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סעיף  7לסדר היום
 
אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  1מתאריך  .21.1.3172


יו"ר:ישהערותלפרוטוקול? 

מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס'  1מיום .21.1.3172

סעיף  3לסדר היום
אישור דו"ח ביקורת רו"ח משרד הפנים לשנת .3173
יו"ר:לפניכםדו"חביקורתרו"חמשרדהפנים,דו"חמפורטודו"חכספיופרוטוקולועדת 
הביקורתמיום.0.3.02בדו"חמיעוטהערותוליקוייםקודמיםשתוקנו .
בהמלצתהמבקראנומקדימיםאתהדיוןואישורהתבחיניםלתמיכות.נושאתאגידהמים 
נמצאבהליךמשפטיונושאהסדרתהעסקתעובדיםטופל.לדוחו"תהכספייםאיןהערות .
מביעהערכהלגזברהמועצהולוועדתהביקורתעלפעילותם .
ק.חמצני:מביעהערכתו,איןהרבהמהלהוסיף,נעשתהעבודהטובה .
יו"ר:חבריהמועצהמתבקשיםלאשרפרוטוקולועדתהביקורת .


מחליטים פה אחד

לאשר פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת מיום .7.0.3172
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סעיף  2לסדר היום
אישור דו"חות כספיים תאגיד חינוך ועמותת עמית לשנת .3173

יו"ר:הדוחותהכספייםשלתאגידהחינוךושלעמותתעמיתלשנת3103מצורפים.הדוחות 
תקיניםואושרובהנהלותשלהתאגידים .
מבקשלאשרהדו"חות .


מחליטים פה אחד

לאשר דו"חות כספיים תאגיד חינוך  .3173

לאשר דו"חות כספיים עמותת עמית .3173



סעיף  4לסדר היום
תקציב מילואים.

יו"ר:בכלשנהבעתהזואנומעדכניםאתתקציבהמועצהבהתאםלביצועבהכנסותובהוצאותשהיו
ברמתהתחזיתמשנהקודמתוהיום,עלבסיסהדו"חהחצישנתיופרמטריםנוספיםאנו
מתאימיםאותו .
התיקוניםהםב630אש"חתוספתהכנסות.עיקרההוצאותנובעותמהגדלתהסבסודלתקציב
החינוךבסך505אש"ח.הדו"חמוגשעםפירוטברמתהסעיפים.שאלות? 
נדרשהעבודהמשמעותית,בדיקתביצועוצפילסוףשנהברמתההוצאותוההכנסות. 
מבקשלשבחאתגזברהמועצהמרישראלשטרסברגוצוותהאגףעלהעבודההמאומצת
המפורטתוהמדויקת.אישורתקציבהמילואיםבשלבזהשלשנתהתקציב,יביאאותנולאיזון
תקציביתוךביצוענאותשלתכניתהעבודה .



מחליטים פה אחד

לאשר תקציב המילואים לשנת .3172 
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סעיף  5לסדר היום
אישור תב"רים
יו"ר:סוקראתהתב"רים. 

 .7קו סניקה  -לוד (:)311מצ"במאזןפרויקטלקוסניקהשהם–לודצפון.העדכוןהנדרש
הואלתוספתעבודותקידוחים(מצ"בחוותדעתשלהמתכנן)ושינויהתוואי. 
כמוכן,ישנההוצאהנוספתשלשיקוםתחנתהשאיבהבלודצפוןשבהשוהםוחלק
ממוא"זמודיעיןנושאיםכלאחתעפ"יחלקה(.)01.6%נדרשלעדכןהתב"רלסךשל
6,111אלפי₪ .
מקורמימון:מבניתעשיה-635,611₪ .
קרןהיטליביוב– .5,512,611

פרויקטשהתחילבקדנציההקודמתוהסתייםאתמול.סלילתקומשהםעדתחנתלוד,
הרחבתקוטרצינורהסניקהעלמנתשיוכללהתמודדטוביותרעםעומסים,גידול
בהזרמתהביובומניעתגלישותביוב,מניעתתקלותוזיהוםקרקעי .
ק.חמצני:מההיההתקציב? 

