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 לשכת מנכ"ל

ד"תשעטבת'ט
1122דצמבר21

docx.252162סימוכין:

 

 01מס'  שלא מן המנייןמליאה פרוטוקול ישיבת 

 3102 דצמבר 01,  דתשע" טבת ז' יום שלישי, 



 ז, מיכל רימון, אלי כהן, חני קרס, גלעד  אאיתן פטיגרו, שמעון אלביו"ר ,  –גיל ליבנה    נוכחים:    
 ערן אלראי., יוסי לוי, אלי יפרח ורבינוביץ     

 התנצלו:      דפנה רבינוביץ, אשר פאהן ואבי אלטלף.

, ישראל שטרסברג, חננית וייס, אופירה ביטון, גבי הדר, יעקב ירקוני, תמיר שי אברהמי  השתתפו:  
 ., עו"ד שוקי חן ודגנית שטיניגפוגל

 אורנה שטיימן.  רשמה:      

 

        

על סדר היום: 

 .1121וקרןאגרתשמירהלשנתצומיסים,תקןכ"א,אישורתכניותעבודה .0

 
והראשונהלחברי1122לשנתהעשיריתמליאהערבטוב,מתכבדלפתוחאתישיבתהיו"ר:

הקדנציההנכנסת.
בהצלחהלכולנוושיתוףפעולהפורהלמעןהצלחתהיישובורווחתהתושבים.


.1121עלסדרהיוםאישורתכניתעבודה,תקציב,קרןאגרתהשמירהוצומיסיםלשנת
מנכ"ל–שלהמועצה:שיאברהמימהסגלהבכירלישיבההוזמנובעליתפקידים

מנכ"ליתחמש,–מהנדסהמועצהומ"ממנכ"לחכ"ל,גביהדר–המועצה,יעקבירקוני
מבקרהמועצה.-גזברותמירפוגל–מנהלתאגףאיכותהסביבה,ישראלשטרסברג–חנניתוייס

מביעהערכהלעבודההמעמיקהשנעשתהע"יהצוותהמקצועיבהובלתהמנכ"ל
והגזבר.
הסיבההמרכזיתשהמועצהעומדתביעדיהתקציבוהלו"זהיאהודותלתכנוןהקפדני
תשומותבמונחיםשלכ"אותקציב.אתהיעדיםוהקףשמש
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חוברתתכניתהעבודההיאמקיפהולפנינואתגריםחדשיםבתחומיהפיתוחהחינוךואיכות
הסביבה.כלשנהמייצרתענייןחדשואתגריםחדשיםואנוחדורימוטיבציהלהמשיךולהוביל

בהשגתהיעדים.אתהיישוב



 לסדר היום 0סעיף 

 . 3102תקן כ"א וקרן השמירה לשנת , צו ארנונה , תקציב , אישור תכניות עבודה  

 תכניות עבודה: 

:1121ש.אברהמי:מציגאתיעדיפעילותהמועצהלשנת
חינוךוקהילה:
טיפוחצוותיחינוךועידודמצוינותאישיתוארגונית.-
המשךהטמעתתכניתהתקשובהעירונית.-
.דויקיםגיבושויישוםתכניתיישוביתלעידודלמידתמדעיםמ-
פקחדש"ו"עוזלתמורה".המשךהטמעתרפורמות"או-
ישובללאאלימות".–המשךיישוםתכנית"שהם-

איכותסביבה:
.תהמחזורוהפרדתפסולתבמקורלעידודוהגד-
יישוםתכניותלהתייעלותאנרגטיתוחסכוןבמים.-
.מתבלותטיפוחחזותהיישובושדרוגתשתיות-
שמירהעלאיכותהחייםפיקוחומניעתמפגעים.-
שדרוגמערךהתחבורההציבוריתועידודהשימושבה.-


פיתוח,בינויותשתיות:

השלמתפיתוחתשתיותבשכונותרקפותוכרמים.-
השלמתבינוי"יהלום"ו"שלהבת".-
בינוימבניתרבות,ספורטוגניםציבוריים.-

מדובר?עלאיזהמתקניםי.לוי:

ומתקןגלגיליותחדש.ושיפוץמגרשיםש.אברהמי:יותרעלשדרוג

פיתוחשביליאופנייםועידודרכיבהבטוחה.-

.GISהקמתמערכת-

יזמותועצמאותכלכלית:
שיווקופיתוחמגרשיםנוספים.,קשוהםאכלוסהייפאר-
.בשכונתכרמיםלזוגותצעיריםבדגשעלבניהמקוםלמגוריםדיורשיווק-

קידוםיזמותמרכזהעסקים"איירפארקשוהם".-

שכונתכרמים,מהזהאומרזוגותצעירים?י.לוי:

חדרים.2דירותיו"ר:
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י.לוי:עםמחירמיוחד?יהיהגםלמבוגרים?

