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 לשכת מנכ"ל

ד"תשעתשריט"י
3102ספטמבר32

docx.063251סימוכין:

 

 

 8מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 

 3172ספטמבר  71תשע"ג,   י"ג תשרי יום שלישי, 



 אלעד ארדן,  חגית   יו"ר, שלומי סויסה, אלי יפרח, יצחק בונצל, –גיל ליבנה    נוכחים:    
 .יצחק פיינברגווינטראוב, קובי חמצני       

 , יצחק שטרנברג ואיתן פטיגרו.יוסי לויגלעד רבינוביץ, דפנה רבינוביץ,     :  והתנצל

 .שוקי חןעו"ד ודגנית שטיניג ישראל שטרסברג, שי אברהמי,  השתתפו:  

 אורנה שטיימן. רשמה:      

 

 על סדר היום: 

 

 . 21.1.72מתאריך  1מס'  מליאהאישור פרוטוקול ישיבת  .7

 .3173ביקורת רו"ח המועצה לשנת  .3

 .3173ועמותת עמית אישור דוחות כספיים תאגיד חינוך  .2

 תקציב מילואים. .4

 אישור תב"רים. .5

 .3174אישור תבחינים לתמיכות לשנת  .6

 ועדת הקצאות קרקע. .1

 עדכונים. .8

 
 

.3102השמיניתלשנתהמליאהערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתיו"ר:
.מברךלשנהטובהאתחבריהמועצהובנימשפחתם

חגיתוינטראובליוםהולדתה.ברכותלחברתהמועצהגב'

ח.וינטראוב:זוהישיבההאחרונהשליאתכם.מאחלתשכלמשאלותיכםיתגשמולטובה.
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 לסדר היום 7סעיף 


.21.1.3172מתאריך  1מס'  מליאהאישור פרוטוקול ישיבת 



ישהערותלפרוטוקול?יו"ר:

 
 מחליטים פה אחד  


 .21.1.3172מיום  1מס'  מליאהלאשר פרוטוקול ישיבת   

 

 

 לסדר היום  3סעיף 

 .3173לשנת  משרד הפניםביקורת רו"ח אישור דו"ח 

 

,דו"חמפורטודו"חכספיופרוטוקולועדתיו"ר:לפניכםדו"חביקורתרו"חמשרדהפנים
הערותוליקוייםקודמיםשתוקנו.מיעוטדו"חב.0.3.02הביקורתמיום
נושאתאגידהמים.אישורהתבחיניםלתמיכותהדיוןוהמבקראנומקדימיםאתהמלצתב
הכספייםאיןהערות.לדוחו"תטופל.הסדרתהעסקתעובדיםנמצאבהליךמשפטיונושא
מביעהערכהלגזברהמועצהולוועדתהביקורתעלפעילותם.

ק.חמצני:מביעהערכתו,איןהרבהמהלהוסיף,נעשתהעבודהטובה.

מתבקשיםלאשרפרוטוקולועדתהביקורת.מועצהחבריהיו"ר:



 טים פה אחדמחלי


 .7.0.3172לאשר פרוטוקול ישיבת ועדת ביקורת  מיום   
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 לסדר היום 2סעיף 

 .3173אישור דו"חות כספיים תאגיד חינוך ועמותת עמית לשנת  

 

הדוחותמצורפים.3103יו"ר:הדוחותהכספייםשלתאגידהחינוךושלעמותתעמיתלשנת
שלהתאגידים.בהנהלותתקיניםואושרו
מבקשלאשרהדו"חות.



