

:ק.ע.פ.מקורהמימון
אולםניצניםראשוןובהתאםלתוצאותהמכרזגםיהלום.הוגשהבקשהלטוטו

 בפרויקט.פותיאשרוהשתתוקיבלנוחוו"דחיוביתש


למימון₪אלפי151:נדרשתתוספתתקציבבסך(451פיתוח בגן המיגדל שלב א' ) .6
ועמותת₪אלפי15השלמתתאורהכנדרשועבודותנוספות.המועצהתממןסךשל

₪.אלפי1,251סה"כהפרויקטיעודכןלסךשל₪.אלפי15ציפוריהמגןתממן
:ק.ע.פ.מקורהמימון

מצורפתהזמנהלחנוכתהפרוייקט.
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למימוןתכניותפיתוחופרויקטים.₪אלפי111:תוספתבסך(410) 3300תכנון   .7

 ₪.אלפי511סה"כהתקציביעמודע"סשל
:ק.ע.פ.מקורהמימון



להשלמותתשתיתומצלמות₪111,111:לאשרתקציבבסך(531) 3300טמ"ס  .1
טמ"סברחביהישוב.

:ק.ע.פ.מקורהמימון
 

 לפיתוחרחובנורית.₪אלפי211:תקציבבסך(536עבודות פיתוח ) –רחוב נורית   .  9                     
מגרשים.3:השתתפותבעלים,היטליםבגיןמקורהמימון

למימוןסימון₪11,235:תקציבבסך(539) 3300סימון כבישים והתקני בטיחות  .03

(ויתרת₪11%)51,111כבישיםוהתקניבטיחות.משרדהתחבורהמתקצבסךשל
 (מק.ע.פ.₪21%)31,235המימוןבסך

 
31.1.12מתאריך111:החלטתמנהללשווקמגרש(013פיתוח ) –שכונת רקפות  .00

.במסגרת32.2.12אריך(מת111,113,115-112מגרשים)2והחלטתמנהללשווק
שיווק"בניהמקום".כספיהפיתוחנגביםע"יהמנהל.המנהלמעבירביוםמועדגביית

ובהתאםלכךמחושבעדכוןהתב"ר.סה"כתקבוליםבפועלבגין51%כספיהפיתוח,
בהתאםלכךיש₪.1,512,511(עומדע"סשל51%מגרשים,13יח"ד,22בניהמקום)

התחלתהעבודהשלהקבלןהמופעלע"יהחכ"ללעבודותהפיתוחשללהגבילאתצו
"בניהמקום".


היזמיםשקנואתהמגרשיםמשלמיםהיטליפיתוחלמנהלוהמנהלמעבירתקבולים

כאשר21%עםתשלוםההיטלים,51%ע"פלוחתשלומיםלפיהתקדמותהפרויקט.
 ותהפיתוחוהתשתית.בגמרעבוד31%החברהמסיימתאתעבודותהפיתוחו



?אתצוהתחלתהעבודהלהגבילמהזהק.חמצני:


עלמנתשלאיוצרמצבשההתחייבויותלקבלןעולותעלהתשלומיםשלהמנהלאלינו.יו"ר:


ק.חמצני:כלהיחידותשווקו?


כולםשווקו.–מגרשים22רביעיות,13יו"ר:כן.


?מכרזימקרקעיןק.חמצני:מההדףהמצורףתוצאות


,אלותוצאותהמכרזים.ממ"יש.אברהמי:הגזברצרףאתהדףמהמערכתהממוחשבתשל


.חוזריםעלהתוצאהפעמיים112-113יו"ר:במגרשים


ת.פוגל:אלושנימכרזים.


והמכרזהחדש.עליוהצעותמכרזקודםשלאהיויו"ר:
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 פה אחד מחליטים       


התב"רים:את לאשר   



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


 אש"ח במימון ק.ע.פ. 033תוספת :(417) 3300שדרוג מבני ציבור  .3

אש"ח. 433סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                         


 אש"ח במימון ק.ע.פ. 033תוספת :(493) 3300שדרוג מבני ספורט  .0
.אש"ח 033סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                           


 אש"ח במימון ק.ע.פ. 653תוספת                        חידוש גינות ציבוריות כבישים .4

.מיליון ש"ח 3סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס :(415) 3300ונטיעות 