 .,זכאיםפטיגרו:ננסהלהגיעלמחירמטרהריאלי.מיועדרקלמישהושזודירתוהראשונה .א

תרבותופנאי:אברהמי: .ש
יישוםתהליךייעוץופיתוחאירגוני.-
העצמתתכנית"עירבריאה"וטיפוחאורחחייםבריא.-

הרחבתפעילויותתרבותופנאילמבוגרים.-
 העצמהאישית,קבוצתיתוקהילתיתשלנוערשהם.-

.1121מזמיןאתמנהליהאגפיםהשוניםלהציגולפרטאתהתוכניותלשנת

:3102תכניות אגף חינוך וקהילה לשנת ביטון: .א


 - אופקחינוכי
,עידודבבתיהספרעשייההחינוכיתמבוססתעלערכיהשוויון,טיפוחתחושתהשייכותה
מהמתקשיםועדלמצטיינים.רצףהגילאיםהמצוינותוהטיפולבכלאוכלוסיותהתלמידיםעל
החברה-המערכתפועלתתוךשיתוףפעולהביןהחינוךהפורמאלילחינוךהמשלים
סגליההוראה,הוריםותלמידים.,העירוניתלתרבות,נוערוספורט
ערכית.מתוקףהכרהזומופעלותע"י–גליהחינוךמהוויםדוגמאלמנהיגותחינוכיתס
אגףתכניותלטיפוחמנהיגותחינוכיתמובילהוהעצמתה.ה

',לרבותאוכלוסיותבעלותצרכיםיב–דגשמושםעלבנייתמגווןתכניותמגילהגןועד
ייחודים)עולים,חנוךמיוחדומצטיינים(תוךשימתדגשעלאיתורמוקדםומניעה,

טיפולהוליסטיבתלמידבכלשעותהיממהבהלימהליעדההכלהשלמשרדהחינוך.

 

 לוי:מהנותנתחמש? .י

,סל'ביה"סמנגן'–עובדיםעםהקונסבטוריוןשמשתלבבתכניתביטון:בתחוםהספורט,מוזיקה .א
 מתנהלבאמצעותחמשמולהחברהלמתנסים.תרבותבבתיהספר

 ?לוי:ההוריםמשלמים .י

קיוםטורניריםבביה"סבמסגרתשיעורי–משלמיםההוריםלאביטון:לדוגמאבפעילויותספורט .א
 משולבתבתוךיוםהלימודים.הספורט.התוכנית

שופטיםבאיםלשפוטבטורנירים.מאמניםויו"ר:מוריהקונסבטוריוןבאיםלבתיהספר,


-יעדיםמרכזייםא.ביטון:
תלמיד.–:מורהטיפוחדיאלוגמכבדואישי
.העצמתמנהיגותחינוכיתוסגליחינוך
.שילובתכניותלמיצויומצוינותבמוסדותהחינוך
:עידודויזוםתכניותייחודיותויוזמותחינוכיותכדוגמת
.'וכוספריית"פיג'מה","רובוטיקה",למידתעמיתים

.מתןמענהייחודיומותאםלתלמידיםבעליצרכיםמיוחדים
.יםורצפים"עלרצףהגילאיםיישוםתכנית"מעבר

?'ספרייתפיג'מה'מהזה.לוי:י
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.תכניתבחירהבתשלוםסמליובתמורהמקבלכלילדתכניתלעידודהקריאהבגניילדים.ביטון:א
ספרפעםבחודשהביתה,קוראיםאותובגןומבצעיםהפעלות.

אנוכופיםעלההוריםלשלם.אנחנולאיכוליםלממןאתזה?למהי.לוי:

,היאבחירהואינהחובה.איןכפייהעלההורים.זותכניתההעשרהא.ביטון:

י.לוי:איןלעשותאיפהואיפה.

,כלהילדיםיקבלואותה.איןגןבוילדמההוריםבגןרוציםלהפעילאתהתוכנית01%א.ביטון:אם
הםמקבליםספר.ההשתתפותשלנוהיאבזהשהשגנו,אחדמקבלאתהתוכניתואחדלא
משרדהחינוך.סבסודמ

ולאמקומית.יו"ר:זותכניתארצית


:חדשניתקידוםפדגוגיהביטון: .א
מונתהרכזתיישובית–מדעוטכנולוגיה
.הרחבתהידע,הסקרנותוההתנסותהמדעיתוהטכנולוגית
בכלשכבותהגיל.פיתוחיזמותוחדשנותברוחהקדמה

 חדשנותמדעית.יצירתצוותיישובימוביל

י.לוי:מהזהמענהייחודי?