יו"ר:6מיליון .₪

י.שטרסברג:היה2.6מיליון₪והוגדלל6מיליוןכוללצינור+שדרוגתחנתלודצפוןמולמילוד .
הביובעוברלוד–רמלהולמת"שאיילון. 

יו"ר:תחנתשאיבהלודעובדתלפימונים.בודקיםאתהיחסשלשהםשעומדעלכ01.6% 
ולפיהיחסהזהאנומשלמיםאתהשוטףוההשקעות. 

ק.חמצני:וזוהשקעה? 

י.שטרסברג:כן .

ק.חמצני:מילודזהתאגיד?ישלנונציג?למהאיןנציגות?צריךלחשובעלזהשכדאישנהיהנוכחים .

י.שטרסברג:הםהציגולנואתכלהנתוניםוביצעומכרזפומבי .

יו"ר:בעברהייתהההתחשבנותבאותואופןמולעירייתלוד. 
הםרוציםשנהיהאיתםבתאגידאבלאנחנולארוצים. 

 .3ריהוט וציוד גני ילדים בסחלבים גן חמניות (:)571תקציבבסך63,111₪להצטיידות
כיתותגניהילדיםהחדשיםבשכונתסחלבים .
מקורמימון:משרדהחינוך .

 .2שכונת רקפות – פיתוח ()281:עדכוןתקציבהפרויקטבסךשל2,635,565₪.התב"ר
כוללתוספתהכנסותצפויותבגיןשלבב'לאחרגמרעבודותעפרופינויפסולת(.)01%
התב"ראינוכוללאתהיטלהביוב(מט"שאיילון)6%-והקטנהבסך061אלפי₪
שתוקצבובתב"ר.555סה"כתקציברקפותכוללשלבא'+ב'יעמודע"סשל32,020
אלפי₪ .
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מדוברעלתוספת50יח'דיור,בניהמקום–שלבב'.כתוצאהמהשווקיםשלהרביעיות
מתחיליםלהתקבלכספיםשהיזמיםמשלמיםלמנהל.המנהלמעבירהכסףבכמהתחנות
61%כשנחתםהחוזהוהיתרהעד01%בסיוםעבודותהעפר .

ק.חמצני:תקציבהפיתוחיהיה35מיליון ?₪

י.שטרסברג:לא,יהיהיותר.כאןמדוברעלה .01%

ק.חמצני:מהיהיההתקציבהכולל? 

י.שטרסברג:התקציבהכוללשלשלבא+ב'יעמודעלכ21-מיליון .₪

יו"ר:ממשיךלסקוראתהתב"רים: 
 .4מחשוב מוסדות חינוך ()413:עדכוןהתקציבממפעלהפיסמיום05.1.02לנושאמחשוב
מוסדותחינוך.במקוםתקציבעלידםבסך511אלפי,₪יעמדהתקציבע"סשל601,230
.₪הקטנהבסך03,513₪ .
סה"כהתקציבלאחרהעדכון,יעמודע"סשל001,305.₪

 .5קירוי מגרש ספורט ניצנים ()401:שינוימקורמימון.תקציבממפעלהפיסע"סשל
636,230.₪יתרתהמימוןבסך036,111₪מק.ע.פ.. 
סה"כהיקףהפרויקטלאהשתנהועומדע"סשל561,230 .₪

ש.סויסה:זהאותומספרתב"ר? 

י.שטרסברג:כן,הפרויקטלאמשתנה,רקמשניםמקורותמימון .

 .6מחסום כניסה דרומי וטמ"ס )221( 3110:נדרשלהגדילתקציבהמחסוםהדרומיבסך
51אלפי₪.שינוייםשבוצעובפרויקטחייבואתהגדלתהתקציב.סה"כהתקציב
המעודכןיעמודע"ס551,111.₪
ש.אברהמי:השינוייםהםעבורתשתיות,כבילהוכד'. 

י.שטרסברג:קיבלנוממשרדהפניםמענקפיתוחבגובה251אש"חוהואחולקל2פרויקטים :

 .1נגישות אקוסטית  /חושית עבור הנגשת כיתה לליקויי שמיעה באבן חן ( :)577
תקציבבסך21,111₪עבורהנגשתכיתתליקוישמיעהבבי"סאבןחן.
מקור המימון:משרדהחינוך .