 מחליטים פה אחד


.3173לאשר דו"חות כספיים תאגיד חינוך 

 .3173לאשר  דו"חות כספיים עמותת עמית 





 לסדר היום 4סעיף 

 מילואים. תקציב

 

הוצאותשהיובהכנסותוביצועבבכלשנהבעתהזואנומעדכניםאתתקציבהמועצהבהתאםליו"ר:
אנוופרמטריםנוספיםשנתיעלבסיסהדו"חהחציהיום,ברמתהתחזיתמשנהקודמתו

מתאימיםאותו.
מהגדלתהסבסודלתקציב.עיקרההוצאותנובעותתוספתהכנסותאש"ח630התיקוניםהםב

שאלות?פירוטברמתהסעיפים.עםדו"חמוגשהאש"ח.505בסךהחינוך
נדרשהעבודהמשמעותית,בדיקתביצועוצפילסוףשנהברמתההוצאותוההכנסות.

מבקשלשבחאתגזברהמועצהמרישראלשטרסברגוצוותהאגףעלהעבודההמאומצת
איזוןיביאאותנולבשלבזהשלשנתהתקציב,המילואיםוהמדויקת.אישורתקציבהמפורטת

תקציביתוךביצוענאותשלתכניתהעבודה.




 מחליטים פה אחד


.3172 לשנתלאשר תקציב המילואים 
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 לסדר היום  5סעיף  

 אישור תב"רים

סוקראתהתב"רים.יו"ר:


לודצפון.העדכוןהנדרש–:מצ"במאזןפרויקטלקוסניקהשהם(311לוד ) -סניקה קו  .7

הואלתוספתעבודותקידוחים)מצ"בחוותדעתשלהמתכנן(ושינויהתוואי.
כמוכן,ישנההוצאהנוספתשלשיקוםתחנתהשאיבהבלודצפוןשבהשוהםוחלק

(.נדרשלעדכןהתב"רלסךשל01.6%ממוא"זמודיעיןנושאיםכלאחתעפ"יחלקה)
₪.אלפי6,111

₪.635,611-:מבניתעשיהמקורמימון
.5,512,611–קרןהיטליביוב


סלילתקומשהםעדתחנתלוד,הסתייםאתמול.פרויקטשהתחילבקדנציההקודמתו

יותרעםעומסים,גידולהרחבתקוטרצינורהסניקהעלמנתשיוכללהתמודדטוב
.קרקעיתקלותוזיהוםמניעתביוב,בהזרמתהביובומניעתגלישות

 
ק.חמצני:מההיההתקציב?


₪.מיליון6יו"ר:


צינור+שדרוגתחנתלודצפוןמולמילוד.מיליוןכולל6והוגדלל₪מיליון2.6היהי.שטרסברג:
רמלהולמת"שאיילון.–הביובעוברלוד


01.6%יו"ר:תחנתשאיבהלודעובדתלפימונים.בודקיםאתהיחסשלשהםשעומדעלכ

ולפיהיחסהזהאנומשלמיםאתהשוטףוההשקעות.


ק.חמצני:וזוהשקעה?


י.שטרסברג:כן.


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


י.שטרסברג:הםהציגולנואתכלהנתוניםוביצעומכרזפומבי.


רייתלוד.יבעברהייתהההתחשבנותבאותואופןמולעיו"ר:
םבתאגידאבלאנחנולארוצים.הםרוציםשנהיהאית


להצטיידות₪63,111:תקציבבסך(571ריהוט וציוד גני ילדים בסחלבים גן חמניות  ) .3

כיתותגניהילדיםהחדשיםבשכונתסחלבים.
:משרדהחינוך.מקורמימון


התב"ר₪.2,635,565:עדכוןתקציבהפרויקטבסךשל(281פיתוח ) –שכונת רקפות  .2

(.01%כוללתוספתהכנסותצפויותבגיןשלבב'לאחרגמרעבודותעפרופינויפסולת)
₪אלפי061(והקטנהבסך6%-התב"ראינוכוללאתהיטלהביוב)מט"שאיילון