 ביטון:כיתותחינוךמיוחד,כמהשיותרכיתותבתוךהיישוב. .א

 רימון:האםישרצףכיתותשלהחינוךהמיוחד? .מ

.כיתהבכלשכבתגילביטון:כן,ישכיתותבכלבתיבפרהיסודייםובחט"ביהלום .א


-תקשוב
 הטמעתתכנית"ספריםדיגיטליים"כפיילוטיישוביוארציבביה"סהיסודיים.

יסודיים.-שנתיתוהטמעתהבבתיה"סהעל-ספריתובנייתתכניתרב-גיבושתפיסהבית
ילדים.-הרחבתפורטלחינוכילגני
קידוםתכניותהמטפחותמעורבותותרומהבקהילה.

פיתוחתכניותלימודיותבהלימהלנושאהמרכזיהיישובי.
יצירתסביבותלמידהייחודיותהמזמנותהוראתלמידהיצירתיתומפעילה.
המועצהרכשהמתקציבהערכותלמידה,הוספנוגםרכזתלתחום.

-תכניותמרכזיות
 מוסיקה,מחול,מדעוטכנולוגיה,ערכיםומורשת.הבתחומיהבנייתהרצףהחינוכי
.למידהמתוקשבת
."הרשותלמלחמהבסמיםואלכוהול"ו"עירללאאלימות"-מוגנותמניעהוהסברה
.חינוךסביבתי
.טיפוחקהילהמעורבת
המקום|המוטוהואש"בשהםלאמוותריםעלאףאחד"ואנומנסיםלהתאיםלכלאחדאת
והמסגרתהמתאימיםלו.
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:3102יעדי החברה העירונית לתרבות ופנאי )חמש( לשנת ג.הדר:


יישוםתהליךייעוץופיתוחארגוני.
העצמתתכנית"עירבריאה"וטיפוחאורחחייםבריאבכלהגילאים.
הרחבתפעילויותתרבותופנאילמבוגרים.
העצמהאישית,קבוצתיתוקהילתיתשלנוערבשהם.


-גילרך
תכניתהעשרהוסלתרבותלילדיהגניםבזיקהלנושאהשנתישלמשרד–מרכזאתגר
החינוך"האחרהואאני".
העשרהמקצועיתוהשתלמויותלצוות–חיזוקהמשאבהאנושיבמעונותהיוםוצהרונים
)מטפלותוסייעות(.
הפעלתתכניתהתערבותלמניעתאלימות"שפתהג'ירף"ופיתוחתכניתמיוחדתלילדי
כיתותג'בבתיהספר)צהרונים(.


-העשרה
החינוך.יקהבפיקוחמשרדהגשהוקבלתהכרהשלהקונסבטוריוןכביה"סלמוזקונסבטוריון:
וחשיפהבפסטיבל,חוגים,הרכביםפיתוחוהרחבתפעילותהעשרהביתספרלאומנויותהבמה:
נוער.ארצילתיאטרוןה


-תרבותמרכזאומנויותהבמה
ייזוםתוכןאמנותי,פיתוחתכניםחדשיםלפעילויותבמרכזאומנויותהבמהובאירועים
.קהילתיים

הגדלתמקורותהכנסהע"ישיווקממוקדלשוקהפרטי.
חדש.בחינתמתכונתהפסטיבלוגיבושקונספט

מהזההגדלתמקורותהכנסה?י.לוי:

,השכרהשלאולמות.ג.הדר:שיווקאולמותלשוקהפרטי

י.לוי:מדבריםעלתכניםועלחשבוןמיזה.מהנותנתהחברההעירונית?אנחנובעצםמתווכים.
?העלותנכםוזהעלחשבוןההורים.איךאנומורידיםאתדמיניהולכלשו–דמיתיווך16%גובים
איךאפשרלהוזילאתהחוגיםלילדיםכךשיהיושוויםלכלכיס?אנימבקשתשובה.