 אש"ח במימון ק.ע.פ. 533:                          תקציב (537מיזוג אולמות ספורט ) .5
אש"ח. 533סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                         


 אש"ח במימון תרומות 75אש"ח .  053תוספת :(451פיתוח בגן המיגדל שלב א' ) .6

 אש"ח במימון ק.ע.פ. 75                                                                                                         
אש"ח.   0,653סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                         

 

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

 
 .אש"ח במימון ק.ע.פ 003:                                        תקציב  (531) 3300טמ"ס  .1

 אש"ח.      003סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                         
 

 אש"ח במימון השתתפות   073:               תקציב בסך  (536עבודות פיתוח ) –רחוב נורית  .9
 בעלים.                                                                         
 אש"ח.       073סה"כ יעמוד התקציב ע"ס                                                                          

 חבורהאש"ח במימון משרד הת 53:          (539סימון כבישים והתקני בטיחות ) .03
 במימון ק.ע.פ.₪  30,439                                                                        
 ₪. 70,439סה"כ יעמוד התקציב ע"ס                                                                         

 

 במימון השתתפות בעלים. 5,664,939תוספת :                        (013פיתוח ) –שכונת רקפות  .00
  ₪. 33,000,046סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                         
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 לסדר היום 7סעיף   

הסכם הבנות בנושא מתקן תקשורת, פארק יער שהם.  


.אתההיסטוריהואתהעתירהשהוגשהע"יתושבירח'קדםמכיריםיו"ר:אתהנושאכולם
כנגדהמיקוםהחלופי.אישרנומיקוםחלופיוקרןהקיימתונאמניהיערהגישוערר
ומתוךהעררהצלחנולהגיעלהסכםהבנותשתנאיומפורטיםכאןואנונדרשיםלאשר
אישורעקרוני.
מ'11)כמ'מבתירח'קדם211קלקוהההסכםאומרשהאנטנההקיימתתורח
שנים.בזמןהזהתכיןהמועצהתכניתאבלאנטנותזעירות2בפרקזמןשלמזרחה(
כפישמוצגע"יהמשרדלהגנתהסביבהוחב'התקשורתדלותהספקשהיתרוןשלהן
ניםיפלטופחותקרינה,פחותיתאמצוושיפורהתקשורתהכלליתבשהם,שהטלפ
נחסוךאתהאנטנההגדולה.ו

ח.וינטראוב:השכניםמסכימים?

התכניתצריכהלהיותמוכנהבתאוםחב'הסלולרוגםנאמניהיערוהקרןהקיימת.יו"ר:כן
.בפריסהשלאנטנותזעירותוהיאתחליףאתהאנטנה

ק.חמצני:מהאנומאשרים?

שנים2אנולוקחיםעלעצמנולהכיןתכניתאבלפריסהחכמהבאנומאשריםשיו"ר:
הקרובות.

רציניזהנושאאניחושבשזהכןפתרון.האםאתםיודעיםמהאתםמאשריםעכשיו?ק.חמצני:
.המשמעותהיאאנולאבשליםאניחושבששצריךלהיותמלווהבידיעתהמשמעות.
ירות.שהחלטנולעשותתכניתשלאנטנותזע

אשרתובאלשולחןשלאנטנותזעירותדלותהספקיו"ר:אנומחליטיםלהכיןתכנית
,ובסופושלדבריובאלהחלטתמליאתהמועצה.התכניתתיעשהותוצגע"ימומחים

המועצה.

ק.חמצני:ואםנחליטלדחות?

מדיניותהעצםההחלטהלהכיןתכניתהיאבחינת.אנוהתחייבנולהכיןתכניתיו"ר:אזידחו.
נקבלהחלטהלדחותאולקבל.תושבירח'קדםנדוןלעומקווהצגתאלטרנטיבה.שלנו

אומריםשאינםרוציםלהיותתלוייםבכלשהםבמידהובמקוםאחריתנגדו.
כיעליהםזהמכביד.הפרקהזהיידוןתחילה–מזרחהיישוב–רח'קדם

זהחלקמתוכניתגדולה.ק.חמצני:

.בכדישנוכללקדםההסדראנוצריכיםכישםישבעיהיו"ר:נכון,היאצריכהלהיותהחלוץ
הכנתתכניתהאבלפריסהחכמה.בדברלאשראישורעקרוניע"ימליאתהמועצה

ק.חמצני:מפריעלישהולכיםלטפלרקבצדאחדשלהיישוב.