32,020.סה"כתקציברקפותכוללשלבא'+ב'יעמודע"סשל555שתוקצבובתב"ר
₪.אלפי
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כתוצאהמהשווקיםשלהרביעיותשלבב'.–בניהמקום,וריח'די50מדוברעלתוספת
רהכסףבכמהתחנותי.המנהלמעבמתחיליםלהתקבלכספיםשהיזמיםמשלמיםלמנהל

בסיוםעבודותהעפר.01%כשנחתםהחוזהוהיתרהעד61%


₪?מיליון35ק.חמצני:תקציבהפיתוחיהיה


.01%המדוברעלכאןלא,יהיהיותר.י.שטרסברג:


התקציבהכולל?הק.חמצני:מהיהי


₪.מיליון21-התקציבהכוללשלשלבא+ב'יעמודעלכי.שטרסברג:


יו"ר:ממשיךלסקוראתהתב"רים:
 

לנושאמחשוב05.1.02:עדכוןהתקציבממפעלהפיסמיום(413מחשוב מוסדות חינוך ) .4
601,230יעמדהתקציבע"סשל₪,אלפי511מוסדותחינוך.במקוםתקציבעלידםבסך

₪.03,513הקטנהבסך₪.
 ₪.001,305סה"כהתקציבלאחרהעדכון,יעמודע"סשל


מון.תקציבממפעלהפיסע"סשל:שינוימקורמי(401קירוי מגרש ספורט ניצנים ) .5

מק.ע.פ..₪036,111יתרתהמימוןבסך₪.636,230
₪.561,230סה"כהיקףהפרויקטלאהשתנהועומדע"סשל


ש.סויסה:זהאותומספרתב"ר?


.משניםמקורותמימוןרקהפרויקטלאמשתנה,י.שטרסברג:כן,


נדרשלהגדילתקציבהמחסוםהדרומיבסך:(221)  3110 מחסום כניסה דרומי וטמ"ס .6

שינוייםשבוצעובפרויקטחייבואתהגדלתהתקציב.סה"כהתקציב₪.אלפי51
 ₪.551,111המעודכןיעמודע"ס

 
'.דכבילהוכ,עבורתשתיותהשינוייםהםש.אברהמי:


פרויקטים:2אש"חוהואחולקל251קיבלנוממשרדהפניםמענקפיתוחבגובהשטרסברג:י.


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

 עבורהנגשתכיתתליקוישמיעהבבי"סאבןחן.₪21,111תקציבבסך
:משרדהחינוך.מקור המימון


₪לפיא011(:תוספתתקציבבסך412שדרוג תאורת רחובות באלמנטים חוסכי חשמל ) .8

שלמענקמשרדיממשלה)איכ"ס,תמ"ת(.סה"כהתקציבלאחרהעדכוןיעמודע"סשל
₪.3,131,111

.3102מענקפיתוח–:משרדהפניםמקור המימון


511הפרויקטבעיצומו.מתקיניםעכשיוברח'מודיעין,קשתוהבשור.מחליפיםכיו"ר:
.קיבלנותקציבמהתמ"תמצריכתהחשמל51%שאמוריםלחסוךתרחובותגבוההגופיתאור
כיהמוצריםשבחרנוהםמתוצרתישראל.
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להחלפתמחשביםוחיווטלפרויקט₪אלפי011:תקציבבסך(572פיתוח מערכת מידע ) .0

עמדות.022"ספריםדיגיטליים"עבור
.3102תקציבפיתוח–:משרדהפניםמקור המימון 


ארונותאחסנהבחיווטו.ישצורךו'-לשכבתה'מחשביםניידים022משרדהחינוךתקצב

.מפניגניבהממוגניםוטעינה
 

להחלפתמרכזייתטלפונים₪אלפי051:תקציבבסך(574תשתיות למוסדות ציבור ) .71
ושדרוגמצלמותבגניהילדים.

.3102מענקפיתוח–:משרדהפניםמקור המימון 


ישבגניהילדיםמצלמותאינטרקום,חלקןהתקלקלוישלחדש.