-ספורטג.הדר:
בהובלתאמירבןעזר.קידוםשהםכ"עירבריאה"וביסוסחברותהברשתעריםבריאות

מרכבה(,קרןהמתקנים)טוטו(.)גיוסתקציבים:מנהלהספורט
תספורטבתיכון.ומועדוןאופנייםלילדים,כית–חדש
תכניתספורט:בריאותותזונהלגניילדיםבמסגרתעירבריאה.

הספורטשייךלחמש?רכז:מ.רימון

כן,מנהלתחוםהספורטשלחמש.ג.הדר:

יו"ר:מקבלמשכורתומחמש.
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–נוער,חיילים,בנותשירותוצעיריםהדר:ג
העצמהאישית,קבוצתיתוקהילתיתשלנוערשהם:
יזוקהשייכות,הסולידריותהחברתיתלתרומהומעורבותקהילתיתבשהםובחברהח

הישראלית.
הכשרתמנהיגותנועראחראיתומקצועית.חינוךלאקטיביות,התנדבות,יצירתיות
ומעורבותחברתיתלצדעידודמנהיגותצעירה.



: מתמקדים בנושא תג הסביבה.3102יעדי אגף איכות הסביבה לשנת וייס: .ח


-התייעלותסביבתיתבתחוםאשפה,אנרגיהומים


ישובועידודהמחזור,יישוםבשימורוחיזוקהפרדתפסולתלזרםרטובויבש:אשפה
                         .ושיפויכספימתאגידתמירחוקהאריזות
טוןאשפהאורגניתפונולמתקןחץאקולוגיה)ביוגז(בחירייה.011השנה
לפינויפעםבשבוע.בתיםועברנו011החלפנופחיםב
   אנומקבליםשיפויומעברלזהישאתהמחזורהנקי)בקבוקיםנייר(.

במבניציבורבתאורתרחובות,המשךצעדיהתייעלות–חסכוןבצריכתחשמלאנרגיה:              
:החלפתמזגניםובקרים.החלפתצ'ילריםוהתקנתמייצבמתחבביתובמוסדותחינוך

התרבות.בנייתמערךשידעלהזריםנכוןאתהחשמלללאכלקשרלרמתהצריכה.

גופים.צפיהחיסכון111.תוספתשלLEDגופיתאורהלתאורת511החלפת
גופיתאורהואנו161הורכבולמעלהמובהתאםנקבלהשתתפותכספית.51%עומדעל
ממשיכיםבתהליך.

צריכתמיםבגינוןהציבורי.המשךחיסכוןבמים:
כברשלוששניםמתבצעותפעולותלצמצוםצריכתהמיםבגינוןהציבוריואנו
לאחורגיםמההקצאהשניתנתע"ירשותהמים.
ובבמועצה.תאגודשלמשקהמיםוהבי

 

 בתקציבפינויהגזםוהאשפה.ירידהאנימביןשישלוי: .י

בשנההבאה.עלהיהתקציבעלהכיווןשמחירההטמנהשטרסברג:י
.הערכנושבגללבשנהשעברהבחלוקההפנימיתיששינוי.אנומחשביםבפועלאתעלותהפינוי
התייעלנו.העלייההייתהנמוכהמהצפויכיההפרדהתהייהעליהובסופושלדבר

החזוי.לעומתהיההפרש,הטמנהוביןשניהפרמטרים:פינויהתקציבמתחלקיו"ר:

מציגאתהמספרים:ישטרסברג:
אש"ח.1,110אש"ח,הטמנה1,2,0בחלוקה:פינויאש"ח1,201אשפה–1111                     

אש"ח.2,,,2אש"ח,הטמנה1,200אש"חבחלוקה:פינוי1,1,1אשפה–1122                      
אש"חבשלגידולבעלותההטמנה.211תוספתשל1121ב

-עתידירוקח.וייס:
המשךהובלתפרויקטיםארצייםבתחוםהקיימות.
סיוםבנייתתכניתהחומשלפארקיערשהםבשיתוףהציבור,בתחוםהפיזיוהחינוכי.
בעיקרעםחט"ביהלום.חשיפתאתרחירבתתנשמתופעילותחינוכיתבו
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ותאורה.קירוי,משטחיבלימה,מתקניםגינותציבוריות2-6וחחזותהיישוב,שדרוגביןטיפ
שדרוגתשתיותכבישיםומדרכותומתןמענהלבלאיבתשתיותבשכונותהוותיקות.

בשכונהג'ישבעיה.י.לוי:איפהשדרגומדרכות?

.בשכונהאחתמסיביבמגמהלהיכנסלשדרוגאנודתיתבכלהיישוב.ח.וייס:עובדיםנקו
מדוברעלשכונתטללים.