םעותרים,תהםרצואתזה.פריסהחכמהתגרוםלכךשיהיומתקניםזעיריםקרובלאויו"ר:
אומריםשלאיתנגדולחלופה.מעונייניםווהם
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חודשים.2לפיההסכםהזהיהיואנטנותזעירותתוךק.חמצני:אנונותניםאישורעקרוני.

חודשיםמהמועדבויינתןאישור2ייקחכפיהנראהכחודשיםזהלאמעשי,זה2יו"ר:
תוגשתכניתהאבלדיון3112להסכםזה.השאיפההיאשברבעוןהראשוןשלשנת

כשקדםמזרחיהיההראשון.אישורוממנהיגזרוהבקשותלהיתריםו

דברלאאוכללתמוךבכזהיתכןשעשיתםעבודתכםנאמנהאךאנילאהייתישותףוק.חמצני:
למרותשאניחושבשעםעבודתהכנהנכונההייתיתומךבהסכםהזה.

.לאהיתריבנייהולאשהתוכניתיו"ר:כתובשאנוכמועצהמחליטיםלהכיןתכניתאב
ע"יוכנגזרתשלתכניתהאב,בהתאםלתכנוןהמפורטולאחראישורעקרוניתאושר.
רקאזיגישובקשותלהיתר.הוועדה

האםיציבוואנימביןשזהאותודבר..חמצני:ישאישורעקרוניעכשיו,וישאישורתכנוןמפורט,ק
מתקניםלפניהתכנוןהמפורטיאושר?

ורקאחרישישתכנוןיו"ר:לא.צריךתכניתאבואישורבמליאתהועדהלתכנוןובנייה.
עקרוניאפשרלהגישבקשותלהיתרים.

.ויוכלולהגיבי:מבקשלפרסםלקהלעלמנתשאנשיםידעוק.חמצנ



 מחליטים פה אחד

 יער שהם. –מתקן תקשורת  –עיקרי הסכם לאשר                       
  –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.  
 בשקיפות ובשיתוף הציבור וע"י מומחים לעניין. תעשההתכנית   

    
  

 לסדר היום 1סעיף 

 . ועדת הקצאות קרקע

 

הפרוטוקולדןבשנינושאיהקצאה.ש.אברהמי:
.השלמתתהליךהקצאתקרקעביתכנסתברחבתכלנית.1

ובהתאםורקעכשיויצאנולתהליךההקצאה3113קייםמשנתשביתהכנסת
12,דהיינול3113יוםאישורבפועלמשנתשנהמ35להוועדהלתהליךמאשרת
שנה.

שנה.35מקציםלד.רבינוביץ:אמרנושברמההעקרונית,לא

ש.אברהמי:זהמבנהקיים.
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.משהואחרלגביקרקעותחדשות,אםרוציםלהקצותלתקופהקצרהיותר,זהיו"ר:

ח.וינטראוב:בסדראךישלערוךבדיקה.

לדוןבמגבלתשבמסגרתהדיוןהשנתיבתבחיניםלהקצאותקרקעמהמנכ"למבקשיו"ר:
היתרונותוהחסרונות.הסוגיהתקופתההקצאה.היועץהמשפטייסביראת

.ביתכנסתברח'צורן.3ש.אברהמי:
היוחסריםמסמכים.ללאבבקשהיצאפרסוםראשון.רקעמותתמורשתזאבפנתה.
מתהמסמכים.המסמכיםלאנוכללאשר.בוצעהפנייהלעמותהבדרישהלהשל



 מחליטים פה אחד

.01.7.00פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום לאשר                       


 לסדר היום 9סעיף 

 . ועדת קשרי חוץ

בתקצובמשלחותלחו"לוהחלטנותקשריחוץלפנישתיישיבותדנובהמלצותועדו"ר:י
אש"חלטובתמשלחות.15אש"חלמלגותו15אש"חבחלוקה21התקציבבלהגדיל
הוחלטלפרסםקולקוראנוסףלהגשתבקשות.כמוכן
משלחתרקדניות-משלחות:חמש2הועדההעבירההמלצותלחלוקתהתקציבהנוסףל
ש"ח,מכבישהם2,111ביורודיסניייצוגיתבמסגרתפסטיבלהנוערבפראגוהופעה
מ.ס.גןהירדןהשתתפות₪,2,111אירוחבשוודיהייצוגשהםוישראלוטניסשולחן
הםאלהשפנובעקבותהקולקוראהנוסףש"ח2,111בטורנירכדורגלבברצלונה
₪.2211תחרותהתעמלותאומנותיתביוון–וחמש