ק.חמצני:האםבכלהגניםבשהםישמצלמותאינטרקום?


.בגניהמועצהש.אברהמי:


ק.חמצני:מהעםמעונותנעמ"ת?מדועלאלהוסיףמצלמות?


הצעתחברהמועצהטובה,להוסיףמצלמותבמעונותהיוםשלנעמ"תוחמש.יו"ר:


בשבילמהצריךאתזה?מההתרומה?ש.סויסה:


ומחשבבתוךהגןבשעותהיוםישמאבטח.בכלגןישאינטרקוםעםמסךבגניהילדים,יו"ר:
להרחיבאתהפרויקטלמעונותנעמ"תורואיםמינמצאבשער,אךבצהרוןאיןשומר.מציע

מימוןמולהגזבר.מקורוחמשומבקשממנכ"להמועצהלבדוקעלויותו
 



 מחליטים פה אחד

  :לאשר את התברי"ם          


 ₪   7,285,111תוספת :(311לוד ) -קו סניקה     .7
 במימון מבני תעשיה₪  536,511                                                               
 מקרן היטלי ביוב₪  858,511                                                               
 ₪.  5,111,111התב"ר ע"ס  סה"כ יעמוד                                                                  

 
 במימון משרד החינוך.₪  53,1111ריהוט וציוד גני ילדים בסחלבים .3

 ₪.    53,111:                              סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס (571גן חמניות  ) 


 השתתפות בעלים ₪  2,534,654:          תוספת  (281פיתוח ) –שכונת רקפות  .2
 ₪.   32,828,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                             

 

 ש"ח מימון מפעל הפיס.73,613:            הפחתה  (413מחשוב מוסדות חינוך ) .4
 ₪. 881,084סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                             

 
 במימון מפעל הפיס.₪  711,238:     תוספת (401קירוי מגרש ספורט ניצנים ) .5

 מק.ע.פ. . ₪    735,111הפחתה                                                             
 ₪. 651,238ע"ס של   סה"כ יעמוד התב"ר                                                            
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 מקרן השמירה.₪  61,111תוספת                             מחסום כניסה דרומי .5

 ₪. 461,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס   :                           (221)  3110וטמ"ס 


 במימון משרד החינוך.₪  21,111           נגישות אקוסטית / חושית עבור .1
 ₪.  21,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                כיתה לליקויי שמיעה הנגשת

(:577באבן חן )


 במימון משרד הפנים.₪  711,111תוספת          שדרוג תאורת רחובות באלמנטים .0
 ₪. 3,131,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס (:412חוסכי חשמל )

 

 במימון משרד הפנים.₪  711,111:(572פיתוח מערכת מידע ) .0
 ₪. 711,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                

 

 במימון משרד הפנים. ₪  761,111:(574תשתיות למוסדות ציבור )  .01
 ₪. 761,111סה"כ יעמוד התב"ר ע"ס                                                                

 


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

 
 
 

 לסדר היום 6סעיף 

  .3174אישור תבחינים לתמיכות לשנת 

.רואיםשהושקעהמחשבהרבה.שלהוועדהקראתיאתהתבחינים,עבודהיפהק.חמצני:

תנועותישתבחיניםחדשיםלתנועותהנוער.מודהלוועדה.מקווהשהתבחיניםיעודדואת:יו"ר
למעןהקהילהולשת"פביניהם.עשותיותרהנוערל

:תוספתתמיכה3.5,נוסףסעיףאגודותהספורטהואבנושאקריטריוניםבעדכוןנוסף
,מכבייכוללעזורלאגודותכמואליצורומעלה.00לקבוצותליגהלכלשחקןתושבשהםמגיל

שישלהםקבוצותחייליםאוסטודנטיםוזקוקיםלסיועבהדרכהמקצועית,שיפוט,וזהשהם
נותןלהםניקודנוסף.