-פיקוחומניעתמפגעיםסביבתיים-פיקוחירוק
מניעתמפגעים,אכיפתהסדרהציבורי,אכיפתחוקי–שמירהעלאיכותהחייםבישובה
העזרהעירוניים,דגשבגינותהציבוריותומקומותהומיקהל.
יישוםהחלטותמפרויקט"תובנות"חכמתהמונים,תהליךשיתוףהציבורבנושאגידול
יחיים.אחראישלבעל

פיקוחויעוץכיחידתסמךשלהמשרדלהגנתהסביבה–העמקתפעילותהיח'הסביבתית
)רעשמטוסים,פריסתאנטנותסלולאריות,פיתוחשכונותחדשות(ואכיפתחוקאכיפה
סביבתית.

 יחידההסביבתית?בבכחהאדםהורדנולוי: .י

זההמיוםהקמתה.התקציבמסובסדע"יהמשרדלהגנתהסביבה.איןשינוי,הואנשארוייס: .ח
אנוזקוקיםלמתנדביםנוספים.


-יעדיהיחידההסביבתית
 פעילותהמועצהמולרשותשדותהתעופה.ריכוז

 פעלתמערךפיקוחלמפגעיםסביבתייםויעוץבתחומיאיכותהסביבה.                   

 קידוםאזורהתעשייההחדשושכונותחדשותבשילובואימוץתקניבניהירוקהוקיימות.

 המחזור.דגשהגדלתאחוזי-חינוךסביבתיבכלמוסדותהחינוך

 .יצירתשיתופיפעולהביןשתיהרשויותבנושאיאיכה"ס

בניןפסולתהפעלת"משמרירוק"אשרמסייעלפעילותהיחידהבתחוםאיתורמשליכי

.ומפגעים
 

:3102יעדי אגף הנדסה לשנת י.ירקוני:
השלמתבינויבחט"ביהלוםהכוללמבנהאודיטוריום,ספריה,מנהלהוגמרפיתוח
חצרותביה"ס.
אולפנתשלהבת:הקמתאולםספורט.ביצועשלבג'הכוללשנימבניכיתות,מעבדות
מ"ר.2611ואופקחדשבשטחשלכ

איןאולםספורטבשלהבת?י.לוי:

י.ירקוני:ישסככהמקורה.מדוברעלהוספתאולםסגורכמובכלבתיהספר.


החבלועדהאצטדיון(.–)מגןנוריתק"מ1.6ביצועטיילתשבילאופנייםמערביבאורךשלכ
ווחה.מ"רלשירותהפסיכולוגיולר611הקמתמבנה
קירוימגרשספורטבתיכוןשהם)המגרשהמערבי(.
שיפוץמקווהנשים.
תכנוןוביצועמעוןיוםוגןילדיםבשכונתכרמים.
בדיקתהיתכנותותכנוןמעברבטוחסמוךלביה"סיהלום.
שצ"פיםוביצועהסדריבטיחותותנועה.פיתוחושדרוג
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:1121יעדיהוועדהלתכנוןובניהלשנת
.2111אישורתב"עשה/
א'.50/0/22אישורתב"עכרמיםשה/
הכנתתכניתמתאריישובית.
היתריבנייהלרביעיות)בניםממשיכים(.
השלמתהצאתהיתריבנייהשכונותרקפותוכרמים.
הוצאתהיתריבניהלאזורהתעשייההצפוני.



ותשתיות.הכוללתמודולייעודיקרקע GIS הטמעתמערכת
השלמתסריקתכלהיתריהבנייהבארכיוןוהטמעתובמערכתמעקבהיתריבניה.

 
:3102יעדי החברה הכלכלית לשנת                        
(.22,0,6שיווקמגרשיםבאזורהתעשייה)
התעשייהשלבב'וביצועפיתוחשלבג'.השלמתפיתוחאשזור
השלמתתשתיותופיתוחבשכונתרקפות.
השלמתתשתיותופיתוחלשכונת"בניהמקום")רביעיות(.
(.1121השלמתפיתוחשכונתכרמים)צפילאכלוסראשונימאי

ביצועעבודותפיתוחלשלבב'בשכונתכרמים.
תכנוןוביצועעבודותפיתוח.–מע"רדרומי

אלףמ"רלעסקיםואולםחתונות?21י.לוי:

.אירועיםי.ירקוני:יתכןויהיהאולם
ירועים.יו"ר:כן,כוללאולםא

בכניסהלשהם?י.לוי:

ביתעריף.התב"עמאושרת.לאבכניסהאלאבצדשליו"ר:

זוהכניסהלשהםשאנומרכזבילואתםמביאיםלפה.אתהמדברעלאזורעסקיםלכלדבר.לוי:.י
רוצים?