הםיוצאיםלאליפותהארץבשבועהבא.השחייהלאהגישו?:ח.וינטראוב

.לאהגישויו"ר:

באותהמס'חבריםשמשחקים.מהיכרותיהםמ.ס.גןהירדןהםלאעמותהרשומה.:ארדן .א
מידהאנייכוללהקיםקבוצהבשםדפנהוהמלאכיותולבקשתמיכה.

נירשנקראמדינתהכדורגל,ישליגהכזובארץולפימהשאנימביןהםהשתתפוישטוריו"ר:
בליגהבארץועלולשחקבטורנירבחו"לוייסעולייצגאתשהם.

עממים.לאמתנגדאךמבקשלחדד.מאודא.ארדן:ליגתהכדורגלזהטורנירים



 מחליטים פה אחד

.01.7.00פרוטוקול ועדת קשרי חוץ מיום לאשר                      
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 לסדר היום 03סעיף 

 . ועדת שמות והנצחה

לדיוןלוועדהמדוברעלמתןשמותרחובותבאזורהתעשייה.המליאהביקשהלהחזיר:אברהמיש.
שהתבררכיבאזורהתעשייהחבלמודיעיןהסמוךישרח'שקד.לאחרמחדש
.יקרארח'ברוש111לגביועלתההסוגיההרח'   
.ללאשינוייקרארקפת112יקרארח'חצבו111



 מחליטים פה אחד

פרוטוקול ועדת שמות.לאשר                      
 יקרא רח'  037יקרא רח' רקפת וכביש  034יקרא רח' חצב, כביש  030כביש 
ברוש. 





 לסדר היום 00עיף ס

 הקמת מרכז הצלה וחירום במתחם המע"ר הדרומי.

 

,מד"אומשטרהבמע"רהדרומיישמגרשאותואנומייעדיםלהקמתמבנהלכיבויאשיו"ר:
במתכונתמתחםמשולב.

לפנישבועייםנפגשנועםשמעוןבןנרסגןנציבכבאותוהצלהוהנציבותאיןעדייןתכנית.
וצריךלעשותעבודותתשתיותה.הוסברכיהאזורעדייןלאזמיןמעוניינתלהשקיעבתחנ

החלטההואזקוקלכדישהואיוכללאשרתקציב.ועדייןאיןתכניתלמתחםופיתוח
הלהקמתתחנעםרשותכיבויוהצלהנתהלשתףפעולהושבכועקרוניתשלהמועצה

נוואתהאזור.לשרייןתקציבלטובתהתחנהשמשרתתאותבמע"רהדרומיהואיוכל

א.ארדן:מייהיהבתחנה?

כבאים.המטרהלפנותאתהמתחםבגןהחבלהכולל2כיבויאשכבאית+כיוםישתחנתיו"ר:
מד"א,כב"א,משמראזרחיומשטרה.

למשרדומהרשויותהמקומיותועברלרשותממשלתיתנושאכיבויהאשיצאמהאיגודים
הםהתחילולנהלהנכסיםולהשקיעכסף.נציבותכבאותארציתוולביטחוןפנים

.תכיבויאשלהקמתתחנעםרשותלכיבויוהצלהאנוצריכיםלאשרעקרוניתלשת"פ
בכלפעםליישוב,לאיצטרכולעבוראתכלהישובהדרומיתכניסהמוקםבכשהתחנהת
.שישקריאה

ביממה?שעות32כבאים2ישהיוםק.חמצני:האם

כן.יו"ר:
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ד.רבינוביץ:ישגםכבאיתוהםהצילוביישובכמהפעמיםמאסון.

מהזההשיתוף?ק.חמצני:

זהמהשהואאמר.כלהכסףבתחנה.אתקרקעמועצהוהםישקיעויו"ר:



 מחליטים פה אחד

להקמת מרכז נציבות הכבאות הארצית עם החלטה עקרונית לשיתוף פעולה לאשר                     
 מתחם המע"ר הדרומי.בהצלה וחירום 

 

 

 

תמההישיבה.















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

גילליבנהשיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה
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