 .8שדרוג תאורת רחובות באלמנטים חוסכי חשמל ()412:תוספתתקציבבסך011אלפי₪
שלמענקמשרדיממשלה(איכ"ס,תמ"ת).סה"כהתקציבלאחרהעדכוןיעמודע"סשל
3,131,111 .₪
מקור המימון:משרדהפנים–מענקפיתוח .3102

יו"ר: הפרויקטבעיצומו.מתקיניםעכשיוברח'מודיעין,קשתוהבשור.מחליפיםכ511 
גופיתאורתרחובותגבוההשאמוריםלחסוך51%מצריכתהחשמל.קיבלנותקציבמהתמ"ת 
כיהמוצריםשבחרנוהםמתוצרתישראל. 
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 .0פיתוח מערכת מידע ()572:תקציבבסך011אלפי₪להחלפתמחשביםוחיווטלפרויקט
"ספריםדיגיטליים"עבור022עמדות .
מקור המימון :משרדהפנים–תקציבפיתוח .3102

משרדהחינוךתקצב022מחשביםניידיםלשכבתה'-ו'.ישצורךבחיווטוארונותאחסנה
וטעינהממוגניםמפניגניבה. 
 .71תשתיות למוסדות ציבור ()574:תקציבבסך051אלפי₪להחלפתמרכזייתטלפונים
ושדרוגמצלמותבגניהילדים .
מקור המימון :משרדהפנים–מענקפיתוח .3102

 ישבגניהילדיםמצלמותאינטרקום,חלקןהתקלקלוישלחדש .

ק.חמצני:האםבכלהגניםבשהםישמצלמותאינטרקום? 

ש.אברהמי:בגניהמועצה .

ק.חמצני:מהעםמעונותנעמ"ת?מדועלאלהוסיףמצלמות? 

יו"ר: הצעתחברהמועצהטובה,להוסיףמצלמותבמעונותהיוםשלנעמ"תוחמש .

ש.סויסה:מההתרומה?בשבילמהצריךאתזה? 

יו"ר:בגניהילדים,בשעותהיוםישמאבטח.בכלגןישאינטרקוםעםמסךומחשבבתוךהגן
ורואיםמינמצאבשער,אךבצהרוןאיןשומר.מציעלהרחיבאתהפרויקטלמעונותנעמ"ת
וחמשומבקשממנכ"להמועצהלבדוקעלויותומקורמימוןמולהגזבר .


מחליטים פה אחד
לאשר את התברי"ם  :



 .7קו סניקה  -לוד (:)311תוספת ₪ 7,285,111
 ₪ 536,511במימון מבני תעשיה
 ₪ 858,511מקרן היטלי ביוב
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 5,111,111
 .3ריהוט וציוד גני ילדים בסחלבים ₪ 53,1111במימון משרד החינוך.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 53,111
גן חמניות (:)571

 .2שכונת רקפות – פיתוח (: )281

תוספת  ₪ 2,534,654השתתפות בעלים
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 32,828,111

 .4מחשוב מוסדות חינוך (: )413

הפחתה 73,613ש"ח מימון מפעל הפיס.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 881,084

 .5קירוי מגרש ספורט ניצנים (:)401

תוספת  ₪ 711,238במימון מפעל הפיס.
הפחתה  ₪ 735,111מק.ע.פ. .
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס של .₪ 651,238
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 .5מחסום כניסה דרומי
וטמ"ס : )221( 3110

תוספת  ₪ 61,111מקרן השמירה.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 461,111


 .1נגישות אקוסטית  /חושית עבור
הנגשת כיתה לליקויי שמיעה
באבן חן ( :)577

 ₪ 21,111במימון משרד החינוך.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 21,111


תוספת  ₪ 711,111במימון משרד הפנים.
 .0שדרוג תאורת רחובות באלמנטים
חוסכי חשמל ()412:סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 3,131,111
 .0פיתוח מערכת מידע ()572: ₪ 711,111במימון משרד הפנים.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 711,111
 .01תשתיות למוסדות ציבור ()574: ₪ 761,111במימון משרד הפנים.
סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס .₪ 761,111


מאשרים המלצת חבר המועצה מר קובי חמצני להרחיב את פרויקט מצלמות
האינטרקום למעונות נעמ"ת וחמש.