קאונטריקלאבשהם:בנייתחדרחוגיםוהגדלתחדרהכושר.תכנוןבינוילהקמתבריכהיירקוני:
נוספתומבנהלביתקפה.




 תקציב:  

לאשונותבהרבה1121יתןלראותכיהכנסות₪.111,,211,52יעמודע"ס1121תקציביו"ר:
.2%-כשמהווהגידולשל,1122לעומת₪מיליון1תוספתשל.1122מהכנסות
ומאזורהתעשייההצפוני.עיקרהתוספתמגיעמהמדדהמשולבבארנונהכללית

י.לוי:אנומעליםכלחודשייםבמדד.
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משקלאמדברעלההעלאהאלאעלבחוקההסדריםאנומעליםע"פהנחיותמשרדהפנים.י.שטרסברג:
עדכוןהארנונהבהתאםלמדד.

למישלמשלםמראשאיןהצמדה.יו"ר:

ורי.מולהשנהשעברהלעומתהמק2.25%שלישחיובמקוריעםהסדריהצמדה.זהעדכוןי.שטרסברג:

אנחנומחליטיםפהולאצריכיםאתשרהפנים.בואוי.לוי:עלפיהחוקמותרלנולאלהעלות.
ונעצוראתזהפה.אתהכתבתשהמועצהתפעלאלמולמשרדיהממשלהלהקלותבארנונה

למגורים.

ביתאב.לכל₪111מבטליםאתאגרתהשמירה.זהחיסכוןשלאנויו"ר:

למ"ר.11.2למ"רארנונהמהי.לוי:אנירוצהלדעת

מ"ר111מ"ר,עד216ארנונהממוצע.אצלנוהתעריפיםמדורגים,עדהתעריףבכלהעריםיו"ר:
מ"ר.210.26עומדעלשטחממוצעלנכסבישובלחיובארנונהמ"ר.111ומעל

בוטלהאגרת–,ביטחוןכתוצאהמהמכרזהגדלנוהכנסה–ישטרסברג:אגרתרישיונותלשלטים
השמירה.

ילוי:זהבכלהארץ.

.המקומיותתישארכהלעודשנהשניתנהלכלהרשויולאנכון,ישטרסברג:

י.לוי:ישלךעודףכילקחנויותרמידימהתושבים.

ינוצריכיםלהפעילפחותלאירועים.עםזאתישי.שטרסברג:בשניםהאחרונותאיןאתנושאהפח"עוהי
השמירהמימון25%מאגרתהשמירהלדוגמאשבשניםקודמותהיוהרבהמאודהוצאות
מועצה.עלהבהנחייתמשרדהפניםהופסקועכשיוכלהמימוןהואבמוסדותחינוךהופסק
תמירבגיןחומריגלםמההפרדהבאשפה.תוספתהכנסותמתאגידאשפה:
הוצאותהוועדהלתכנוןפחותהכנסותמאגרותבנייהכיהצפיהואשיהיופחותהיתריבנייה.
ובנייהיכוסומקרןעבודותפיתוח.
ראהאתזהגםבצדההוצאה.נגניילדים:קיטוןבהכנסותכתוצאהמירידהבמס'הילדים.
בחינוךהמיוחדאנומגדיליםהשתתפות.
.בשהםהסעות:פחותילדיםמוסעיםהיותופתחנומוסדותחינוךנוספים

פרסניהולתקין?י.לוי:מהזה

הרשויות.ללכפרסהשתתפותובניםביטלאתי.שטרסברג:משרדהפ
ממשיכיםלנהלאתמשקהמיםבתוךשהם.הענייןנדוןבביתהנחתהעבודההיאשמים:
המשפט.
שינוייםמשמעותיים.הוצאות:אין

י.לוי:בחינוךאיןעליהבתקציב?

ותוספתבהוצאותכתוצאהמעלייתשכר11%בעבודהקבלניתישתוספתשלי.שטרסברג:מידאתייחס.
ניקיון.השמירהוהלעובדיהתנאים

.LEDתאורתרחובות:תקטןההוצאהעלחשמלכתוצאהממעברלתאורת
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.כרמיםורקפות–חדשותהגדלתהוצאהבגיןשתישכונותגינון:
ויבמספרהילדים.גניילדים.בשארמוסדותהחינוךאיןשינ1חינוך:פחות

הישובגדל,איךיכוללהיותשאיןיותרתלמידים?לוי:י.