ישלהוסיףשכספיתמיכתהמועצהייועדוכולםףו',סעיבנושאתמיכהבעמותותרווחה
לתושבישהםבכפוףלאישוררו"חשלהעמותה.אנומבקשיםלוודאשהכסףשניתןלעמותה

תושבישהםבלבד.סיועלילךל

?31%ק.חמצני:למה

.31%,היקףהתמיכהלאיעלהעליו"ר:עבורקרןריבלין

אםלאיביאו,תורידאתסכוםהתמיכה..16%הורידלק.חמצני:צריךל

לפגועבקרןרון.כלהכסףשלהקרןהולךלטובתתושבישהם.חשובלאיו"ר:

,נראהלישהואלאעושהכלמאמץ.הואיעשהמאמץלהביאהסכום36%קץחמצני:אםיצטרךלהוסיף

י.בונצל:דוברעלזה.
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ישבתיאיתם,ישאדםאחדשמטפלבכל,מרשלמהאנגל.י.שטרסברג:

,אנשיםמגיעיםאליהםהביתה,ישבקשות,שעותלאשעות.י.בונצל:זומעמסהגדולהמאוד

אש"ח.הםעושיםזאת0יו"ר:עזרנולהםלקייםערבהוקרהלצורךגיוסכסף.סה"כגויס
נכניסבאהכשהמזכירהברווחהמרכזתאותםמקצועית.יכוללהיותשבקדנציההבהתנדבות

.נוסףסעיף

לתושבישהםבלבדמסדרתאתיםעוברכספיהתמיכהש.סויסה:אניחושבשההגבלהשהוספנושכל
הנושא.

ק.חמצני:ישבזההיגיון.

וןעובדתרקעםתושבישהם.קרןרכלהרעיוןהואשתהיהגמישות.יו"ר:

י.שטרסברג:צריךלהכניסשםאנשיםחדשיםלרענןאתהשורות.

אש"ח?011ק.חמצני:למה

.שתקצבנומתקציבהמועצההסכוםיו"ר:כיזה



 מחליטים פה אחד

 .3174לאשר תבחינים לתמיכות                      

 להוסיף לתבחין עמותות רווחה:                       
 השימוש בכספי התמיכה מיועד לתושבי שהם בלבד ובכפוף לאישור רו"ח של                       
 העמותה.                     

 

 

 לסדר היום 1סעיף 

ועדת הקצאות קרקע.



תהליךהקצאתמבנהמעוןיוםברח'לשם.התהליך–36.1.02פרוטוקולועדהמקצועיתמיוםש.אברהמי:
להםקיבלנוהחלטהלאפשר.וישלפתוחאתהמעוןואנובפתחשנתהלימודיםמטבעומתמשך

תהליךההקצאהעדייןנמשך.להפעילאתהמעוןלשנהזו.

דומה,עלהחיאושםק.חמצני:בנושאתמיכהבעמותות,עדכמהשזכורלי,שמהשלעמותתעםישראל
אליהזו,מבקשלבדוקאםעמותהלמעןהזהירות,.בדו"חמבקרהמדינהוניתנוהערות

.היאאותהעמותהלהנתנותמיכהבצורתשימושבמבנההתייחסמבקרהמדינה

יו"ר:מבקשמהמנכ"ללבדוקולהעביראתתוצאותהבדיקהלכלחבריהמועצה.
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שיוקםבשכונתכרמים.יוםהקצאתקרקעלמעון–05.3.02המקצועיתמיוםש.אברהמי:פרוטוקולועד
פוניםלקבלאישורלפתיחתתהליךאנו₪.עמותתנעמ"תהודיעהעלתרומהשלמיליון

הקצאתקרקע.
עלביתכנסתבשוכנהט'.קהנושאהשלישיהואאישורהסכםהקצאתהקר





 מחליטים פה אחד                    

 .35.1.72לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום                     

 .76.0.72לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע מיום                     

 לאשר הסכם להקצאת קרקע עם עמותת בית הכנסת בשכונה ט' בשהם.                      