סעיף  6לסדר היום
אישור תבחינים לתמיכות לשנת .3174
ק.חמצני:קראתיאתהתבחינים,עבודהיפהשלהוועדה.רואיםשהושקעהמחשבהרבה .
יו"ר: ישתבחיניםחדשיםלתנועותהנוער.מודהלוועדה.מקווהשהתבחיניםיעודדואתתנועות
הנוערלעשותיותרלמעןהקהילהולשת"פביניהם .
עדכוןנוסףבקריטריוניםהואבנושאאגודותהספורט,נוסףסעיף:3.5תוספתתמיכה
לקבוצותליגהלכלשחקןתושבשהםמגיל00ומעלה.יכוללעזורלאגודותכמואליצור,מכבי
שהם שישלהםקבוצותחייליםאוסטודנטיםוזקוקיםלסיועבהדרכהמקצועית,שיפוט,וזה
נותןלהםניקודנוסף .
בנושאתמיכהבעמותותרווחה,סעיףו'ישלהוסיףשכספיתמיכתהמועצהייועדוכולם
לתושבישהםבכפוףלאישוררו"חשלהעמותה.אנומבקשיםלוודאשהכסףשניתןלעמותה
ילךלסיועלתושבישהםבלבד .
ק.חמצני:למה ?31%
יו"ר:עבורקרןריבלין,היקףהתמיכהלאיעלהעל .31%
ק.חמצני:צריךלהורידל.16%אםלאיביאו,תורידאתסכוםהתמיכה .
יו"ר:חשובלאלפגועבקרןרון.כלהכסףשלהקרןהולךלטובתתושבישהם .
קץחמצני:אםיצטרךלהוסיף36%הואיעשהמאמץלהביאהסכום,נראהלישהואלאעושהכלמאמץ .
י.בונצל:דוברעלזה .
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י.שטרסברג:ישבתיאיתם,ישאדםאחדשמטפלבכל,מרשלמהאנגל .
י.בונצל:זומעמסהגדולהמאוד,אנשיםמגיעיםאליהםהביתה,ישבקשות,שעותלאשעות .
יו"ר:עזרנולהםלקייםערבהוקרהלצורךגיוסכסף.סה"כגויס0אש"ח.הםעושיםזאת
בהתנדבות כשהמזכירהברווחהמרכזתאותםמקצועית.יכוללהיותשבקדנציההבאהנכניס
סעיףנוסף. 
ש.סויסה:אניחושבשההגבלהשהוספנושכלכספיהתמיכהעובריםלתושבישהםבלבדמסדרתאת
הנושא .
ק.חמצני:ישבזההיגיון .
יו"ר:כלהרעיוןהואשתהיהגמישות.קרןרוןעובדתרקעםתושבישהם .
י.שטרסברג:צריךלהכניסשםאנשיםחדשיםלרענןאתהשורות .
ק.חמצני:למה011אש"ח? 
יו"ר:כיזההסכוםשתקצבנומתקציבהמועצה .


מחליטים פה אחד
לאשר תבחינים לתמיכות .3174
להוסיף לתבחין עמותות רווחה:
השימוש בכספי התמיכה מיועד לתושבי שהם בלבד ובכפוף לאישור רו"ח של
העמותה.

סעיף  1לסדר היום
ועדת הקצאות קרקע .

ש.אברהמי:פרוטוקולועדהמקצועיתמיום36.1.02–תהליךהקצאתמבנהמעוןיוםברח'לשם.התהליך
מתמשךמטבעוואנובפתחשנתהלימודיםוישלפתוחאתהמעון.קיבלנוהחלטהלאפשרלהם
להפעילאתהמעוןלשנהזו.תהליךההקצאהעדייןנמשך .
ק.חמצני:בנושאתמיכהבעמותות,עדכמהשזכורלי,שמהשלעמותתעםישראלחיאושםדומה,עלה
בדו"חמבקרהמדינהוניתנוהערות.למעןהזהירות,מבקשלבדוקאםעמותהזו,אליה
התייחסמבקרהמדינההיאאותהעמותהלהנתנותמיכהבצורתשימושבמבנה .
יו"ר:מבקשמהמנכ"ללבדוקולהעביראתתוצאותהבדיקהלכלחבריהמועצה .
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ש.אברהמי:פרוטוקולועדהמקצועיתמיום05.3.02–הקצאתקרקעלמעוןיוםשיוקםבשכונתכרמים.
עמותתנעמ"תהודיעהעלתרומהשלמיליון.₪אנופוניםלקבלאישורלפתיחתתהליך
הקצאתקרקע. 
הנושאהשלישיהואאישורהסכםהקצאתהקרקעלביתכנסתבשוכנהט' .