י.שטרסברג:איןגידולבמספרהתלמידים.

אש"ח050,,6ל1122אש"חבשנת60,050מ.₪יגדלתקציבהחינוךבמיליון1121יו"ר:בשנת
₪.מיליון21ל₪מיליון22סבסודהמועצהגדלמ.1121בשנת

י.לוי:התקציבלאגדלבשנהשעברה.

ומעונותיוםשיקומייםבפנימיותנכיםהשמתתוספת₪.מיליון2.1ישטרסברג:רווחה:התקציבגדלב
.בשהם"לנערותהביתהחםמסגרתחדשה"ופתיחת

.1122חמש:תקציבהשתתפותהמועצהלחמשיהיהבהתאםלתקציבהמעודכןשל

אש"חנסיעותלחו"ל?21פרויקטים,מהזהי.לוי:

יו"ר:נסיעותראשהמועצה.

ולמנכ"ל.הנהלתהמועצהראשהמועצה,לזההיקףהוצאותנסיעותלחו"לל6.2.2י.שטרסברג:סעיף

י.לוי:זהמעטכסף.

לאהייתהלראשהמועצהאףנסיעהבמימוןהמועצה.1122י.שטרסברג:למיטבזיכרוני,בשנת

אש"ח.110רותמשרדהפניםהוצאותבחיי.לוי:

אש"חהוצאות211תוכנןזהעבורמספרסעיפיםולארקעבורהבחירות.עבורהבחירותי.שטרסברג:
אש"ח.50אש"חוהכנסה221ההוצאההייתהאש"ח.61ממשרדהפניםוהכנסות
.1122לעדכוןלתקציבבבקשהמופיע

אש"ח?01י.לוי:מהזההדרכתקבלנים

היהמימוןחדפעמי.היהחוסרבתקציבכיווןשהשכרהתעדכןועלהוהארנונה1122י.שטרסברג:ב
מנוסעיפיםשוניםמעט.לצורךאיזוןהתקציבלקחנועודףמשניםקודמותומיהתעדכנה
באמצעותתב"ר.

בגובהזה?י.לוי:גםבשנהשעברההייתההוצאה

י.שטרסברג:כן.

אש"ח,שכ"טיועמ"ש?211י.לוי:

אש"חזהעבורטיפולבתביעות211.י.שטרסברג:אנומקבליםליווישלמספרעורכידיןוזורמתההוצאה
היויותר.1121משפטיות.שנהשעברההיופחותתביעותובשנת

?אש"ח250אש"חוהשנהיורדל551י.לוי:סעיףעבודותקבלניותשנהשעברהעמדעל

אנומפסיקיםלהעסיקרו"חאש"ח.1.201אש"חל2.652ראההתוספתבמשכורותעליהמי.שטרסברג:
וחשבשכרבמיקורחוץוקולטיםאותםכעובדימועצה.לכןישירידה.לעומתזאתישלקלוט
.בגדולזהאותוהדבר.עלוהוצאותהשכרלכןעובדיםו2
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י.לוי:למהצריךלקלוטאותם?

ואנומבקשיםשעובדיםאתנותקופהארוכההיובהפרטה.הםעובדיםטוביםואמיניםםי.שטרסברג:ה
לקלוטאותם.

יוצאמכרז?י.לוי:סומךעלהמלצתך.בנושאהמחשוב,מדועלא

,לשרותכזהלאחייביםלצאתבמכרז.אנושוקליםזאתאךישמשפטיתעלפיחוו"די.שטרסברג:
את

בתחומיהמהותי.היקףכ"אוהשירותיםשאנומקבליםהיוםהענייןהמשפטיוהעניין
הואטובואיןליספקשאםנצאבמכרזהעלויותיגדלו.ועצההחינוךוהמ


יו"ר:נבדוק.

צריךלבדוק.ישלרענן,זהכסףציבורי.י.לוי:

אבדוק.י.שטרסברג:

לגביהתושבים?ישיותרנזקקים?מהזהאומר₪.מיליון2.2י.לוי:תקציבהרווחהעלהב

.השנהישיותרמקריםקשים.עיקרהכסףומעלהאש"ח211להוציאילדלפנימייהעולהכי.שטרסברג:
הואלאלמקרירווחהבמובןהקלאסיאלאלהשמותילדיםבפנימיותופתיחתהמסגרת
החדשהשלהביתהחםלנערותשישלהןבעיותבבתיםואנופותחיםלהןמסגרתלשעות
היהלהןכבית.תאחה"צש

אנונותניםטיפולטוביותרלמישישנו.זההמקרהשללאשישיותרמקרירווחהאלאשש.אברהמי:
הביתהחם.