 לסדר היום 8סעיף 

עדכונים.



.אפשרלהגיעועלתהלאווירפותחהעבורמ.מ.שהם GPSמבוססת APPאפליקצייתשהםיו"ר:
פרסוםעלכךיצאבדיוור.מכלטלפוןחכם.אליה

ומשלוח.הדיווחהמפגעמאפשרתמספריישומים:דיווחתקלותלמועצה,צילוםהאפליקציה
ומקבליםאישורשהפנייההתקבלה.לאחרהטיפול.צ.שלהמקוםנכוללמגיעלמוקדהעירוני

גמרטיפול.עלעהדמתקבלתהו
דרכיגישהלמועצהולחצןמצוקהשניתןלהגדיר,במועצהדףקשרלטלפוניםישלוחאירועים,

להגדירבטלפוןשלהילדאתעםהמיקוםהמדויק.לדוגמא: SMSבאופןאישיוהואשולח
מתקבלמיקוםהילדמבוססנ.צ.–ילדששולחלהוריםמס'הטלפוןשלהורים,

הפרויקטבוצעבהובלתהמנכ"ל,מנהלהמוקדהעירוני,דוברתהמועצהומנהלמח'המחשוב

.CTCONECTעםחב'


ההנצחהלחללימוענקתלחבריהמועצהתעודתהוקרהמעמותתציפורימגןשהקימהאתאתר
בתקציביםמשותפיםעםהמועצה.המקוםיפהומכובד.האגףהמבצעיבשב"כבגןהמגדל
ממליץלנוכחיםלבקרבמקום.
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 ריכוז החלטות

 החלטה נושא מס'

 1מס'  מליאהפרוטוקול ישיבת 0
.21.1.72מתאריך 

 21.1.72מיום  1לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה 

 7.0.72לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום .3173ביקורת רו"ח המועצה לשנת 3

דוחות כספיים תאגיד חינוך ועמותת 2
.3173עמית 

.3173ו"חות כספיים תאגיד חינוך לאשר ד  לאשר 

.3173לאשר  דו"חות כספיים עמותת עמית  

.3172המילואים לשנת לאשר תקציב  .3172 תקציב מילואים5

 .לאשר התב"רים .תב"רים6
(311,571 ,281 ,413 ,401 ,221 ,577 ,412 ,572 ,574) 

 
מאשרים המלצת חבר המועצה מר קובי חמצני 

להרחיב את פרויקט מצלמות  אינטרקום למעונות 
 .נעמ"ת וחמש

 .3174תבחינים לתמיכות  לאשר לאשר  .3174תבחינים לתמיכות 5

 להוסיף לתבחין עמותות רווחה:               
 השימוש בכספי התמיכה מיועד לתושבי שהם בלבד             
ובכפוף לאישור רו"ח של  העמותה.             

לאשר פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע  .ועדת הקצאות קרקע1
 .35.1.72מיום 

פרוטוקול ועדה מקצועית להקצאת קרקע  לאשר             
 .76.0.72מיום 

לאשר הסכם להקצאת קרקע עם עמותת בית              
הכנסת בשכונה ט' בשהם.  



תמההישיבה.







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

גילליבנה                                                              שיאברהמי                                
 מנכ"להמועצהראשהמועצה
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 משימות לביצוע

 

 סטטוס משימה  מס'

 להרחיבאתפרויקטמצלמותהאינטרקוםלמעונותנעמ"תוחמש.0

להוסיףלתבחיןעמותותרווחה:3
השימושבכספיהתמיכהמיועדלתושבישהםבלבדובכפוףלאישוררו"חשל

העמותה

 

לבדוקבדו"חמבקרהמדינהאתנושאעמותתעםישראלאחד2
 ולהעביראתתוצאותהבדיקהלכלחבריהמועצה.

 

 