מחליטים פה אחד
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום .35.1.72
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום .76.0.72
לאשר הסכם להקצאת קרקע עם עמותת בית הכנסת בשכונה ט' בשהם.
 
 

סעיף  8לסדר היום
עדכונים .

יו"ר:אפליקצייתשהם APPמבוססת GPSפותחהעבורמ.מ.שהםועלתהלאוויר.אפשרלהגיע
אליהמכלטלפוןחכם.פרסוםעלכךיצאבדיוור .
האפליקציהמאפשרתמספריישומים:דיווחתקלותלמועצה,צילוםהמפגעומשלוח.הדיווח
מגיעלמוקדהעירוניכוללנ.צ.שלהמקוםומקבליםאישורשהפנייההתקבלה.לאחרהטיפול
מתקבלתהודעהעלגמרטיפול. 
ישלוחאירועים,דףקשרלטלפוניםבמועצה,דרכיגישהלמועצהולחצןמצוקהשניתןלהגדיר
באופןאישיוהואשולח SMSעםהמיקוםהמדויק.לדוגמא:להגדירבטלפוןשלהילדאת
מס'הטלפוןשלהורים,ילדששולחלהורים–מתקבלמיקוםהילדמבוססנ.צ. 
הפרויקטבוצעבהובלתהמנכ"ל,מנהלהמוקדהעירוני,דוברתהמועצהומנהלמח'המחשוב
עםחב' .CTCONECT

מוענקתלחבריהמועצהתעודתהוקרהמעמותתציפורימגןשהקימהאתאתרההנצחהלחללי
האגףהמבצעיבשב"כבגןהמגדלבתקציביםמשותפיםעםהמועצה.המקוםיפהומכובד.
ממליץלנוכחיםלבקרבמקום .
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ריכוז החלטות
החלטה

מס' נושא

לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה  1מיום 21.1.72

 0

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1
מתאריך  .21.1.72

 3

ביקורת רו"ח המועצה לשנת  .3173 לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 7.0.72

 2

דוחות כספיים תאגיד חינוך ועמותת
לאשר לאשר דו"חות כספיים תאגיד חינוך  .3173
עמית  .3173
 לאשר דו"חות כספיים עמותת עמית  .3173

 5

תקציב מילואים .3172

לאשר תקציב המילואים לשנת .3172 

 6

תב"רים.

לאשר התב"רים.
()574 ,572 ,412 ,577 ,221 ,401 ,413 ,281 ,311,571

 5

תבחינים לתמיכות .3174

 1

ועדת הקצאות קרקע.

מאשרים המלצת חבר המועצה מר קובי חמצני
להרחיב את פרויקט מצלמות אינטרקום למעונות
נעמ"ת וחמש.
לאשר לאשר תבחינים לתמיכות .3174
להוסיף לתבחין עמותות רווחה:
השימוש בכספי התמיכה מיועד לתושבי שהם בלבד
ובכפוף לאישור רו"ח של העמותה .
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע
מיום .35.1.72
לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע
מיום .76.0.72
לאשר הסכם להקצאת קרקע עם עמותת בית
הכנסת בשכונה ט' בשהם .

תמההישיבה. 
 

 
----------------- -----  ----------------------
גילליבנה 
שיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה
11

משימות לביצוע

מס' משימה

 0

להרחיבאתפרויקטמצלמותהאינטרקוםלמעונותנעמ"תוחמש .

 3

להוסיףלתבחיןעמותותרווחה: 
השימושבכספיהתמיכהמיועדלתושבישהםבלבדובכפוףלאישוררו"חשל
העמותה 

 2

לבדוקבדו"חמבקרהמדינהאתנושאעמותתעםישראלאחד 
ולהעביראתתוצאותהבדיקהלכלחבריהמועצה.

סטטוס
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