כלהשמהמוכרתע"ימשרדהרווחה.חלקמהשירותיםניתניםבשהםוחלקמחוץליישוב.יו"ר:
.06%ישמצ'ינג

דתעררלארנונהמתרביםהתיקים,זאתאומרתהאםישלנובעיהבשהם?אנייודעשבוועי.לוי:
שקצתקשה.


ישבנוכאןואישרנוכסףלקרןריבליןכיידענושישצורך.1110א.פטיגרו:אנימזכירלךכיב

מדוע?בתקןכוחאדם,51%משרהיורדל211%פיקוחעלקבלניםהיהלוי:י.

משרהלשנה.זהמקרהאישי.היקףזהעובדקבועשביקשלהקטיןש.אברהמי:

יו"ר:זהלאנוחלנואךמדוברעלשנה,ואנוהחלטנולאפשרלו.

בתוספתמשאבים.י.שטרסברג:ניתןמענהלאגףאיכה"סעלירידהזו
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 צו ארנונה
 

.2.25%עדכןבדיוקע"פהנחיותמשרדהפנים.הארנונהמתעדכנתב.צוהארנונהמת2י.שטרסברג:
.6.20%והשכרב%2.21המדדעלהב

.הטלהראשונהבאזורהתעשייה,שטראוסצפוייםלאלכסבמהלךהשנה.ההנחההיא1
.1121דצמבר–הכנסהבחודשיםנובמברשמרניתומדברתעל


י.לוי:מהזהאישורגמוללחבריועדתערר?

בקדנציההקודמתעלהקושיבגיוסאנשיםראויים.א.פטיגרו:עלהלדיון

יו"ר:בשנהשעברהיצאההנחייתממשרדהפניםשמאפשרתלתגמלפרישיבהאתחבריהוועדה.

אש"ח.26/שעה.סה"כההוצאההמוערכת₪2,1שטרסברג:כי

י.לוי:שהםידועהבהתנדבות.

בתחומיםשהוועדההולכתרםסיימוהלימודים.היהפרסוםבעיתונות.הגישואנשיםשטי.שטרסברג:
ובמיוחדבאזורהתעשייה,חייביםאנשימקצוע.לדון

מדוברבערריםשיכוליםלהיותבסדרגודלשלמיליונישקליםלשומהבשנהוהחלטהכזויו"ר:
נואולרעתנוישלההשלכות.לטובת

י.לוי:ההחלטהתהייהלטובתנואךאיןלה"שיניים"בביתהמשפט.

יו"ר:מדוברעלעורכידיןורו"ח.

,להצהירעלהםצריכיםלחתוםשאיןניגודאינטרסיםישנקודהנוספתומאודמשמעותית,שטרסברג:י.
הסכימולחתום.הקודמתלאחבריהוועדהונוספיםועלמסמכיםדרקונייםנכסים

יו"ר:הוועדהחייבתלתפקד.אםלאדניםבעררבעצםהשומהשהטלנואינהבתפועל.

פסקידיןועלשעותהעבודההאלההםגםהםכותביםאש"ח.26מסגרתהתקציבהיאכי.שטרסברג:

.התגמולהוארקעלשעותהישיבהאינםמתוגמלים.


.לכנסיםושמחותבא.ת.הצפוניהטלהראשונהלמרכזלוגיסטיואולםאירועים
להקטיןארנונהלמתקןפוטווולטאי,אדמהחקלאיתדהפניםלמשרמעביריםבקשה
וקולנוע.

 ,לאנשיםקצתקשה.לוי:בואונורידלמגורים .י

 תהייהקצתהקלה.1121חושבשבשנתשטרסברג:י.

פטיגרו:גםכדילאלהעלותצריךאישורמשרדהפנים. .א
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 תקציב , צו ארנונה, תקן כ"א ואגרת שמירהתכניות עבודה, הצבעה: אישור 

גילליבנה,גלעדרבינוביץ,איתןפטיגרו,שמעוןאלבז,מיכלרימון,אליכהן,חניקרסבעד
ערןאלראיואלייפרח.

יוסילוי.נגד



 מחליטים  


 .3102, צו ארנונה, תקן כ"א ואגרת שמירה לשנת תקציב , לאשר תכניות עבודה   

 

.תמההישיבה








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

גילליבנהשיאברהמי
מנכ"להמועצהראשהמועצה








